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ВСТУП
Людство досягло критичної межі у відносинах і з Природою і його намагання
призупинити процес деградації компонентів Природи має різні результати і напрацювання.
Головним із них є затвердження головної парадигми розвитку на наступне тисячоліття –
парадигми сталого (збалансованого) розвитку. Поєднання в цьому розвитку економічної,
соціальної і екологічної складової передбачає посилення гуманітарного розвитку, який
орієнтований на розкриття творчого потенціалу людини у поєднанні і в гармонії з Природою.
Одним із його проявів є готовність населення створювати, зберігати і підтримувати простір
життєсередовища адекватний сучасному баченню Суспільства. Важливими елементами
такого простору є культурна і природна спадщина як показник ідентичності народу та
константа його історичної пам’яті – бази і ключових моментів збалансованого розвитку і
життя для сучасних і наступних поколінь людей.
Загальносвітова тенденція перетворення культурної і природної спадщини на один із
вагомих ресурсів розвитку знайшла своє підтвердження у «Порядку денному у сфері сталого
розвитку на період до 2030 року», прийнятому у вересні 2015 року світовими лідерами на
Генеральній Асамблеї ООН. Однією з найзначніших новацій цього документу стало
усвідомлення того, що розвиток може бути сталим (збалансованим) тільки при високому
рівні культури і що ключова роль культури і нагальна потреба збереження культурної і
природної спадщини в попередніх міжнародних стратегічних документах були явно
недооцінені.
Так, глави держав і урядів та високі представники, усвідомлюючи природне і культурне
розмаїття світу і визнаючи, що всі культури і цивілізації можуть сприяти сталому розвитку і
виступати в якості вирішальних факторів його забезпечення, вперше включили культурний
компонент в більшість Цілей сталого розвитку, при цьому активізація зусиль з охорони та
збереження загальносвітової спадщини виділена в окреме завдання.
Для України, яка ввійшла у ХХІ століття у стані економічної та екологічної кризи з
пошуками шляхів виходу із неї і намаганнями включитись до світових економічних процесів
та прагненнями інтегруватись в європейський простір, адаптація принципів сталого розвитку
з врахуванням особливостей формування культурологічного і історичного простору,
важливим елементом якого виступає і національна спадщина, є вкрай важливою.
Це спонукає не тільки державні структури різного рівня, а й насамперед науковців, до
пошуків нових підходів щодо аналізу стану держави та її регіонів, напрямків активізації усіх
складових потенціалу їх розвитку, що потрібне для формування шляхів нового якісного
розвитку економіки й підвищення рівня життя населення.
Зважаючи на це, повноцінне та всебічне виявлення й вивчення культурної спадщини з
метою комплексної охорони, збереження і виваженого використання – стратегічне,
державної ваги гуманістичне і науково-практичне завдання.
Актуальність його нагального вирішення для України надзвичайно висока, адже нині
історичне середовище більшості міст перебуває в кризовому стані, історично цінна забудова,
включаючи пам’ятки архітектури, руйнується та безповоротно втрачається, умови
життєдіяльності в історичних центрах поселень знаходяться на неприпустимо низькому рівні.
У випадку зволікання з активізацією національної політики в сфері спадщини сучасна
ситуація може стати катастрофічною. Щоб уникнути розвитку подій за гіршим зі сценаріїв,
необхідно невідкладно приступити до реалізації першочергових заходів щодо виходу з
кризи, важливою та неодмінною складовою яких виступає їх інформаційна підтримка.
Інститут географії НАНУ, послідовно здійснюючи діяльність з впровадження принципів
сталого розвитку в Україні, з розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та
формування загальнодержавної геоінформаційної системи України, велике значення при
цьому надає сфері культурної спадщини. Ще з початку 2000-х років, зважаючи на необхідність
надання інформації та знань про місце України в світовій культурній спадщині та про саму
спадщину як національне надбання українського народу, до картографічної частини
«Національного атласу України» було включено розділ «Культурна та природна спадщина».
5

Його розвиток, окрім актуалізації даних, передбачає розробку основних, намічених в
Атласі ідей та напрямків досліджень, особливо щодо створення тематичних атласів.
Картографування природної і культурної спадщини, яке має відобразити сучасні тенденції, що
склалися у сфері охорони, збереження та використання природної і культурної спадщини
України, і є наслідком демографічних, природних та культурних трансформацій на теренах
нашої держави, є завданням тематичного Атласу «Населення України та його природна і
культурна спадщина», який наразі розробляє Інститут географії. Сприяння розробленню
цього Атласу на якісному науковому та інформаційному рівні є одним з напрямів
співробітництва між Міністерством культури України та Національною академією наук
України відповідно з Меморандумом, підписаним 27 червня 2018 року.
В той же час, розвиток картографування на сучасному етапі пов’язаний із переходом на
наступний рівень застосування інформаційних технологій та створенням атласної
геоінформаційної системи, концепція побудови якої в сфері культурної спадщини
представлено в роботі.
Атласна геоінформаційна система культурної спадщини України – це проблемноорієнтована інформаційна система, що дає можливість:
– зберігати, систематизувати і аналізувати великий обсяг облікової та статистичної
інформації, що відобразить сучасну та чітку інформаційну картину стану та тенденцій
розвитку об’єктів та територій культурної спадщини країни в цілому та її регіонів, та
представляти її за допомогою традиційних та сучасних наочних засобів візуалізації;
– сприяти органам державного управління у справі формування та реалізації державної
політики у сфері культурної спадщини, тобто обліку, охороні, збереженню та використанню
її об’єктів та територій, та включенню до стратегій сталого розвитку та соціальноекономічного розвитку держави та регіонів різного рівня, загальнодержавних, регіональних і
місцевих програм і проектів тощо;
– науковцям отримати сучасний інструмент просторового аналізу та моделювання на
різних ієрархічних рівнях, що сприятиме проведенню існуючих та перспективних
фундаментальних та прикладних досліджень у сфері сталого розвитку та культурної
спадщини;
– інформувати органи державного управління, громадськість та міжнародну спільноти
про стан та розвиток сфери культурної спадщини України та сприяти її популяризації.
Представлена концепція може знайти своє застосування при реалізації державної
стратегії та відповідної програми розвитку Атласної геоінформаційної системи культурної
спадщини України, як постійно діючої, повномасштабної системи підтримки прийняття
рішень та доступної в повному обсязі для її використання через Інтернет.
Робота адресована працівникам сфери культурної спадщини, науки, туризму,
краєзнавства, представникам органів центральної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, викладачам та студентам навчальних закладів, а також усім, хто виявляє
інтерес до культурної спадщини України.
Автори роботи:
Руденко Л.Г. (Вступ, Розділи: 1, 2, 4, 6, 8.1.1, 8.1.2, Заключення), Бочковська А.І. (8.1.1,
8.1.2), Заставнюк І.І. (8.4), Лісовський С.А. (1), Маруняк Є.О. (1), Нечипоренко Ю.В. (8.4),
Піоро В.І. (7.3, 7.4), Поливач К.А. (Вступ, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, Заключення),
Санталова С.О. (8.1.1, 8.1.2), Чабанюк В.С. (7.2, 7.3, 8.1.4, 8.2).
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INTRODUCTION
Mankind has reached a critical point in relations with Nature and its attempts to halt the
process of degradation of the nature’s components have different results and achievements. The
main one is the approval of the main development paradigm for the next millennium - the paradigm
of sustainable (balanced) development. The combination of the economic, social and environmental
component in this development involves the strengthening of humanitarian development, which is
aimed at uncovering the creative potential of human in combination and in harmony with Nature.
One of its manifestations is the readiness of the population to create, preserve and maintain the
living environment adequate to the modern vision of the Society. Important elements of such a
space are natural and cultural heritage as an indicator people’s identity and the constant of its
historical memory - the basis and key moments of balanced development and life for the present
and future generations of people.
The global trend of transforming the cultural and natural heritage into one of the significant
developmental resources has been confirmed by the 2030 Global Agenda for Sustainable
Development, adopted in September 2015 by world leaders at the UN General Assembly. One of
the most significant innovations of this document was the realization that development can be
sustainable (balanced) only with a high level of culture and that the key role of culture and the
urgent need to preserve cultural and natural heritage were clearly underestimated in previous
international strategic documents.
Thus, heads of states and governments as well as high representatives, being aware of the
natural and cultural diversity of the world, and recognizing that all cultures and civilizations can
contribute to sustainable development and act as decisive factors in ensuring it, for the first time
included the cultural component in most of the Sustainable Development Goals. At the same time,
activation of the efforts to protect and preserve the global heritage was singled out in a separate task.
For Ukraine, which entered the 21st century in a state of economic and ecological crisis with
a search for ways out of it and attempts to join the world economic processes and aspirations to
integrate into the European space, the adaptation of the principles of sustainable development is
extremely important. These principles are taking into account the peculiarities of the formation of
the cultural and historical space, with a national heritage as an important element of this space.
This encourages not only state structures of various levels, but above all scientists, to search
for new approaches to analyzing the condition of the state and its regions, ways to activate all
components of their development potential, which is necessary for shaping ways of a new
qualitative development of the economy and raising living standards.
Despite this, the full and in-depth identification and study of cultural heritage for the purpose
of comprehensive protection, preservation and balanced use is a strategic, humanistic, scientific and
practical task of national importance.
The urgency of its solution for Ukraine is extremely high, because now the historical
environment of most cities is in crisis, historically valuable buildings, including architectural
monuments, are destroyed and irretrievably lost, living conditions in historic centers of settlements
are at an unacceptably low level.
If there is a delay in activating the national heritage policy, the current situation may become
catastrophic. In order to avoid the worst scenario, it is necessary to urgently proceed with the
implementation of immediate measures to overcome the crisis. Informational support undoubtedly
an important and indispensable component of these measures.
The Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, consistently
carries out activities to introduce the principles of sustainable development in Ukraine and to
develop the national infrastructure of geospatial data and the formation of the national geographic
information system of Ukraine. At same time, Institute of Geography attaches great importance to
the sphere of cultural heritage. Since the beginning of the 2000s, due to the need to provide
information and knowledge about Ukraine's place in the world cultural heritage and the heritage
itself as a national acquisition of Ukrainian people, the section "Cultural and Natural Heritage" was
included in the cartographic part of the National Atlas of Ukraine.
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Its development, besides actualization of data, involves the development of the main ideas
and areas of research planned in the Atlas, especially on thematic atlases. The mapping of the
natural and cultural heritage, which should reflect the current trends in the protection, preservation
and use of Ukraine's natural and cultural heritage and is a consequence of demographic, natural and
cultural transformations within our country, is the task of the thematic Atlas "Population of Ukraine
and its natural and cultural heritage", which is currently being developed by the Institute of
Geography. Promoting the development of this Atlas on a high-quality scientific and informational
level is one of the areas of cooperation between the Ministry of Culture of Ukraine and the National
Academy of Sciences of Ukraine in accordance with the Memorandum signed on June 27, 2018.
At the same time, the development of mapping at the present stage is associated with the
transition to the next level of application of information technologies and the creation of atlas
geographic information systems. The concept of the development of this system in the field of
cultural heritage is presented in the work.
The Atlas geographic information system of the cultural heritage of Ukraine is a problemoriented information system that provides an opportunity:
- to store, systematize and analyze a large amount of accounting and statistical information
that will present a modern and clear information picture of the state and trends of the development
trends of objects and territories of the country's cultural heritage and its regions, and present it with
traditional and modern means of visualization;
- to assist the bodies of state administration in the formation and implementation of state
policy in the field of cultural heritage, such as accounting, protection, conservation and use of its
objects and territories, and inclusion in the strategies of sustainable development and socioeconomic development of the state and regions of different levels, national, regional and local
programs and projects, etc:
- to provide scientists with a modern tool for spatial analysis and modeling at various
hierarchical levels that will facilitate the implementation of existing and future fundamental and
applied research in the field of sustainable development and cultural heritage;
- inform government bodies, the public and the international community about the state and
development of the sphere of the cultural heritage of Ukraine and contribute to its popularization.
The presented concept can find its application in the implementation of the state strategy and
the corresponding program of development of the Atlas geographic information system of cultural
heritage of Ukraine, as a permanent, full-scale support system, which is fully available for the use
over the Internet.
The work is addressed to workers in the field of cultural heritage, science, tourism, local
history, representatives of central executive authorities and local governments, teachers and
students of educational institutions, as well as everyone who is interested in the cultural heritage of
Ukraine.
The authors:
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7.1, 7.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, Conclusions), Santalova S.O. (8.1.2, 8.1.5), Chabanuyk V.S.
(7.2, 7.3, 8.1.4, 8.2).
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1. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
І МІСЦЕ В НЬОМУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
З початком другої половини ХХ ст. антропогенний вплив на природу планети
посилювався, відтак все більшою мірою зростали його негативні наслідки. Відповідно учені
світу почали приділяти більшу увагу питанням, пов’язаним із прогнозуванням можливих
наслідків впливу людини на природу планети. В числі головних завдань таких досліджень
була розробка стратегії подальшої поведінки людства у його взаємовідносинах з природою.
Зокрема, у 1968 р. був утворений Римський клуб – організація, яка об’єднала видатних
учених світу, які досліджували глобальні проблеми людства та займались прогнозуванням
його майбутнього. Фундамент наступних доповідей Римського клубу заклала книга
Дж. Форрестера «Світова динаміка», опублікована у 1971 р. Автор, з використанням
математичних моделей та комп’ютерних обчислень, обґрунтував висновки про неминучість
кризи у взаємовідносинах суспільства з природою. Першою доповіддю Римського клубу
стала праця «Межі зростання», здійснена у 1972 р. під керівництвом Дж. Форрестера.
Другою була доповідь М. Месаровича та Е. Пестеля «Людство на поворотному пункті» (1974
р.), третьою – доповідь Я. Тінбергена «Перегляд міжнародного порядку» (1976 р.). У всіх
доповідях звучала тривога за майбутнє людства та були зроблені висновки щодо
необхідності зміни його взаємовідносин з природою.
У 2018 р. Ернестом Ульріхом фон Вайцзеккером та Андерсом Війкманом у співпраці з
іншими 34 членами Римського клубу випущена з нагоди 50-річчя Римського клубу ювілейна
доповідь «Come on. Капіталізм, короткостроковість, населення та руйнування планети».
Автори у вступній частині дають пояснення «Come on» Тут вони дають читачеві вибирати
трактування «Come on» ‒ як «не намагайся обдурити мене». Інше трактування: «давай,
приєднуйся». І тому саме останнє трактування і поставлене у заголовок третьої глави доповіді:
«Давай. Приєднуйся до нас в захоплюючій подорожі до збалансованого світу». В доповіді
критично оцінені світові, в основному негативні тенденції розвитку. Продовження звичайного
зростання призводить до масивних зіткнень з природними планетарними межами, про які так
багато писалося. Саме в третій главі описана дорожня карта для розвитку Суспільства.
Вітаючи рішення ООН у 2015 р. щодо 17 цілей збалансованого розвитку, які мають
бути реалізовані до 2030 р., автори Доповіді акцентують увагу, що тенденції земного
розвитку не є сталими і залежать від розвитку економіки та темпів споживання усіх видів
ресурсів. Неминучим кінцем такого розвитку є регіональні конфлікти, локальні і глобальні
екологічні катастрофи. Такий шлях призведе до невиконання 13, 14 і 15 цілей. І в котре
наголошується в Доповіді на потребі досягнення рівноваги між відомими складовими
збалансованого розвитку.
Питання значимості збалансованого розвитку є архіважливим для кожної держави світу. Для
усвідомлення пройденого шляху, а головне, що ще треба зробити в Україні, здійснимо короткий
екскурс в потужний потік думок та рішень, що уже здійснені світовим товариством.
Початковою віхою в історії становлення концепції збалансованого розвитку можна
вважати Конференцію ООН з проблем навколишнього середовища, що відбулася в
Стокгольмі у червні 1972 року. Саме на Стокгольмській конференції було вперше внесено до
міжнародного порядку денного питання про взаємозв’язок між економічним розвитком і
погіршенням стану навколишнього середовища. За підсумками конференції було прийнято
Декларацію Конференції ООН з проблем навколишнього середовища, яка містила 26
принципів і план дій з 109 пунктів. У принципах вперше було наведено перелік законів з
природоохоронної діяльності на державному та міжурядовому рівнях. Конференція в
Стокгольмі поклала початок розвитку природоохоронної політики на державному рівні, а
також природоохоронного руху в світовому масштабі.
У грудні 1972 року була створена Програма ООН з навколишнього середовища
(ЮНЕП, або United Nations Environmental Program UNEP), яка й сьогодні залишається
провідною установою з проблем навколишнього середовища в світі, і представлена в
Україні.
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Десятьма роками пізніше, у жовтні 1982 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН у
Вашингтоні було прийнято Всесвітню Хартію природи (The World Charter of Nature
Defense»), в якій проголошується ряд принципів збереження природи, відповідно до яких
будь-яка діяльність людини, що впливає на природу, має бути керованою і оціненою.
У 1983 році Генеральна Асамблея ООН створила Міжнародну комісію з навколишнього
середовища і розвитку (МКНСР, або World Commission on Environment and Development
WCED), до завдань якої входило розроблення основних принципів, показників збалансованого
розвитку, а також глобальної еколого-економічної програми дій. У 1987 р. за результатами
роботи Комісії була опублікована доповідь «Наше спільне майбутнє» («Our common future»), в
якій і була представлена нова концепція сталого (збалансованого) розвитку, як альтернатива
розвитку, що базується на необмеженому економічному зростанні. У доповіді «Наше спільне
майбутнє» було вперше точно визначено поняття сталого розвитку, що трактується як
розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому не ставлячи під
загрозу можливість задоволення потреб майбутніх поколінь. Офіційне визнання ідеї,
сформульованої в доповіді «Наше спільне майбутнє», відбулося в 1992 р., на Міжнародній
Конференції ООН з Навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро.
Конференція в Ріо-де-Жанейро стала визначною в історії людства, в ній взяли участь
понад 17 тис. представників з 179 держав. В її роботі взяли участь близько 45 тис. осіб, у
тому числі 135 керівників держав і понад 10 тис. представників громадських організацій та
об’єднань, які проводили одночасно свої конференції й одержали право брати участь у
роботі головної міжнародної конференції. В результаті було прийнято п’ять основних
підсумкових документів. Серед них Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього
середовища та розвитку, Порядок денний на XXI століття. На Конференції в Ріо в 1992 р.,
також було започатковано три конвенції, а саме: Конвенція про охорону біологічного
різноманіття; Рамкова конвенція ООН про зміну клімату; Конвенція про боротьбу з
опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання.
Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку складається з
27 принципів, які спрямовані на визначення нового, справедливого, глобального партнерства
завдяки створенню інших рівнів співробітництва між державами, ключовими секторами
суспільства та громадянами. Ця декларація і сьогодні залишається ключовим документом у
галузі природоохоронної діяльності та впровадження збалансованого розвитку. Програмний
характер мав Порядок денний на ХХІ століття, який має 40 розділів з характеристикою
програм діяльності країн світу, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку на
регіональному та локальному рівнях.
Згідно з «Порядком денним» кожній країні було рекомендовано розробити
національну стратегію збалансованого розвитку (НССР) з урахуванням необхідних
природоохоронних заходів.
Національні стратегії сталого розвитку (НССР) вважаються пріоритетними
інструментами для реалізації управління з метою забезпечення сталого розвитку. Відлік у їх
розробці можна почати з 1992 р., та Порядку денного на ХХІ ст. Впровадження цих
інструментів на міжнародному рівні також було пов’язане зі спробою врегулювати інтереси
індустріально розвинених країн та країн, що розвиваються.
Більшість країн приступили до підготовки своїх НССР в кінці 1990-х років, особливо
інтенсифікувавши свої зусилля незадовго до 2002 р., коли відбувся Всесвітній саміт ООН в
Йоганезбурзі. У доповнення до Порядку денного на 21 століття та зобов’язань Ріо, розвиток
НССР був прискорений проведенням подальшої роботи ООН, ОЕСР та ЄС. На основі
оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС (ЄС 2006), всім державам-членам ЄС було
запропоновано завершити свої НССР (якщо вони ще не підготовлені раніше) до 2007 р. і
розглянути взаємозв'язок між їх НССР та ЄС ССР у подальших оглядах.
Після Ріо-92 відбулось кілька важливих форумів, на яких розглядались важливі
консолідуючі рішення їх учасників щодо різних механізмів і напрямів впровадження
принципів сталого розвитку, а також стан щодо розробки і реалізації НССР.
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У 1997 р. представники міжнародної спільноти зібралися на новому саміті – спеціальній
сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яка відбулася в Нью-Йорку 23–27
червня та одержала назву «Ріо+5». Учасники конференції підтвердили важливість
національних стратегій сталого розвитку (НССР) і поставили завдання щодо їх розробки та
підготовки до 2002 р.
У столиці ПАР Йоганнесбурзі з 26 серпня по 4 вересня 2002 р. відбувся
Йоганнесбурзький Самміт розвитку «Ріо + 10». Він був присвячений обговоренню
принципових питань подальшого розвитку суспільства і його життєдіяльності в природі і
завершився ухваленням Декларації по сталому розвитку (The Johannesburg Declaration on
Sustainable Development) та Плану впровадження (імплементації), (Plan of Implementation).
Учасники саміту в Йоганнесбурзі, серед іншого, сформулювали завдання для усіх країн
світу не тільки розробити національні стратегії сталого розвитку, але також розпочати їх
здійснення до 2005 року.
22-24 червня 2012 р. в Ріо-де-Жанейро відбулася чергова конференція ООН зі сталого
розвитку «Ріо+20». На конференції в черговий раз відмічена стурбованість представників
різних держав світу тією обставиною, що більшість політичних, економічних, соціальних,
екологічних, культурологічних глобальних викликів, які виникли перед людством, пов’язано
з кризою відносин людини до природи. Серед них особливо гострими є такі проблеми:
вичерпання природних ресурсів, деградація компонентів природи, перевищення рівня
антропогенного навантаження в порівнянні з можливостями екологічної ємкості ландшафтів,
нерівномірний доступ держав до ресурсів планети, невідповідність чисельності населення
можливостям забезпечення його деякими видами ресурсів та інше.
На конференції 2012 р. глави держав і урядів ухвалили підсумковий документ Конференції
ООН «Ріо+20» «Майбутнє, якого ми прагнемо», в якому була підтверджена прихильність меті,
прийнятій на Всесвітньому саміті зі збалансованого розвитку у 2002 році: курсу на
збалансований розвиток і забезпечення побудови економічно, соціально та екологічно
збалансованого майбутнього для нашої планети, для нинішнього і майбутніх поколінь.
Під час ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 2015 року)
відбувся Саміт зі сталого розвитку.
Основними темами для обговорення були – Порядок денний «Період після 2015 року» і
документ «Цілі сталого розвитку». Цілі сталого розвитку, яких на сьогодні дотримуються всі
країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169
конкретних завдань.
У більшості країн світу концепція сталого (збалансованого) розвитку давно перейшла із
теоретичної сфери у сферу практичного впровадження і реалізації. Так, на сьогоднішній день
більшість країн світу розробили і реалізують НССР, у яких сформульовано бачення
стратегічних пріоритетів сталого розвитку для кожної з них. При цьому значна кількість
розвинених країн світу пройшли стадію виконання завдань перших НССР, та розробили і
реалізовують наступні стратегії. При цьому у якості базових орієнтирів для кожної країни
використовуються адаптовані до умов кожної країни цілі і завдання сталого розвитку 2030.
В Україні, на жаль, тривалий час мало місце певне відставання у визначенні стратегічних
пріоритетів сталого розвитку, їх законодавчому оформленні на державному рівні у відповідні
Концепції, Стратегії, національні плани дій щодо переходу до сталого розвитку. Означимо, що
прийнята Указом Президента України Стратегія сталого розвитку «Україна ‒ 2020»
направлена тільки на економічний розвиток, не містить положень про екологічний розвиток. А
після прийняття у 2015 р. 17 цілей сталого розвитку потребує корінного доопрацювання.
Однак, слід зазначити, що за роки після Ріо була проведена значна робота щодо впровадження
принципів сталого розвитку у законодавчі акти. Зокрема, у площині нормативно-правового
забезпечення переходу до сталого розвитку здійснено наступне:
Масив законодавства у сфері охорони природи і сталого розвитку в Україні
сформований з понад 200 законодавчих актів (Кодекси, Закони України, Укази Президента
України, Постанови Верховної Ради України, Постанови та Розпорядження Кабінету
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Міністрів України, державні цільові програми). Серед цих документів, можна, зокрема,
зазначити: Земельний, Водний, Лісовий, Повітряний Кодекси України, Кодекс України «Про
надра», Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
природно-заповідний фонд України», «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки», «Про об'єкти підвищеної
небезпеки», «Про відходи», «Про Загальнодержавну програму розвитку водного
господарства», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про екологічну мережу
України», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про екологічний
аудит», «Про екологічну експертизу», «Про державний контроль за використанням та
охороною земель», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель», «Про стан
дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з
надрокористуванням в Україні», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону
книгу України», «Про захист рослин», «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», «Про
поводження з радіоактивними відходами», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»,
«Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».
Україна має зобов’язання щодо імплементації інших важливих міжнародних
документів, зокрема Конвенцій та інших документів Ріо, а також форумів Ріо +10 та Ріо +
20, які містять практичні завдання, досягнення яких є умовою забезпечення сталого
(збалансованого) розвитку держави. Держава активно співпрацює з ООН в багатьох сферах,
і питання збалансованого розвитку є пріоритетними у цій співпраці. Так, за даними МЗС,
Україна є стороною понад 40 глобальних та регіональних природоохоронних конвенцій та
угод.
27 червня 2014 р. Україна підписала, а 16 вересня 2014 р. ратифікувала Угоду про
асоціацію між Україною та ЄС. У главі 6 «Співпраця в галузі охорони навколишнього
середовища», зокрема зазначено:
Стаття 360:
«Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони
навколишнього середовища і таким чином сприяють реалізації довгострокових
цілей сталого розвитку та зеленої економіки». Передбачається: поліпшення
системи охорони здоров'я, збереження природних ресурсів, підвищення
економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики
в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки
сучасним технологіям.
Стаття 363:
«Поступове наближення законодавства України до права і політики ЄС у сфері
охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до
Додатку ХХХ до цієї Угоди»
В цій же Угоді визначено необхідність інтегрувати в європейський культурний простір
українську культуру.
В Україні здійснені наукові розробки з проблематики сталого розвитку.
Слід зазначити, що ці дослідження здійснювалися в українській академічній географії
ще до Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку «Ріо 92». В установах
Національної академії наук України тривалий час здійснюється широкий спектр наукових
досліджень з різних аспектів практичного впровадження в Україні принципів основної
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парадигми ХХІ століття. Координацію роботи в цьому напрямі здійснює Наукова рада НАН
України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку та Національний комітет
України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Зокрема, слід відзначити результати,
досягнуті в 2010-2014 рр. в рамках п’ятирічного виконання робіт з Цільової комплексної
міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого
розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.
Проблеми переходу України до сталого розвитку були проаналізовані у низці
монографій та наукових доповідей, виданих фахівцями Інституту географії: «Оцінка стану
виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург,
2002) в Україні», «Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст.
(географічний аспект)», «Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого
(збалансованого) розвитку Ріо + 20»1, Національна доповідь про стан виконання положень
«Порядку денного на ХХІ століття за десятирічний період».
В 2016-2017 рр. в Україні, за участі фахівців Інституту географії НАН України, інших
інституцій НАН України та представників громадськості, підготовлений новий проект
Стратегії сталого розвитку України, який зараз знаходиться на узгодженні в Адміністрації
Президента України. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національний
план дій до 2020 року по впровадженню Стратегії є результатом аналітичної роботи, яка
здійснена українськими експертами за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та
Глобального екологічного фонду в рамках проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в
національну політику України»2.
Прийняття на глобальному рівні Цілей сталого розвитку (ЦСР) у 2015 р. та їх адаптація
до контексту України, яка відбулась у 2016 р. за координації Мінекономрозвитку3,
обумовили потребу забезпечити урахування ЦСР у процесах стратегічного планування,
макроекономічного прогнозування та програмування розвитку, а також у процесі
реформування вітчизняної статистики, яка дозволить розбудувати нову систему моніторингу
суспільного прогресу.
Пропонований проект Стратегії розглядається як рамковий документ, який визначатиме
стратегічні напрями довгострокового розвитку України. Принциповим аспектом її розробки
було врахування адаптованих для України ЦСР до 2030 року та врахування основних положень
Оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС. Розроблена Стратегія сталого розвитку України до
2030 року і Національний план дій до 2020, при умові затвердження їх на державному рівні, в
подальшому можуть стати дійовим інструментом для впровадження засад збалансованого
розвитку у регіонах і поселеннях України шляхом врахування основних положень в стратегіях їх
розвитку. Особливо це важливо для опрацювання напрямів розвитку новостворюваних
об’єднаних територіальних громад4.
Основою для розроблення Стратегії стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на
період до 2030 року, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та Оновлена стратегія
сталого розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT-аналізі та аналізі прогалин
політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми сферах діяльності: економіка,
соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, сільське господарство,
енергетика, транспорт, регіональний і місцевий розвиток, освіта та наука.
В Стратегії сформульовано 7 пріоритетних для України стратегічних цілей розвитку (рис.1.1).

Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20.» Лісовський
С.А., Марушевський Г.Б., Павличенко П.Г., Руденко Л.Г., Тимочко Т.В .– К.: Центр екологічної освіти та
інформації. 2012.-60 с.
2
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (Проект) ПРООН, ГЕФ. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
3
Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» ПРООН,ГЕФ [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
4
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (Проект) ПРООН, ГЕФ. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
1
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Стратегічна ціль 1.

Операційна ціль 1.1. Сприяти тривалому інклюзивному збалансованому економічному зростанню, повній і продуктивній
зайнятості та гідній праці для всіх
Операційна ціль 1.2. Створити життєстійку інфраструктуру, сприяти інклюзивному енергоефективному та інноваційному
промисловому розвитку

Стратегічна ціль 2.

Операційна ціль 2.1. Сприяти сталому розвитку агропромислового комплексу
Операційна ціль 2.2. Забезпечити доступ до економічно прийнятних, надійних, низкьковуглецевих джерел енергії для всіх та
підвищити ефективність використання енергії
Операційна ціль 2.3. Забезпечити сталий розвиток регіонів на основі збереження національних культурних цінностей і традицій

Стратегічна ціль 3.

Операційна ціль 3.1. Подолати бідність
Операційна ціль 3.2. Скоротити нерівність
Операційна ціль 3.3. Забезпечити гендерну рівність

Сприяння інклюзивному збалансованому
низьковуглецевому економічному
зростанню та життєстійкій інфраструктурі
Забезпечення сталого галузевого та
регіонального розвитку

Подолання бідності та скорочення
нерівності, зокрема гендерної

Стратегічна ціль 4.

Забезпечення охорони громадського
здоров’я, благополуччя та якісної освіти в
безпечних і життєстійких населених
пунктах

Стратегічна ціль 5.

Операційна ціль 4.1. Забезпечити охорону громадського здоров`я та сприяти благополуччю для всіх у будь-якому віці
Операційна ціль 4.2. Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту і сприяти можливостям навчатися впродовж усього
життя для всіх
Операційна ціль 4.3. Зробити міста та населені пункти інклюзивними, безпечними, життєстійкими та збалансованими.

Забезпечення переходу до моделей
збалансованого споживання і
виробництва, збалансованого управління
природними ресурсами та зміцнення
заходів реагування на зміну клімату.

Операційна ціль 5.1. Забезпечити перехід до моделей збалансованого споживання та виробництва
Операційна ціль 5.2. Забезпечити інтегроване управління водними ресурсами і доступ до санітарії для всіх
Операційна ціль 5.3. Вжити невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату та наслідками зміни клімату

Стратегічна ціль 6.

Операційна ціль 6.1. Забезпечити збереження, відновлення та збалансоване використання наземних і внутрішніх прісноводних
екосистем та їхніх екосистемних послуг
Операційна ціль 6.2. Забезпечити збалансоване використання та захист морських і прибережних екосистем
Операційна ціль 6.3. Мінімізувати деградацію природних середовищ існування та припинити втрати біологічного та
ландшафтного різноманіття

Стратегічна ціль 7.

Операційна ціль 7.1. Сприяти мирним та інклюзивним спільнотам для сталого розвитку та забезпечити безпеку держави
Операційна ціль 7.2. Забезпечити доступ до правосуддя і захист прав для всіх
Операційна ціль 7.3. Створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях

Збереження наземних і морських
екосистем та сприяння збалансованому
використанню їхніх ресурсів біологічного
та ландшафтного різноманіття
Забезпечення безпеки та доступу до
правосуддя, створення підзвітних та
інклюзивних інституцій

Рисунок 1.1. Цілі, визначені в проекті Стратегії сталого розвитку 2030

До стратегічної цілі 2, у якості операційної цілі 2.3. сформульовано завдання
«Забезпечити сталий розвиток регіонів на основі збереження національних культурних
цінностей і традицій».
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року орієнтована на вектори, визначені в
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»:
вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку країни, проведення структурних
реформ, забезпечення економічного зростання екологічно невиснажливим способом,
створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності;
вектор безпеки – забезпечення безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності
інвестицій та приватної власності, забезпечення миру і захисту кордонів, чесного та
неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та
забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Пріоритетом є безпека
життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної системи охорони громадського
здоров’я, надання належних медичних послуг, захищеності соціально вразливих верств
населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води й санітарії, безпечних
і якісних харчових продуктів та промислових товарів;
вектор відповідальності – забезпечення гарантій кожному громадянину, незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, мати
доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг в державному та
приватному секторах;
вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві,
гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт.
Стратегічне бачення сталого розвитку України ґрунтується на забезпеченні
національних інтересів та виконанні міжнародних зобов’язань України щодо переходу
до сталого розвитку.
Такий розвиток передбачає:
− подолання дисбалансів в економічній, соціальній та екологічній сферах;
− трансформацію економічної діяльності, перехід на засади «зеленої економіки»;
− побудову мирного та безпечного, соціально згуртованого суспільства з належним
врядуванням та інклюзивними інституціями;
− забезпечення партнерської взаємодії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, бізнесу, науки, освіти та організацій громадянського суспільства;
− повну зайнятість населення;
− високий рівень науки, освіти та охорони здоров’я;
− підтримання довкілля в належному стані, який забезпечуватиме якісне життя та
благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь;
− децентралізацію та впровадження регіональної політики, яка передбачає гармонійне
поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів;
− збереження національних культурних цінностей і традицій.
Отже, стратегічне бачення пріоритетів сталого розвитку включає у якості обов’язкової
умови збереження культурної спадщини країни (рис.1.2).
З цього приводу зазначимо, що на наше глибоке переконання, однією з основних ланок
забезпечення переходу суспільства до сталого (збалансованого) розвитку, є його забезпечення за
рахунок вирішення проблем, що існують у культурно-цивілізаційній сфері. Це питання ще не
всюди усвідомлене належним чином, та не отримало відповідного наукового опрацювання. Між
тим, без його вирішення практичне виконання «Порядку денного на ХХІ століття» не є можливим.
В контексті цього завдання актуалізуються проблеми вивчення історії розвитку людства,
історії цивілізацій, котрі існували в попередні часи на нашій планеті, вивчення їх культурної
спадщини та досвіду й особливостей взаємовідносин з природою, особливостей використання і
освоєння ними природно-ресурсного потенціалу планети. Не менш актуальним є вивчення
особливостей розвитку окремих держав та специфіки взаємовідносин людини з природою в них.
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Рисунок 1.2. Складові сталого розвитку
Слід зазначити, що збереження сучасного біологічного різноманіття на Землі
розглядається багатьма дослідниками як одна з важливих умов забезпечення сталого
розвитку людства. Ми цілком поділяємо цю думку. Іншим важливим аспектом досліджень в
даному напрямку є вивчення багатовікового історичного досвіду кожної держави, яке вони
накопичили в процесі освоєння і використання ресурсів планети у межах ареалів свого
існування та розвитку.
Це є необхідним для врахування всіх помилок минулих часів та, одночасно,
використання унікального досвіду дбайливого використання ресурсів природи,
накопиченого протягом багатьох віків і тисячоліть. Особливо ж важливим і принциповим у
даному разі є питання вибору пріоритетних напрямків розвитку людства загалом. Чи це має
бути обраний в якості єдино можливого варіанту досвід (підхід) однієї з держав, чи це має
бути поєднання досвіду кількох на основі визначених критеріїв, чи синтез всього, що
напрацьовано людством і визначено на міжнародних форумах. Ступінь принциповості
даного питання зростає внаслідок дії фактору обмеженості та дефіциту природних ресурсів,
що з часом стає все сильнішим.
На наш погляд, одним з найменш досліджених аспектів цієї проблематики, що є
особливо актуальним в зв’язку з процесами глобалізації, котрі зумовлюють прискорену
«гомогенізацію», уніфікацію цінностей і втрату їх культурної спадщини, уніфікацію
підходів до взаємодії суспільства з природою, за якої використання природно-ресурсного
потенціалу багатьох регіонів світу визначається не потребами цих регіонів в плані переходу
до збалансованого розвитку, а їх місцем в системі міжнародного поділу праці, є дослідження
і підтримка особливостей розвитку людини, збереження різноманітності в її житті як одного
з важливих факторів, який визначає стійкість людства та передумови його переходу до
збалансованого розвитку. Розмаїття суспільства є так само важливим для збалансованого
розвитку, як і біорізноманіття.
З переліку основних питань, що стосуються культурно-цивілізаційної сфери в
контексті сталого розвитку, слід виділити такі з них:
−
забезпечення розвитку духовності суспільства;
−
забезпечення мирного співіснування і співробітництва представників усіх культурноцивілізаційних регіонів планети, що належать до різних релігій, церков і конфесій;
−
забезпечення прав кожного з народів на збереження своєї культурної спадщини,
культурної ідентичності;
−
забезпечення реалізації права кожної людини на отримання якісної освіти.
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Окремо слід поставити важливість освіти і просвіти в сфері сталого розвитку для
формування у широких верств населення і представників владних структур розуміння
проблеми переходу до збалансованого розвитку, виховання підростаючих поколінь у дусі
дбайливого ставлення до природи.
Збереження культурної спадщини зафіксовано у якості пріоритету сталого розвитку у
багатьох НССР. Це, зокрема, стосується, НССР таких країн як Австрія, Чехія (державні
витрати на культурні заходи), Словаччина (структура та динаміка компонентів культурної
спадщини), Швеція («споживання» населенням культурних цінностей), Нідерланди
(культурні
відмінності,
мультикультурне
суспільство),
але
беззаперечним
«культурологічним» лідером залишається ССР Естонії. З 42 показників, що на даний час
застосовуються на національному рівні 5 (12%) припадають на культуру: кількість носіїв
естонської культури, ступінь матеріалізації естонської культури (в архітектурі, ландшафтах,
пам’ятках природи), відомість естонської культури (переклади та розповсюдження за межі
Естонії), інтенсивність використання елементів естонської культури в різних сферах життя),
можливості культурної пам’яті (як ланки між минулим досвідом та майбутнім, відкритість
національної культури для нововведень, міцність культурної пам’яті).
Аналіз пріоритетів сталого розвитку, сформульованих у НССР окремих країн Європи
та інших країн світу показав, що при їх виборі кожна країна враховує і ставить за мету
відслідковувати ті процеси і явища в різних сферах, що є для неї найбільш актуальними.
В контексті цього індикатори збереження культурної спадщини, культурологічні
індикатори в цілому, є для нашої країни дуже важливими, а їх вибір зумовлюється
сполученням загальних принципів та врахуванням особливостей ситуації, що склалася в
даній сфері в Україні.
Ми пропонуємо виділити серед культурологічних індикаторів декілька наступних блоків (тем).
На перше місце, виходячи з важливості мови, як основи, що об’єднує представників
кожного народу планети, слід поставити блок мовних індикаторів. Як показує сучасний
досвід багатьох країн світу, зокрема, тих які зіткнулися зі зміною мовної ситуації, зумовленої
процесами механічного руху населення, міждержавною міграцією трудових ресурсів тощо –
одним з головних показників, який забезпечує рівновагу в державі є показник вільного
володіння державною мовою громадянами, які проживають в країні.
Також має бути забезпечена можливість вільного вивчення і використання своїх
національних мов представникам народів, що населяють регіони України. При цьому,
потрібно забезпечити на практиці вільне володіння державною та регіональними мовами у
середовищі державних службовців.
Важливим показником є кількість мов, якими володіє кожен із громадян країни чи
регіону. Потрібно вітати і заохочувати якомога більшу кількість мов, якими володіє
пересічний житель регіону. Сьогодні в країнах ЄС активно впроваджується лозунг «1 плюс
2», згідно з яким, кожен громадянин країн союзу має вільно володіти рідною мовою, та ще,
як мінімум, двома іншими.
Індикатори збереження культурної спадщини важливі, зокрема, з точки зору
збереження накопичених протягом століть традицій українського народу у веденні
сільського господарства, в т.ч. – вирощування зернових культур в умовах степу і лісостепу.
Ці традиції практично не мають аналогів серед інших. І не випадково, що у багатьох країнах
світу, що відзначаються великими обсягами вирощування зернових культур (Канада,
Казахстан, США, Росія та деяких інших) значна частка виробництва припадає на українських
емігрантів та їх нащадків.
Об’єкти історико-культурної спадщини України є потужним ресурсом розвитку
туризму, як внутрішнього, так і в’їзного міжнародного. Їх використання в цілях сталого
розвитку важливо для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені,
залучення значних фінансових ресурсів, покращення ситуації на ринку праці.
Велике значення для забезпечення сталого розвитку мають, також, інші напрямки
використання потенціалу культурної спадщини (табл.1.1).
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Таблиця 1.1.
Культурологічні індикатори сталого просторового розвитку України
1

Мовні
індикатори

2

Індикатори, які
характеризують
ситуацію в сфері
релігії
Індикатори в
сфері освіти

3

4

Індикатори
розвитку науки

5

Індикатори у
сфері збереження
культурної
спадщини,
української
культури та
культури
народів, що
населяють
Україну

6

Індикатори у
сфері доступу
громадян до
джерел
інформації,
культурного
надбання інших
народів світу

Показник вільного володіння громадянами регіону державною мовою
Можливості вивчення і використання рідної мови, для громадян
різних національностей, що населяють регіон
Показники володіння і використання державними службовцями та
посадовими особами державної мови та мов народів, що населяють
регіон
Забезпечення можливості громадянам регіону отримувати інформацію
з відповідних засобів масової інформації державною мовою, рідною
мовою та іншими мовами
Кількість мов, якими володіє пересічний громадянин регіоні
Можливість вільного віросповідання представникам усіх релігій,
церков, конфесій регіону, діяльність яких знаходиться в нормативноправовому полі держави
Налагодження міжконфесійного діалогу в регіоні
Відсоток молоді, яка отримує повну шкільну освіту
Відсоток студентів
Відсоток громадян з вищою освітою
Ступінь доступності отримання вищої освіти для громадян регіону
Можливість отримання відповідних освітніх можливостей для
перекваліфікації громадян регіону, у разі зміни професії
Показники витрат з державного та місцевих бюджетів у розрахунку на
одного учня, студента
Ступінь забезпеченості навчальних закладів матеріально-технічною
базою та сучасними навчальними засобами
Можливості отримати освіту за кордоном
Відсоток витрат на науку від ВВП, валового регіонального продукту
Обсяг фінансування в розрахунку на кожного, зайнятого в науці
Забезпеченість матеріально-технічною базою досліджень
Кількість науковців в розрахунку на одного жителя регіону
Збереження культурної спадщини в сфері природокористування,
збереження традицій природокористування українського народу, в тому
числі: землекористування, використання водних, лісових ресурсів,
збереження біорізномаїття
Збереження культурних ландшафтів як чинника забезпечення сталого
природокористування
Збереження національних традицій в архітектурі
Можливість використання об’єктів культурної спадщини як дестинацій
для розвитку туризму
Збереження традиційних промислів
Збереження музичних національних традицій
Забезпечення можливості передачі національних традицій від
покоління до покоління
Забезпечення можливостей для ознайомлення громадян інших країн з
культурними надбаннями українців та інших народів, що населяють
Україну
Можливість доступу громадян до вітчизняних та зарубіжних засобів
масової інформації
Можливість вільного пересування громадян України зарубіжними
країнами
Можливість спілкування громадян України з родичами, які
проживають за кордоном
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7

8

9

10

11

12

Індикатори
забезпечення
населення
закладами
культури
Індикатори
задоволення
потреб населення
у заняттях
спортом та
фізичною
культурою
Індикатори
впровадження
освіти для потреб
сталого розвитку

Індикатори
залучення
громадян регіону
у вирішенні
проблем сталого
розвитку
Індикатори
механізму
взаємодії владних
структур і
громадськості у
вирішенні
проблем сталого
розвитку
Індикатори
правової
культури

Забезпеченість бібліотеками
Забезпеченість театрами
Забезпеченість кінотеатрами
Можливість занять фізкультурою та спортом школярів та дошкільнят
Розвиток студентського спорту
Забезпеченість населення стадіонами
Забезпеченість населення спортзалами
Забезпеченість населення басейнами
Відсоток громадян, які регулярно займаються фізкультурою та
спортом
Показники впровадження курсів про проблематику сталого розвитку в
середні навчальні заклади
Показники впровадження курсів про проблематику сталого розвитку в
вищі навчальні заклади
Показники інформування населення регіонів з проблематикою сталого
розвитку в засобах масової інформації, науково-популярних виданнях
тощо
Участь громадських організацій
Участь жінок
Участь молоді

Механізми взаємодії
Інформування громадськості

Показники, які характеризують готовність громадян дотримуватися
норм чинного законодавства в цілому
Показники, які характеризують готовність громадян дотримуватися
норм чинного законодавства в сфері проблем взаємовідносин
суспільства і природи

Важливим напрямом реалізації цілей та принципів сталого розвитку є їх впровадження
у політиці просторового розвитку. На рівні ЄС це забезпечується кількома рамковими
документами, основними серед яких є Європейська перспектива просторового розвитку
(ESDP) та Територіальний порядок денний 2020.
ESDP проголошує три основні цілі європейської політики: економічна та соціальна
згуртованість, збереження та управління природними ресурсами та культурною спадщиною,
збалансованіша конкурентоспроможність європейської території. Надалі зміст цілей
розкривається ширше і включає: досягнення поліцентричного та збалансованого
просторового розвитку, з відповідною увагою до розвитку урбанізованих та сільських
територій та забезпечення партнерства між ними; рівномірний доступ до інфраструктури та
знань; розумний менеджмент природної та культурної спадщини, зокрема і культурних
ландшафтів. Для досягнення цілей напрацьовано 60 параметрів розподілених за напрямами 5.
5

European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the
European Union. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Ради Європи. – Режим доступу
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf
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Серед основних аспектів просторового розвитку ЄС – міський розвиток, що включає питання
появи міських мереж, зміни європейської міської системи та економічні можливості міст,
субурбанізації, зростаючої соціальної сегрегації в містах, поліпшення якості міського
середовища. Крім того, розглядаються тенденції розвитку сільських територій, зміни їх ролі і
функції, зміни у сільському та лісовому господарстві та відповідні наслідки для економіки та
землекористування, транспортні мережі та проблеми їх інтеграції, зростаючі транспортні
потоки та навантаження, диспропорції у поширенні знань та інновацій, ризики для водних
ресурсів, зростаючий тиск на культурні ландшафти і спадщину. Документ отримав розвиток
за напрямами: співпраця країн членів в рамках платформи СЕМАТ, програми
транскордонного співробітництва INTERREG та створеної Європейської мережі
просторового моніторингу та політик ESPON. Деталізація цілей політики ЄС щодо
збереження природної та культурної спадщини представлена в табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Зважене управління природною та культурною спадщиною в рамках реалізації
Європейської перспективи просторового розвитку
Ціль політики
ЄС
4.1.
Природна та
культурна
спадщина як
актив для
розвитку

4.2.
Збереження та
розвиток
природної
спадщини

Ціль політики
ЄС

4.3
Управління
водними
ресурсами –

Параметри досягнення
Підкреслене значення культурної та природної спадщини для культурного
розвитку країн ЄС та збереження територіальної ідентичності. Вона також
важлива з економічної точки зору, оскільки, будучі інтегрованою у поняття
якості життя, часто стає вагомою для прийняття рішень щодо розміщення
нових компаній, а також розвитку туризму. Водночас, заходи з охорони
окремих територій є занадто звуженими. Необхідним є комплексний погляд на
збереження спадщини в рамках стратегій просторового розвитку більших
територій, а також креативний підхід.
Продовження розвитку Європейської екомережі (Натура-2000), встановлення
зв’язків між природними оселищами та територіями, що охороняються,
регіональної, національної, транснаціональної та всеєвропейської значимості.
Інтеграція міркувань щодо біорізноманіття в галузеві політики, як це зазначено
у Стратегії ЄС з біорізноманіття.
Розробка інтегральних стратегій просторового розвитку для територій, що
охороняються, екологічно вразливих територій та територій з високим
біорізноманіття (узбережні, гірські території, водно-болотні угіддя), зі
збереженням балансу між захистом та розвитком, на основі оцінки впливів на
довкілля та територію, а також із залученням зацікавлених сторін.
Збільшення використання економічних інструментів для визнання екологічної
значимості територій, що охороняються, або є вразливими для антропогенних
впливів.
Сприяння розвитку структури поселень, що спрямована на енергозбереження та
зменшення інтенсивності дорожнього руху, інтегрованому плануванню
ресурсів та зростаючому використанню відновлюваної енергії для зменшення
викидів CO2.
Захист ґрунтів, як основи життя людини, флори та фауни, шляхом зменшення
ерозії, руйнування ґрунтів та надмірного використання відкритих просторів.
Розвиток стратегій регіонального та транснаціонального рівня для управління
ризиками на територіях, схильних до прояву катастроф.
Параметри досягнення
Поліпшення балансу між виробництвом і попитом на воду, особливо на
територіях, схильних до посух. Розвиток та застосування економічних
інструментів управління водними ресурсами, зокрема сприяння методам
ведення сільського господарства, що зберігають воду та іригаційним
технологіям на територіях з нестачею води.
Сприяння транснаціональному та міжрегіональному співробітництву для
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особливий
виклик
просторовому
розвитку.

4.4.
Креативний
менеджмент
культурного
ландшафту

4.5.
Креативний
менеджмент
культурної
спадщини

застосування інтегрованих стратегій для управління водними ресурсами,
зокрема значних покладів підземних вод на територіях схильних до посух або
підтоплення, особливо в узбережних регіонах.
Збереження та відновлення великих ділянок водно-болотних угідь, які
знаходяться в небезпеці внаслідок надмірного забору води
Узгоджений менеджмент морів, особливо збереження та відновлення морських
екосистем, що знаходяться під загрозою.
Зміцнення регіональної відповідальності в управлінні водними ресурсами
Застосування оцінки впливів на середовище та територію для масштабних
проектів управління водними ресурсами.
Збереження та креативний розвиток культурних ландшафтів, що мають
особливу історичну естетичну та екологічну значимість.
Підвищення цінності культурних ландшафтів в рамках інтегральних стратегій
просторового розвитку.
Поліпшення координації заходів з розвитку які впливають на ландшафти.
Креативне відновлення ландшафтів, що страждають від втручання людини,
зокрема заходи з рекультивації.
Розвиток інтегрованих стратегій для збереження культурної спадщини, що
знаходиться під загрозою занепаду, включно з розвитком інструментів для
оцінки факторів ризику та управління критичними ситуаціями.
Підтримка та креативний «ре-дизайн» міських ансамблів, що варті захисту.
Сприяння сучасному будівництву з архітектурою високої якості.
Підвищення усвідомлення внеску політики міського та просторового розвитку
у культурну спадщину майбутніх поколінь.

Територіальний порядок денний ЄС визначає основні сучасні виклики просторового
розвитку, зокрема надмірне використання екологічних і культурних ресурсів та втрати
біорізноманіття, особливо зважаючи на розростання міст на тлі депопуляції у віддалених
регіонах. Серед пріоритетів Територіального порядку денного підкреслюється питання
управління та поєднання екологічних, ландшафтних та культурних цінностей регіонів. Тут
наголошується відповідальність щодо захисту та підвищення якості культурної та природної
спадщини, як важливої умови довгострокового сталого розвитку; висока значимість
європейських сільських та міських ландшафтів; необхідність захисту, відновлення та
використання спадщини на основі підходу, що базується на місці («place-based approach»);
формування регіональної та локальної ідентичності, як запоруки збереження культурних
цінностей.
Тож очевидно, що зазначений вище європейський вимір має знайти свою проекцію і в
Україні, як безпосередньо при реалізації Стратегії сталого розвитку, так і в інших
документах, серед яких Державна стратегія регіонального розвитку, Генеральна схема
планування території України, Стратегія державної екологічної політики тощо.
Це стосується насамперед інтегрованого підходу до управління та планування
територій, імплементації поняття культурного ландшафту, креативність та інновативність
стратегій розвитку міського середовища та сільської місцевості, посилення уваги до проблем
збереження територіальної ідентичності.
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2. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В МІЖНАРОДНІЙ
ПОЛІТИЦІ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ
Протягом значного часу розвитку людства ставлення до культурної спадщини істотно
змінювалося – концепція простої охорони пам’яток ускладнилася й перетворилася на
складний комплекс заходів із вивчення та інтерпретації використання спадщини, що стало
основою сучасної концепції спадщини, до якої в Європі поступово почали переходити в кінці
60-х – початку 70-х років. У США та деяких інших країнах – в кінці 70-х, а в країнах
колишнього СРСР – в кінці 80-х – початку 90-х років у ході демократизації в них процесів у
суспільстві. У кінці ХХ століття підвищився соціальний статус спадщини у зв’язку з
прийняттям концепції збалансованого розвитку як глобального цивілізаційного імперативу6.
У вітчизняній науковій літературі поняття й терміни, пов’язані з проблематикою
культурної спадщини (КС), одержали широке розповсюдження з часу ратифікації
Радянським Союзом та Українською РСР у 1988 році Конвенції про охорону всесвітньої
культурної та природної спадщини, прийнятої в Парижі в 1972 році на Генеральній
конференції ООН із питань освіти, науки й культури.
З тих пір поняття «культурна спадщина» конкретизується в рамках міжнародних та
національних нормативно-правових та інших документів, уводиться в юридичний обіг і
стає самостійним загальновживаним правовим поняттям, яке широко використовується в
літературі й на практиці.
Оскільки існує значна кількість різних дефініцій і характеристик спадщини, які
визначаються тими цілями й завданнями, що стояли перед дослідниками, логічно почати
розглядати їх та аналізувати з тлумачення терміна «культурна спадщина», наведеного в ст. 1
вищезазначеної Конвенції, згідно з якою вона класифікована за трьома категоріями:
« – пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та
структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну
універсальну цінність із точки зору історії, мистецтва чи науки;
– ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв’язок із
пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;
– визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони,
включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії,
естетики, етнології чи антропології»7.
Хоча ця дефініція визначає склад КС й у той же час ілюструє тенденцію переходу від
вивчення поодиноких пам’яток до їхніх комплексів у взаємозв’язку з оточуючим
середовищем, що засвідчило неподільність, взаємозумовленість і рівноцінність об’єктів
культури і природи, в цілому вона не відображає належним чином ролі й місця спадщини в
сучасному світі.
Подальшого розвитку проблематика КС набула в наступних документах ЮНЕСКО:
Конвенція про охорону підводної культурної спадщини (Париж, 2001), Конвенція про
охорону нематеріальної культурної спадщини (Париж, 2003), Конвенція про охорону та
заохочення різноманіття форм культурного самовираження (Париж, 2005).
З прийняттям у Парижі 17 жовтня 2003 року Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини (Україна приєдналася до Конвенції згідно із Законом України від 6
березня 2008 року №132-VI) у міжнародному праві закріплюється поняття «нематеріальна
культурна спадщина», під якою розуміють звичаї, форми показу та вираження, знання та
навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори,
які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими особами як частина їхньої
культурної спадщини. Нематеріальна КС виявляється, зокрема, в таких сферах: мова як
носій нематеріальної культурної спадщини, усні традиції; виконавські мистецтва; звичаї,
Лисицкий А.В. Культурное наследие как ресурс устойчивого развития: Дис. ...канд. культурологии. М., 2004. – 151 с.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972) // Україна в міжнародноправових відносинах. – К., 1997. – Кн. 2. – 864 с.
6
7
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обряди, свята; знання й звичаї, що належать до природи й Всесвіту; знання й навички,
пов’язані з традиційними ремеслами8.
Важливим аспектом проблематики охорони, збереження й використання КС та
культури в цілому, починаючи з початку 2000-х років, стало визнання її недостатньої ролі і
значення в процесах сталого розвитку та формування поступальної позиції в напряму зміни
такого положення.
Каталізатором цього стала підвищена увага світової наукової та громадської спільноти
до розроблення і просування новітніх концепцій та парадигм з питань взаємозв’язку
культури та сталого розвитку.
Так, в 2001 році австралійський аналітик з питань культури Джон Гоукс написав
новаторську і фундаментальну працю «Четверта опора сталого розвитку. Важлива роль
культури в державному плануванні».
В своєму дослідженні він зазначає, що екологічно сталий розвиток з його трьома
вимірами - економічним, соціальним та екологічним - став мантрою сучасного планування.
Культура майже не вживається в цій новій мові. Культуру слід позиціонувати як одну із
основ сталого розвитку, вона повинна бути її окремою і «відмінною» відправною точкою.
Культурна активність (добробут, творчість, різноманітність та інновації) настільки ж
важлива для сталого і здорового суспільства, як соціальна справедливість (законність,
взаємодія, згуртованість, благополуччя), екологічна відповідальність (екологічний баланс) та
економічна життєздатність (матеріальне процвітання).
Ця структура забезпечує баланс, який відсутній у переважній більшості сучасних
конструкцій. Найголовніше, це створює формальний простір для суспільного дискурсу, для
обговорення цінностей, які інформують наше суспільство.
Коли визнано, що культура присутня в усіх людських починаннях, потрібний спосіб,
аби переконатися, що вся діяльність державної влади оцінюється з культурної перспективи. І
далі, щоб державне планування було більш ефективним, його методологія повинна включати
інтегровану структуру оцінки культури, подібну до тих, що розробляються для оцінки
соціальних, екологічних та економічних наслідків9.
З тих пір пропозиція щодо визнання культури, як четвертої опори (стовпа, основи,
засади, складника) сталого розвитку знайшло своє відображення в багатьох міжнародних
документах.
У травні 2004 року Всесвітня організація «Об’єднані міста і місцеві влади
(ОММВ/UCLG)» на Світовому форумі культур у межах IV Форуму місцевих влад з питань
соціального охоплення в Барселоні схвалила «Завдання на 21 століття для культури», який
став першим загальносвітовим керівним документом з формування місцевої культурної
політики, що закладає основи зобов’язанню міст і органів місцевого самоврядування щодо
культурного розвитку, поглиблює зв’язок між культурою і сталим розвитком як
основоположний принцип місцевої політики та дає можливість кожному місту виробити
далекосяжне бачення культури як опори свого розвитку10.
17 листопада 2010 року у рамках Всесвітнього саміту місцевих та регіональних лідерів - 3го Всесвітнього конгресу ОММВ/UCLG, який відбувся у Мехіко, було затверджено Політичну
заяву «Культура: четвертий стовп сталого розвитку», в якій поділяється бачення того, що
культура є однією з чотирьох засад сталого розвитку, та вказується на їх зв’язок на основі
подвійного підходу: по-перше, розвиток самого культурного сектора та розроблення твердої
політики в галузі культури (тобто культурної спадщини, творчості, культурних індустрій,
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ремесел, культурного туризму); по-друге, забезпечення того, щоб культура мала гідне місце у
всіх державних політиках, зокрема тих, що стосуються освіти, економіки, науки, комунікації,
навколишнього середовища, соціальної єдності та міжнародного співробітництва11.
На культуру, як четверту засаду сталого розвитку, посилається також Паризька
декларація «Про спадщину як рушійну силу розвитку», яку прийняла 1 грудня 2011 р. 17-а
Генеральна Асамблея Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС).
Завданням цього документу, який розкриває принципи і рекомендації у взаєминах між
спадщиною і розвитком, в першу чергу, є оцінка наслідків впливу глобалізації на спільноти і
спадщину. Потім будуть визначені дії, які необхідно зробити не тільки для охорони
спадщини, а й для забезпечення того, щоб її використання, популяризація та розвиток та її
економічні, соціальні і культурні цінності були поставлені на службу місцевим громадам і
відвідувачам. Нарешті, буде уточнена здатність культурної спадщини і її цінностей надихати
і будувати майбутнє спільноти, стримуючи негативні наслідки глобалізації12.
В процесі підготовки Порядку денного сталого розвитку – 2030 та Цілей сталого
розвитку під егідою ЮНЕСКО був проведений Міжнародний конгрес у Ханчжоу за темою
«Культура: ключ до сталого розвитку» (Ханчжоу, Китай, 15-17 травня 2013 р.). Учасники
прийняли «Декларацію Ханчжоу» під назвою «Забезпечити центральне місце культури в
політиці сталого розвитку», в якій рекомендовано конкретні дії, що забезпечують виведення
культури на ключову позицію в політиці сталого розвитку.
У Декларації підкреслюється, що спадщина є ключовим каталізатором сталості,
джерелом сенсу й енергії, творчого підходу та інновацій, особливо цінним елементом нашого
добробуту і добробуту майбутніх поколінь, тому її втрата є дуже відчутною, тим більш вона
відбувається зі швидкістю, що викликає значну тривогу внаслідок сукупного впливу
урбанізації, глобалізації, конфліктів і пов’язаних зі зміною клімату феноменів.
Наголошено, що національну політику і програми слід посилити з метою забезпечення
охорони і популяризації спадщини і пов’язаних з нею систем цінностей і засобів культурного
вираження як частини наших спільних цінностей, забезпечуючи її центральну роль у житті
суспільства. Цього необхідно досягти за рахунок повної інтеграції спадщини в усі області
розвитку і в освітні програми.
У Декларації рекомендовано конкретні дії для виведення культури на ключову позицію
в політиці сталого розвитку шляхом повної інтеграції культури – через чітко встановлені
цілі, результати і показники – в майбутні стратегії й програми розвитку і діяльність стосовно
їх здійснення на глобальному, регіональному і національному рівнях. Наголошено, що тільки
конкретні політичні та оперативні рамки зможуть забезпечити досягнення дійсно сталих
результатів, зберігши при цьому право майбутніх поколінь скористатися багатством
культурних цінностей, створених попередніми поколіннями.
Також рекомендовано використовувати потенціал культури і спадщини для
інклюзивного економічного розвитку, забезпечення екологічної сталості, а також як ресурсу
для досягнення збалансованого міського розвитку і управління13.
Світова спадщина і сталий розвиток також стали темою засідання Генеральної
Асамблеєї держав-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої спадщини на її 20-й сесії в
Парижі у листопаді 2015 р., на якій було прийнято відповідну резолюцію та політичний
документ.
В прийнятому «Директивному документі про включення теми сталого розвитку в
процес виконання Конвенції про охорону Всесвітньої культурної спадщини», зазначається,
11
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що сучасна ситуація зміни демографічної статистики та клімату, зростаючої нерівності,
скорочення ресурсів і зростаючої загрози спадщині, зумовили очевидну необхідність
розгляду збереження об’єктів спадщини в рамках більш широкого спектру економічних,
соціальних і природних цінностей і потреб, які охоплюють поняття сталого розвитку.
Визначаючи, захищаючи, зберігаючи, представляючи і передаючи майбутнім
поколінням об’єкти культурної та природної спадщини, Конвенція про охорону всесвітньої
культурної спадщини істотно сприяє сталому розвитку та добробуту людей. У той же час,
зміцнення чотирьох напрямків сталого розвитку, а саме екологічної стійкості, всебічного
соціального і економічного розвитку, а також підтримання миру і безпеки, може принести
користь об’єктам всесвітньої спадщини і сприяти збереженню їх видатної універсальної
цінності, за умови їх впровадження в системи збереження і підтримки об’єктів спадщини.
Цей процес перетворить всесвітню спадщину в світового лідера і засновника стандартів
для поліпшення методів роботи, а також за допомогою понад 1000 наявних об’єктів
сприятиме введенню інноваційних моделей сталого розвитку. У той же час, впровадження
цієї політики є необхідним, оскільки, в результаті, якщо сектор спадщини в повній мірі не
охопить сталий розвиток і не принесе обопільну користь спадщині і суспільству, тоді він
стане жертвою, а не каталізатором подальших змін. Роль об’єктів всесвітньої спадщини як
гарантії сталого розвитку необхідно збільшити та повною мірою використовувати їх
потенціал з цією метою14.
Активізація міжнародних і громадських ініціатив та наукових досліджень суттєвим
чином вплинула на подальше включення до порядку денного Генеральної Асамблеї ООН і
прийняття резолюцій 65/166 від 20 грудня 2010 р. та 66/208 від 22 грудня 2011 р. під назвою
«Культура і розвиток», 68/223 від 20 грудня 2013 р., 69/230 від 19 грудня 2014 р. і від 72/229
20 грудня 2017 р. під назвою «Культура і сталий розвиток» та засвідчили про еволюцію
концепції розвитку в бік багатоаспектної моделі, що дозволило розширити парадигму
розвитку і відкрити можливості для визнання ролі культури.
У документах ООН було також зафіксовано, що взаємозв’язок між культурою і
розвитком поки ще не знаходить потрібного відображення в міжнародній політиці в галузі
розвитку. Визнано, що у 2000 році культура була відсутня у формулі сталого розвитку,
визначеній Декларацією тисячоліття і цілями в області розвитку. Тим часом, останні світові
події вказують на формування позитивної тенденції в питаннях систематичного врахування
аспектів культури в стратегіях і програмах в галузі розвитку. Роль культури в досягненні
справедливого, всеохоплюючого та сталого розвитку отримала більш широке визнання і
більшу наочність на національному і глобальному рівнях 15.
Необхідність більш ефективного інтегрування культури в стратегії сталого розвитку
була визнана Генеральною Асамблеєю в двох резолюціях 2010 і 2011 років. У резолюції 2013
року визнається роль культури як стимулюючого фактора і рушійної сили щодо
економічного, соціального та екологічного компонентів сталого розвитку16.
У вересні 2015 р. світові лідери на Генеральній Асамблеї ООН прийняли «Порядок
денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», що включає 17 глобальних та
універсальних цілей з перетворення нашого світу (ЦСР) і пов’язані з ними 169 завдань.
Однією з найзначніших новацій у «Порядку денному» на наступні 15 років стало
усвідомлення того, що розвиток може бути сталим (збалансованим) тільки за високого рівня
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культури і що ключова роль культури і нагальна потреба збереження КПС у попередніх
міжнародних стратегічних документах були явно недооцінені.
Так, глави держав і урядів, решта представників, усвідомлюючи цінність природного і
культурного різноманіття світу і визнаючи, що всі культури і цивілізації можуть сприяти
сталому розвитку і виступати вирішальними факторами його забезпечення.
У «Порядку денному» вперше культурний компонент розглянуто як напрям сталого
розвитку та включено до більшості Цілей сталого розвитку (ЦСР), а активізацію зусиль з
охорони та збереження світової культурної і природної спадщини виділено в окреме
завдання в Цілі 11. «Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної
стійкості міст і населених пунктів»
Визнано, що в основу зусиль з реалізації поставлених Цілей будуть покладені узгоджені
стратегії у сфері сталого розвитку, які реалізуються на засадах принципу національної
відповідальності й охоплюють усі аспекти виконання Порядку денного та підкріплені
комплексними національними механізмами фінансування.
Оскільки ЦСР не мають юридично обов’язкової сили, передбачається, що уряди
візьмуть на себе відповідальність і створять національні механізми, які сприятимуть їх
досягненню, включаючи забезпечення збору якісних, доступних і актуальних даних для
оцінювання прогресу в реалізації Цілей17.
У резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2017 року вітається включення в «Порядок
денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року» кількох завдань, покликаних
відобразити внесок культури в сталий розвиток, нагадуючи при цьому, що цілі і завдання в
галузі сталого розвитку носять комплексний і нероздільний характер і забезпечують
збалансованість всіх трьох компонентів сталого розвитку, і в зв’язку з цим сподіваючись на
їх реалізацію з опорою на позитивні результати і віддачу від програм, в контексті яких
культура використовується як один з факторів забезпечення сталого розвитку18.
У 2015 році ЮНЕСКО оголосила про початок здійснення ініціативи «Культура
для сталого міського розвитку», визнавши, що культура є одним з основних засобів
стимулювання сталого міського розвитку за рахунок збереження культурної спадщини
та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
У розвиток підсумкового документа конференції в Ханчжоу і вагомим внеском в
реалізацію «Порядку денному», його адаптацію до місцевих умов на комплексній основі і в
досягнення поставлених цілей і завдань має стати «Нова програма розвитку міст», прийнята
на Конференції ООН із житла та сталого міського розвитку (Хабітат-III), яка проходила в м.
Кіто, Еквадор, з 17 по 20 жовтня 2016 р. та схвалена на 68-му пленарному засіданні
Генеральної Асамблеєю ООН 23 грудня 2016 р.19.
У цій Програмі, зокрема, відзначається про:
• прихильність справі сталого використання природної та культурної спадщини, як
матеріальної, так і нематеріальної, у містах і населених пунктах, шляхом проведення
комплексної міської та територіальної політики і достатніх інвестицій на національному,
субнаціональному та місцевому рівнях для охорони і підтримки культурної інфраструктури
та об’єктів, музеїв, культур і мов корінних народів, а також традиційних знань і мистецтв;
• включення питань культури, в якості однієї з пріоритетних складових планів і
стратегій розвитку міст, в процес впровадження інструментів планування, включаючи
генеральні плани, керівні принципи зонування, будівельні норми і правила, політики
управління прибережними районами і політики стратегічного розвитку, спрямованих на
17
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охорону широкого спектра об’єктів матеріальної і нематеріальної культурної спадщини і
ландшафтів, і їх захист від можливих руйнівних наслідків міського розвитку;
• надання підтримки ефективному використанню культурної спадщини в інтересах
сталого міського розвитку.
Територіальні аспекти охорони, збереження та використання культурної спадщини
(КС), в тому числі, в процесі просторового планування, підіймалися в багатьох раніше
ухвалених міжнародних документах, таких як: Рекомендація ЮНЕСКО про збереження і
сучасну роль історичних територій (1976), Міжнародна хартія ІКОМОС з консервації і
реставрації пам’яток і визначних місць (Венеціанська хартія) (1964), Хартія ІКОМОС про
охорону історичних садів (Флорентійська хартія) (1982), Міжнародна хартія ІКОМОС про
збереження історичних міст і міських кварталів (Вашингтонська хартія) (1987), Ксіаньська
декларація ІКОМОС про збереження оточення споруд спадщини, визначних місць та
територій (2005), Віденський меморандум про всесвітню спадщину і сучасну архітектуру управління історичними міськими ландшафтами (2005), Принципи Валлетти щодо
збереження та управління історичними містами і урбанізованими територіями (IKOMOC,
2011), Рекомендація ЮНЕСКО про історичні міські ландшафти (2011)
Наприклад, у Вашингтонській хартії IKOMOC (1987) було зазначено: «Щоб охорона
історичних міст і кварталів була дієвою, вона має стати невід’ємною частиною єдиної
політики економічного й соціального розвитку та братися до уваги в територіальних і
містобудівних планах на всіх рівнях»20.
Рекомендація ЮНЕСКО про історичні міські ландшафти (2011) відзначає, що в останні
півстоліття збереження міської спадщини стало важливим сектором державної політики в
усьому світі. Однак перехід від акцентування уваги, перш за все, на архітектурних пам’ятках
до більш широкого визнання важливості соціальних, культурних та економічних процесів в
справі збереження міських цінностей повинен бути підкріплений прагненням адаптувати
існуючу політику і створювати нові механізми для розвитку цієї концепції.
Рекомендація уточнює поняття «міський історичний ландшафт» з включенням в нього
більш широкого міського контексту і його географічних параметрів та вказує, що воно є
основою для всеосяжного і комплексного підходу до виявлення, оцінки та збереження
історичних міських ландшафтів і управління ними в контексті загального сталого розвитку.
У цій Рекомендації також розглядається необхідність більш ефективної інтеграції та
уточнення стратегій збереження міської спадщини в рамках більш широких цілей сталого
розвитку в цілому в інтересах підтримки державних і приватних заходів, спрямованих на
збереження і підвищення якості навколишнього середовища.21
Проблематика формування політики та просторового планування на засадах сталого
розвитку набула широкого розповсюдження також на європейському континенті.
Її розроблення здійснюється в рамках Європейського Союзу навколо Європейської
перспективи просторового розвитку (ЕSDР) та рамках Ради Європи по лінії діяльності
Європейської конференції міністрів, відповідальних за просторове/регіональне планування
(Сonference Europeenne des Ministres responsables de l'Amenagement du Territoire - скорочено
СЕМАТ).
У ЄС політика територіального планування розглядається як важливий складник
політики усієї спільноти і окремих країн. Уже 1994 року міністри просторового планування
досягли угоди за трьома керівними принципами політики просторового розвитку ЄС, до яких
також було включено «сталий розвиток, розважливе управління і захист природи і
культурної спадщини» (Лейпцизькі принципи).
Основний документ ЄС щодо просторового розвитку – ЕSDР, який був ухвалений
європейськими міністрами просторового/регіонального планування на неофіційній зустрічі
Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія): Хартія ООН від 1 січня 1987. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_761
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Ради міністрів ЄС у Потсдамі у травні 1999 року, визначив рамки для розроблення і
впровадження цієї політики задля поліпшення секторальної політики, яка, в свою чергу,
суттєво впливає на просторовий компонент розвитку. У документі зазначається, що мета
політики просторового розвитку полягає в служінні справі збалансованого і сталого розвитку
території Європейського Союзу (п. 3).
До цілей і завдань за розділом «3.4 Розумне управління природною і культурною
спадщиною» «Європейська перспектива», зокрема, включає наступне: природна та
культурна спадщина як актив розвитку; збереження і розвиток природної спадщини; творче
управління культурними ландшафтами; творче управління культурною спадщиною.22
Прагнення формування та проведення скоординованої європейської просторової
політики із залученням до політичної дискусії держав - не членів ЄС і досягненням
консенсусу щодо її цілей і завдань слугували обґрунтуванням діяльності СЕМАТ. СЕМАТ
об’єднує представників держав - членів Ради Європи в досягненні спільної мети щодо
забезпечення сталого просторового розвитку Європейського континенту.
Діяльність СЕМАТ розпочалася у 1970 р. у Бонні на першій Європейській конференції
міністрів, відповідальних за просторове/регіональне планування, являє собою швидше форум
для розгляду та обговорення просторових проблем території. Документи, прийняті на
конференціях СЕМАТ23 носять рекомендаційний характер, але за своїм значенням та
впливом на розбудову правових актів Євросоюзу і окремих європейських країн в області
просторового розвитку і регіональної політики мають безпрецедентний вплив.
До «Керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського континенту»
(далі – Керівні принципи), затверджених на 12-ї Сесії Європейської конференції міністрів,
відповідальних за просторове/регіональне планування, що відбулась в Ганновері 7-8 вересня
2000 року, зокрема, включено принцип забезпечення територіальної єдності за допомогою
більш збалансованого соціального та економічного розвитку регіонів і підвищення їх
конкурентоспроможності та принцип примноження КС як фактора розвитку. В Керівних
принципах відзначається, що залучення муніципалітетами і регіонами інвесторів, туристів і
широкої громадськості шляхом примноження КС є значним внеском в економічний розвиток і
зміцнення регіональної самобутності. У багатьох держав є пам’ятки і продукти діяльності
різноманітних художніх шкіл і напрямів. Їх ідентифікація та розроблення загальних підходів
до збереження, реставрації та використання мають стати об’єктом великої програми
культурних маршрутів. При цьому завдання полягає не лише в збереженні минулого, а й у
досягненні просторової гармонії сучасної архітектури і міського дизайну з традиційною
спадщиною.24
У січні 2002 р. Керівні принципи були затверджені Комітетом міністрів Ради Європи і
набули статусу політичного документа, в якому рекомендовано національним і регіональним
органам покласти Керівні принципи в основу національних заходів з регіонального
планування і просторового розвитку та застосовувати їх в національних і міжнародних
проектах просторового розвитку там, де це доцільно 25
Конвенції ЮНЕСКО стали імпульсом для становлення культурної та природної спадщини
(КПС) як об’єкта права і в європейському законодавстві. Так, у низці документів, які закладають
основи принципово нової культурної та природоохоронної політики, націленої на безумовне
збереження КПС, йдеться про їх особливу значущість для благополуччя та сталого розвитку
Європи. Рада Європи прийняла п’ять документів, які можна охарактеризувати як «конвенції про
22
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спадщину» - Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (Гранада, 1985),
Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992), Рамкова
конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства (Фаро, 2005),
Конвенція про охорону дикої флори, фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн,
1979), Європейська конвенція про ландшафти (Флоренція, 2000).
У них спадщина визнається ресурсом для культурного, екологічного, економічного,
соціального і політичного розвитку та підкреслюється, що збереження європейської КПС і
передача її майбутнім поколінням, як одна з основних передумов забезпечення сталого
розвитку, – це спільна відповідальність усіх європейських країн і регіонів та завдання, яке
можна з успіхом вирішити тільки в європейському контексті.
Зокрема, Конвенція Фаро, підписана від імені України в 2007 році та ратифікована в
2013 році, конкретизує поняття КС як «сукупність ресурсів, успадкованих від минулого, які
люди, незалежно від своєї приналежності, вважають відображенням і вираженням своїх
постійно мінливих цінностей, вірувань, знань і традицій. Вона охоплює всі аспекти
середовища, які виникли в результаті взаємодії в часі між людьми та місцями»26.
В Конвенції наголошується на значенні й потенціалі розумного використання
культурної спадщини як ресурсу сталого розвитку та якості життя в постійно мінливому
суспільстві. Сторони Конвенції зобов’язуються використовувати всі аспекти спадщини
культурного середовища, тому числі, для:
• збагачення процесів економічного, політичного, соціального й культурного розвитку
та планування землекористування за допомогою вивчення впливу на КС та використання в
разі необхідності стратегій зменшення шкоди;
• сприяння інтегрованому підходу до політики, яка стосується культурного, біологічного,
геологічного та ландшафтного різноманіття, для досягнення балансу між цими елементами;
• сприяння досягненню якості в сучасних перетвореннях середовища без шкоди для
його культурних цінностей.
Для підтримки культурної спадщини Сторони зобов’язуються, тому числі:
• заохочувати повагу до цілісності КС шляхом забезпечення того, щоб у рішеннях про
зміни враховувалося розуміння пов’язаних із цим культурних цінностей;
• розробляти й просувати принципи сталого управління, а також заохочувати
утримання.
Визначення базових ціннісних принципів, в тому числі взаємозв’язку культури, КС і
сталого розвитку було предметом розгляду багатьох міжнародних європейських документів.
Одними з перших стали «Гельсінкська декларація про політичний вимір збереження
культурної спадщини в Європі», Резолюція «Культурна спадщина як фактор побудови
Європи» і «Культурна спадщина як фактор сталого розвитку», прийняті в ході 4-ої
європейської конференції міністрів, відповідальних за культурну спадщину в Гельсінкі 30-31
травня 1996 р.
Зокрема, в якості загальних базових складових для політики спадщини по всій Європі
міністри визнали: доступ до КС; єдність і різноманітність КС; КС як економічна цінність;
довгострокові стратегії для культурного туризму; потреба в міжвідомчих стратегіях щодо
збереження; роль держави і офіційної влади; роль добровільних організацій; наукова та
освітня ідея культурної спадщини та навчання; культурна спадщина в процесі сталого
розвитку.
Культурна і природна спадщина створює навколишнє середовище людства, тому
потрібно зробити спільні зусилля для їх загальної охорони в контексті міжнародного
екологічного підходу до управління простором. Необхідно координувати політику із
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збереження спадщини і планування простору, розробити європейську методологію для
управління спадщиною в рамках сталого розвитку тощо27.
Саме такий підхід був відображений в прийнятих 20 травня 2014 р. Радою ЄС
«Висновках про культурну спадщину як стратегічний ресурс сталої Європи»28 та резолюції
Європарламенту від 8 вересня 2015 року «Інтеграційний підхід до культурної спадщини
Європи», що сприяла відновленню дебатів щодо збереження пам’яток історії та культури 29.
На своїй 6-ій європейській конференції міністрів, відповідальних за культурну
спадщину під назвою «Культурна спадщина 21-го століття для спільного життя. На шляху до
спільної стратегії для Європи» в Намюрі (Бельгія) 23-23 квітня 2015 р., міністри з 50 держав
– учасниць Європейської культурної конвенції прийняли Декларацію Намюра для
визначення цілей та основних напрямків стратегії гармонійного і комплексного управління
спадщиною на європейському рівні через такі загальні і об’єднуючі теми, як спадщина і
зайнятість, спадщина і молодь або спадщина і нові технології.
22 лютого 2017 р. на підтримку впровадження світового «Порядку денного» та
ґрунтуючись на існуючих відповідних європейських конвенціях, була прийнята
Рекомендація Комітету міністрів держав-членів ЄС щодо «Європейської стратегії 21-го
століття у сфері культурної спадщини». Стратегія переосмислює місце та роль культурної
спадщини в Європі та визначає керівні принципи управління спадщиною. Стратегія також
висуває проблеми, встановлює завдання, рекомендовані дії та наводить приклади найкращої
практики, яких мають дотримуватися всі учасники та зацікавлені сторони (уряди, місцеві
органи влади, громадянське суспільство) щодо сприяння належному врядуванню, участі у
виявленні та управлінні спадщиною тощо 30.
Основними засадами стратегії передбачається використання КС з метою сприяння
культурному розмаїттю («Соціальний компонент»), посилення внеску КС у сталий розвиток
на основі місцевих ресурсів, туризму та зайнятості (компонент «Територіальний та
економічний розвиток») та зосередження на питаннях освіти, досліджень та навчання на
традиціях КС протягом усього життя (компонент «Знання та освіта»).
Прийнятими рекомендаціями також було запропоновано сприяти впровадженню
згаданої стратегії державами-членами Ради Європи та державами-учасницями Європейської
культурної конвенції 1954 року, а також відзначити 2018 рік як Європейський рік культурної
спадщини.
Україна, яка має величезний історико-культурний потенціал, деякі складові якого є
унікальними і мають загальносвітове значення, та як учасник світових і європейських
законотворчих процесів, має нести повну правову відповідальність перед світовою
спільнотою за збереження своєї культурної спадщини, що закріплено в національному
законодавстві. Наша держава приєдналась до Європейської культурної конвенції 24 лютого
1994 р., тому має прийняти та забезпечити впровадження Стратегії як еталонного документа
відповідно до національних законодавчих положень та практик.
Разом з тим, діяльність України з реалізації ініціатив в рамках Європейської культурної
конвенції, викликає багато питань. Наприклад, законодавчого затвердження щодо проведення
на теренах країни в 2018 р. Європейського року культурної спадщини так і не відбулося.
Участь України у заснованій в 1987 р. програмі Ради Європи «Європейські культурні
маршрути», мета якої за допомогою подорожі в часі і просторі демонструвати внесок різних
Сборник правовых актов Совета Европы о сохранении культурного наследия / Сост. С.Н.Молчанов. Научн.производств. центр по охране памятников Свердл.обл. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001 – 520 с.
28
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29
European Parliament resolution of 8 September 2015 «Towards an integrated approach to cultural heritage for
Europe» (2014/2149(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8TA-2015-0293+0+DOC+PDF+V0//EN
30
Recommendation CM/Rec(2017)1 of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural
Heritage Strategy for the 21st century (adopted by the Committee of Ministers on 22 February 2017). URL:
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
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європейських країн і культур в спільну КС, вкрай обмежена – вона лише бере участь у
кількох сертифікованих маршрутах: Шлях вікінгів (1993), Європейський маршрут єврейської
спадщини (2004), Шлях св. Мартина Турського (2005) та Вія Регія (2005), а також у
просуванні проекту «Шлях Гедиміновичів» - першого культурного маршруту, ініційованого
в Східній Європі.
Тільки у вересні 2018 р. Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про приєднання
України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути», який було розроблено
Міністерством культури. Прийняття та реалізація цього закону сприятиме активному
залученню України до процесів формування спільного культурного простору в Європі,
просуванню національних інтересів шляхом ініціювання та участі у транскордонних
культурних маршрутах, що в свою чергу сприятиме підвищенню обізнаності про
національну КС та її популяризації в Україні та Європі, туристичного і економічного
розвитку країни шляхом приєднання до існуючих та ініціювання нових культурних
маршрутів. Окрім того, реалізація Закону матиме позитивний непрямий вплив на сталий
територіальний розвиток регіонів та соціальну згуртованість, розвиток якісного
транскордонного туризму тощо.
Також незначною є представленість України в інформаційній мережі HEREIN «Європейська спадщина»(http://www.herein-system.eu/), що висвітлює та поширює досвід та
досягнення держав, які підписали Європейську культурну конвенцію, та містить бази даних
національного законодавства, термінологічний глосарій, посилання на тематичні Інтернетресурси, форуми, віртуальні експозиції, інформацію про виконання зобов’язань щодо різних
міжнародно-правових актів тощо.
Проведений огляд міжнародних документів, громадських ініціатив та наукових
досліджень засвідчив про важливу роль культури та культурної спадщини (як її неодмінної
складової) в суспільстві та необхідність удосконалення парадигми сталого розвитку.
Це може відбуватися шляхом включення до неї культурного виміру як самостійного
компонента або визнання засадничої ролі культури, що лежить в основі інших напрямків
сталого розвитку.
Важливе завдання також пов’язане із встановленням механізмів і засобів впливу
культури на сталий розвиток з метою їх подальшого активного включення до державної або
місцевої політики на міжнародному або національному рівнях.
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3. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Культурна спадщина (КС) України, яка своєю різноманітністю, багатством та
унікальністю гідно презентує державу світовій спільноті, має важливе значення для сталого
(збалансованого) розвитку нашої країни.
Безсумнівна велика соціальна значимість культурної спадщини, оскільки вона сприяє
духовному розвитку особистості й суспільства в цілому, розкриттю їхнього творчого
потенціалу, забезпечує соціально значимі види діяльності.
Неоціненна роль спадщини в розвитку культури та освіти: вона дає можливість
активізувати культурні ресурси, сприяє забезпеченню культурного розмаїття, збереженню та
примноженню національної самобутності й культурних традицій країни та її окремих регіонів.
Закон України «Про охорону культурної спадщини» визначає культурну спадщину як
сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини
(далі – КС), під якими слід розуміти: визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль),
їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти
підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або
створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу
цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного,
мистецького, наукового чи художнього погляду й зберегли свою автентичність.
За типами об’єкти КС поділяються на: споруди (витвори); комплекси (ансамблі);
визначні місця.
За видами об’єкти КС поділяються на:
• археологічні – рештки життєдіяльності людини (нерухомі об’єкти культурної
спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень,
військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та
споруди, їхні залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскальні зображення, ділянки історичного
культурного шару, поля давніх битв, а також пов’язані з ними рухомі предмети), що
містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про
зародження й розвиток цивілізації;
• історичні – будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі поховання та
некрополі, місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у
тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на
території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових
суден, у тому числі із залишками бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця,
пов’язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб,
культурою та побутом народів;
• об’єкти монументального мистецтва – твори образотворчого мистецтва як самостійні
(окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам’ятками або
з утвореними ними комплексами (ансамблями);
• об’єкти архітектури – окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково
збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи,
певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;
• об’єкти містобудування – історично сформовані центри населених місць, вулиці,
квартали, площі, комплекси (ансамблі) із збереженою планувальною та просторовою
структурою й історичною забудовою, в тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки
давнього розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей;
• об’єкти садово-паркового мистецтва – поєднання паркового будівництва з
природними або створеними людиною ландшафтами;
• ландшафтні – природні території, які мають історичну цінність;
• об’єкти науки і техніки – унікальні промислові, виробничі, науково-виробничі,
інженерні, інженерно-транспортні, видобувні об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і
техніки певної епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.
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Зазначений закон також оперує поняттями:
• пам’ятка – об’єкт КС, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України, або об’єкт КС, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що
діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про включення
(невключення) об’єкта КС до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
• історичне населене місце – населене місце, яке зберегло повністю або частково
історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;
• історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла об’єкти
КС й пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять із попередніх періодів
розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку;
• заповідники – ансамблі і комплекси пам’яток, які становлять виняткову археологічну,
естетичну, етнографічну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність;
• охоронювані археологічні території – топографічно визначені території чи водні
об’єкти, в яких містяться об’єкти КС або можлива їх наявність.
Землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історикокультурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до земель
історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів
землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та містобудівної
документації31.

Рисунок 3.1. Компонентна структура культурної спадщини
Дослідження сучасних тенденцій щодо класифікації об’єктів КС з урахуванням чинного
вітчизняного законодавства дало можливість запропонувати наступний склад компонентної
структури спадщини та до нього включити:
об’єкти матеріальної спадщини (пам’ятки та ансамблі; території спадщини; об’єкти
соціокультурної інфраструктури);
території спадщини об’єднують у своєму складі історичні населені місця (історичні
поселення), історико-культурні заповідники, центри (осередки) народних художніх
промислів і ремесел, релігійні центри, етнографічні об’єкти, пам’ятки садово-паркового
мистецтва, ландшафтні пам’ятки та території всесвітньої спадщини;
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об’єкти соціокультурної інфраструктури (музеї, бібліотеки, архіви – як культурноосвітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання
рухомих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури);
об’єкти нематеріальної спадщини (мову; виконавські мистецтва; звичаї, обряди, свята,
пов’язані з природою; традиційні ремесла) (рис. 3.1)
Система вище наведених об’єктів та явищ КС, які мають велике суспільне значення,
можуть використовуватись або використовуються для задоволення духовних, пізнавальних і
рекреаційних потреб людини та розглядаються як фактор економічного, соціального та
гуманітарного розвитку суспільства, входять до складу історико-культурних ресурсів.
В свою чергу історико-культурні ресурси є найважливішою складовою частиною
історико-культурного потенціалу, під яким розуміється сукупна здатність наявних
історико-культурних, природних, соціально-економічних та інших факторів та передумов
забезпечувати включення КС до соціально-економічного та культурного розвитку певної
території (рис. 3.2).
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Рисунок 3.2. Структура історико-культурного потенціалу
За даними Державної служби статистики та Міністерства культури на державному
обліку в Україні на кінець 2016 року перебувало 125 735 нерухомих об’єктів КС, ураховуючи
ті, що входять до складу комплексів (ансамблів) (тоді як на кінець 2013 року їхня кількість
становила 147 500 об’єктів), в тому числі: археології – 65350 (2013 – 74682), історії – 44496
(2013 – 52222), монументального мистецтва – 1944 (2013 – 2865), архітектури та
містобудування – 13518 (2013 – 17344), садово-паркового мистецтва – 327 (2013 – 337),
ландшафтних – 8 (2013 – 7), науки і техніки – 92 (2013 – 43)32.
Суттєве зменшення показника загальної кількості пам’яток, в першу чергу, пов’язано з
відсутністю статистичних показників тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим (понад 12,3 тис. об’єктів на початок 2005 року) та м. Севастополя
(відповідно, понад 2,0 тис.) та тимчасово окупованих територій у Донецькій (відповідно,
понад 4,1 тис. в цілому по області) та Луганській областях (відповідно, понад 6,7 тис. в
цілому по області) (рис. 3.3).
Іншим важливим фактором, який вплинув на цю тенденцію останніх років, стало
впровадження в законодавство України декількох законів та нормативно-правових актів,
спрямованих на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах
життя країни та суспільства, зокрема, Закону України від 9 квітня 2015 р. №317-VIII «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2016 році. Статистичний бюлетень. Державна
служба статистики України. – К., 2017. – 89 с. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/05/bl_zkm_16.zip;
Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2013 році. Статистичний бюлетень. Державна
служба статистики України. – К., 2014. – 94 с. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/bl/05/bl_zkm_2013.zip
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режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»33. Наказом Міністерства
культури України були внесені зміни до Порядку обліку об’єктів КС, згідно з яким, органи
охорони КС обласних, Київської міської та районних державних адміністрацій повинні
забезпечити перегляд списків (переліків) пам’яток історії та культури республіканського чи
місцевого значення, та внести подання до Міністерства культури України щодо незанесення
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток (пам’ятників, пам’ятних
знаків), згідно вимог, визначених вищезазначеним законом34.

Рисунок 3.3. Пам’ятки культурної спадщини, що перебувають на державному обліку
Тобто, пам’ятки, які не підлягають внесенню в Державний реєстр, не охороняються
державою та знімаються з обліку.
Крім того, зменшення кількості пам’яток також пов’язано з їх руйнацією через дію
природних явищ і антропогенно обумовлених факторів, спричинених злочинним доведенням
до аварійного стану та подальшим знесенням з метою нового будівництва, незаконними
археологічними розкопками та розграбуванням археологічних пам’яток або їх вилученням
під час приватизації землі, втратою через пожежі пам’яток дерев’яної сакральної архітектури
тощо. На жаль, передумови щодо зміни цих негативних тенденцій на краще статистичними
даними не підкріплюються: на сьогодні 8078 пам’яток потребують проведення ремонтнореставраційних робіт, при тому, що інвентаризацію пройшли тільки 61,7 тис. пам’яток, що
складає 49,1% від їх загальної кількості (Рис. 3.4); оформлено лише 28,4% паспортів на
пам’ятки (35,7 тис.) та укладено 37,5% охоронних договорів (47,2 тис.); тільки 12,1 тис.
окремих пам’яток мають затверджені зони охорони (9,6%).

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 9 квітня 2015 р. №317-VIII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
34
Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини: Наказ Міністерства культури України
від 22 жовтня 2015 №838. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1406-15
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Рисунок 3.4. Пам’ятки, на яких завершено ремонтно-реставраційні роботи у звітному
2018 р.

Рисунок 3.5. Пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
Позитивним явищем виглядає процес активного виявлення пам’яток: на кінець 2016
року на попередньому обліку перебувало близько 34,0 тис. щойно виявлених об’єктів КС, з
36

них значна кількість знаходиться в Донецькій (12% від їх загальної кількості), ІваноФранківській (12%), Полтавській (12%), Київській (10%), Тернопільській (7%) областях.
З 2005 р. в Україні ведеться Державний реєстр нерухомих пам’яток, до якого на
01.01.2018 р. включено 9562 об’єктів, або лише 7,3% від їх загальної кількості, з них 914 національного значення і 8648 - місцевого значення (за видами, відповідно: пам’ятки історії 331 і 2052, пам’ятки архітектури - 66 і 2186, пам’ятки містобудування - 6 і 26, пам’ятки
археології - 434 і 2195, пам’ятки науки і техніки - 5 і 36, пам’ятки монументального
мистецтва - 48 і 151, пам’ятки ландшафту та садово-паркового мистецтва – 1 та 13) (Рис. 3.5).
За багатством визначних пам’яток та інших історико-культурних об’єктів, які
відображають різні етапи розвитку історії і культури країни, життя і діяльність відомих
людей, та мають високу мистецьку та наукову цінність, Україну, без перебільшення, можна
віднести до країн з багатою КС. Деякі з цих об’єктів внесені, починаючи з 1990 року, до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де вони гідно презентують нашу державу світовій
спільноті. Так, станом на квітень 2017 року до Списку увійшли:
• Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська лавра
в Києві (внесені у 1990 р.);
• ансамбль історичного центру м. Львів (1998 р.);
• транскордонний об’єкт «Дуга Струве» (в Україні – геодезичні пункти Баранівка,
Катеринівка, Фельштин в Хмельницької області, Старонекрасівка в Одеської області, 2007 р.);
• резиденція митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях (2011 р.);
• дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (в Україні - церква святого
Юра в Дрогобичі, церква Пресвятої Трійці в Жовкві, церква Собору Пресвятої Богородиці в
Маткові, церква Святого Духа в Потеличі Львівської області, церква Різдва Пресвятої
Богородиці в Нижньому Вербіжі і церква Святого Духа в Рогатині Івано-Франківської
області, церква Собору св. Архистратига Михайла в с. Ужку и церква Вознесіння
Господнього в смт. Ясіня Закарпатської області) (2013);
• античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора (2013).
У попередній Список всесвітньої спадщини (Tentative List) станом на 27 квітня 2017 р.
внесено наступні українські об’єкти культурної спадщини та змішаного типу (культурноприродної спадщини): історичний центр м. Чернігова IX-XIII століть (1989); могила Тараса
Шевченка і Шевченківський національний заповідник (1989); культурний ландшафт та
каньйон м. Кам’янець-Подільський (1989); дендрологічний парк «Софіївка» (2000);
Бахчисарайський ханський палац и печерне місто Чуфут-Кале (2003); археологічний комплекс
«Кам’яна могила» (2006); комплекс об’єктів VІ–ХVІ століть Судакської фортеці (2007);
Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007); астрономічні обсерваторії України (2008);
історичний центр міста-порта Одеса, (2009); Кирилівська та Андріївська церкви в Києві
(2009); торгівельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції. Від Середземного
до Чорного моря (2010); історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї (2012);
культурний ландшафт «печерних міст» Кримської Готії (складається із залишків стародавніх
міських поселень Мангуп-Кале і Ескі-Кермен, а також гірського ландшафту в оточенні цих
пам’яток) (2012); Держпром (Будинок Державної промисловості) в Харкові (2017)35.
В цілому, на сьогодні до Списку внесено порівняно незначну кількість українських
об’єктів, що значно зменшує туристичну привабливість України порівняно з більшістю
суміжних з нею країн. Діяльність з просування національних об’єктів культурної та
природної спадщини, які знаходяться в номінантах з 1989 р., здійснюється несистемно та
вкрай незадовільними темпами з причин непереконливої наукової обґрунтованості деяких
поданих пропозицій або наявності проблем з підготовкою номінаційних документів. Не
здійснюється системний моніторинг формування Списку всесвітньої спадщини, аналіз
сучасних тенденцій його розвитку, вивчення процесу номінування нових об’єктів тощо.

35

UNESCO World Heritage Centre. Tentative Lists URL: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ua
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У питаннях збереження КС важливе значення має розвиток мережі історичних
населених місць України – міст та поселень, які зберегли повністю або частково історичний
ареал (частину населеного місця, в якій збережені об’єкти КС й пов’язані з ними
розпланування, форма та силует забудови, зв’язок із ландшафтом та інші характеристики, які
походять із попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку).
Їх список, затверджений у 2001 р., включає 401 місто і селище міського типу36, однак не
охоплює всіх міст, селищ і сіл з цінною історико-культурною спадщиною, кількість яких,
згідно з аналізом, проведеним у 1989-1990 роках у Державному науково-дослідному
інституті теорії та історії архітектури й містобудування, досягає 1400 населених пунктів, у
тому числі 657 міст і селищ та 743 села з архітектурними, археологічними, парковими й
історико-культурними комплексам. При цьому, роботу з виявлення та дослідження
історичних сіл для занесення їх до списку, яку, згідно вищезазначеної постанови,
передбачалось здійснити протягом 2001-2005 років, не виконано.
На базі комплексів (ансамблів) пам’яток, що мають особливу культурну, історичну і
наукову цінність, або справили значний вплив на розвиток культури, архітектури,
містобудування, або безпосередньо пов’язані з видатними історичними подіями діє 65
історико-культурних заповідників, 21 з них мають статус національного. Їх завдання полягає
в збереженні й недоторканності не тільки архітектурних, археологічних або меморіальних
пам’яток, а й навколишньої історичної території як цілісних історико-культурних й
природних комплексів, в тому числі унікальних культурних і природних ландшафтів, укладу
життя місцевого населення тощо. Заповідникам має належати ключове місце в суспільному
житті населених місць, вони відіграють важливу роль у формуванні їх привабливого образу,
оскільки є об’єктами масового відвідування та забезпечують ефективне використання
історико-культурного потенціалу.
Однак розвиток мережі історико-культурних заповідників і музеїв-заповідників
здійснюється вкрай повільними темпами: за останні 15 років було створено лише 2 об’єкти з
існуючих на цей час – «Посулля» у 2006 р. та «Давній Пліснеськ» у 2015 р. Наразі в Україні
лише 18 міст мають історико-архітектурні та історико-культурні заповідники, а на
відсутність оптимальної, розгалуженої та рівномірної за охопленням мережі накладається їх
обмежена типова різноманітність (недостатня кількість заповідних територій, пов’язаних з
місцями військової слави, на базі садибних комплексів, археологічної спадщини, пам’яток
історії виробництва і техніки, етнографічних об’єктів тощо).
Серед інших територій спадщини виділяються:
– центри (осередки) народного художнього промислу – території, в межах яких
історично склався і розвивається відповідно до самобутніх традицій народний художній
промисел (творча та виробнича діяльність, метою якої є створення художніх виробів
декоративно-вжиткового призначення, що здійснюється на основі колективного освоєння і
спадкоємного розвитку традицій народного мистецтва в певній місцевості в процесі творчої
праці майстрів народних промислів)37.
Території населених пунктів, де історично сформувалися і продовжують функціонувати
осередки народних художніх промислів, живуть і працюють майстри, та потребують
особливої охорони, Кабінет Міністрів України визнає заповідними територіями народних
художніх промислів38;
З давніх часів розвивалися і досягли популярності такі види художньої практики і
художні центри:

Про затвердження Списку історичних населених місць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26
липня 2001 р. №878 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-%D0%BF
37
Про народні художні промисли: Закон України від 2 червня 2001 р. № 2547-III URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2547-14
38
Деякі питання реалізації Закону України «Про народні художні промисли»: Постанова Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р. №283 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2002-%D0%BF
36

38

– вишивка, художнє ткацтво, килимарство – смт. Решетилівка Полтавської області, с.
Клембівка Ямпільського району Вінницької області, м. Богуслав Київської області, м.
Глиняни Львівської області, м. Кролевець та м. Охтирка Сумської області, смт Дігтярі
Срібнянського району Чернігівської області, Косівщина в Івано-Франківській області та ін.;
– гончарство та художня кераміка – смт Опішня Зіньківського району, м. Миргород
Полтавської області, м. Пологи Запорізької області, м. Косів, с. Пістинь, с. Старі Кути
Косівського району Івано-Франківської області, с. Гавареччина Золочівського району
Львівської області, м. Васильків Київської області та ін.;
– художній розпис – смт Петриківка Царичанського району Дніпропетровської області;
– художнє плетіння з рослинних матеріалів (лози, соломки) – с. Іза та с. Вишкове
Хустського району Закарпатської області, смт. Мирне Мелітопольського району Запорізької
області, м. Чернігів та ін.;
– різьбярство, виготовлення виробів з дерева – м. Свалява, смт Воловець, с. Іза
Хустського району Закарпатської області, м. Косів та с. Яворів Косівського району ІваноФранківської області та ін.;
– писанкарство – м. Коломия та с. Космач Косівського району Івано-Франківської
області та ін.
На сьогоднішній день народні ремесла і промисли існують у вигляді підприємств –
різних об’єднань, фабрик, комбінатів, асоціацій тощо, які поширені в усіх областях України.
Найбільш визначні традиції народного мистецтва знайшли своє місце у
Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства (Петриківський
розпис) та Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (Петриківський
розпис, Опішнянська та Косівська кераміка, Кролевецькі ткані рушники та Решетилівська
вишивка «білим по білому»).
– релігійні центри – сукупність культових об’єктів пізнавального (релігійні пам’ятки
антропогенного походження, що використовуються як екскурсійні – діючі храми, які мають
історичну або архітектурну унікальність), паломницького та природничо-сакрального змісту
(святі джерела, дерева)39.
Релігійні центри (місця паломництва) – це місця, пов’язані з найважливішими подіями в
релігійній історії України, які не тільки зберігають у найбільш цілісному вигляді історичні та
природні ландшафти, пам’ятки культової архітектури й містобудування, а й є центрами
релігійного туризму та відродження паломницького руху.
Україна є державою з багатою історією і великою кількістю конфесій, тому на її
території розміщені святині багатьох релігій. Наприклад, центрами паломництва в Україні
для православних є Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, Святогірська лавра,
Святогірський монастир у Зимному, Мгарський монастир та багато інших; для католиків це
Зарваниця – місце всенародної прощі прихильників Української греко-католицької церкви.
Іудеї відвідують могили своїх видатних вчителів – цадика рабі Нахмана в м. Умань, цадика
Леві Іцхака в м. Бердичів, Баал Шом Това в смт. Меджибіж. Відомі в Україні й
мусульманські, караїмські святині Криму, знаменитий центр старообрядництва в Одеській
області (Старонекрасівка).
Інтерес до релігійних центрів весь час зростає, адже місця паломництва є також
пам’ятками історії й архітектури.
– етнографічні об’єкти – матеріальні й духовні – етнографічні музеї, музеї під відкритим
небом; етнографічні села; етнічні ансамблі, етнографічні свята, що містять інформацію про
етнічні прояви традиційно-побутової культури за умови їхнього використання для виробництва
туристських послуг і задоволення потреби в екскурсійному туризмі40
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Яскравим прикладом етнографічних об’єктів в Україні є досить широко розповсюджені
музеї народної архітектури та побуту, або «музеї просто неба», в яких архітектурні об’єкти
трактуються як експонати і розміщені на відкритому просторі (в Європі вони носять назву
«скансени»).
В Україні існує 14 великих музеїв народної архітектури: Національний музей народної
архітектури та побуту України НАН України (с. Пирогове Київської області, 1976); Львівський
музей народної архітектури та побуту «Шевченківський Гай» (1966); ПереяславХмельницький музей народної архітектури та побуту(1964); Закарпатський музей народної
архітектури та побуту (м. Ужгород) (1970); Чернівецький обласний державний музей народної
архітектури та побуту (1986); музей народної архітектури та побуту Прикарпаття (с. Крилос
Галицького району Івано-Франківської області; 1979); музей історії сільського господарства
Волині (с. Рокині поблизу Луцька; 1980); музей народної архітектури, побуту та дитячої
творчості (с. Прелесне Слов’янського району Донецької області, 1983); етнографічнотуристський комплекс «Козацький хутір» (с. Стецівка Чигиринського району Черкаської
області); музей архітектури і побуту «Старе село» (с. Колочава Міжгірського району
Закарпатської області, 2007); музей народної архітектури і побуту Державного історикокультурного заповідника «Посулля» (с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області,
2006);
музей гуцульської культури просто неба Національного природного парку
«Гуцульщина» (м. Косів Івано-Франківської області); Сарненський історико-етнографічний
музей – філія Рівненського краєзнавчого музею (Рівненська область, 1978); етнографічний
музей «Українська Слобода» (с. Писарівка Золочівського району Харківської області).
Серед цих об’єктів один національний – у Києві, два регіональних – Львівський та
Переяслав-Хмельницький музеї, решта одинадцять – обласні41.
В Україні також набули поширення невеликі музеї народної архітектури, побуту,
етнографії та мистецтв – окремі садиби або колекції з 10–20 архітектурних пам’яток (у м.
Красноград на Харківщині, в м. Сарни на Рівненщині, в с. Петрове Виноградівського району
на Закарпатті, в с. Холмівка Бахчисарайського району АР Крим тощо).
– пам’ятки садово-паркового мистецтва та ландшафтні пам’ятки – найбільш
визначні та цінні зразки паркового будівництва, які оголошуються для охорони та
використання їх в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях.
Це специфічні пам’ятки історії й культури, що характеризуються унікальним поєднанням
природної та культурної спадщини.
Станом на 01.01.2017 р. в Україні налічується 572 парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва загальною площею 13,3 тис. га, з них загальнодержавне значення мають 89
об’єктів, площа яких становить 5,7 тис. га.
Територіальна
диференціація
парків–пам’яток
садово-паркового
мистецтва
загальнодержавного значення виглядає таким чином: найбільше їх у Вінницькій області – 11
(Верхівський, Немирівський, Печерський, Чернятинський та ін.), АР Крим – 9
(Алупкинський, Гурзуфський, Лівадійський та ін.); у Хмельницькій області – 9
(Малієвецький, Полонський, Михайлівський, Самчиківський та ін.) та м. Київ – 9
(Володимирська гірка, Маріїнський та ін.).
Крім того, існують дендрологічні парки – це установи, де зберігаються й вивчаються в
спеціально створених умовах різні види дерев і чагарників та їх композиції з метою
наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання. Насадження в дендропарку
формуються зазвичай у стилі ландшафтного парку, можуть бути самостійними або входити
до складу ботанічного саду. Розміщення рослин здійснюється за систематичною,
географічною, екологічною, декоративною або іншими ознаками.
Станом на 1 січня 2017 р. в Україні впорядковано 57 дендрологічних парків загальною
площею 1,8 тис. га, з них загальнодержавного значення – 20. Найвідомішими дендрологічними
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парками є «Софіївка» (Черкаська область), «Олександрія» (Київська область), «Тростянець»
(Чернігівська область), «Веселі Боковеньки» (Кіровоградська область) та ін.
В Україні дуже незначна роль відводиться географічним дослідженням культурних
ландшафтів як комплексних об’єктів культурної спадщини і впровадженню культурноландшафтного підходу як інструменту ефективної охорони та збереження об’єктів
культурної спадщини у їх нерозривному взаємозв’язку з довкіллям. Культурні ландшафти
уже давно увійшли в систему охорони КС як цілком визнані об’єкти, статус яких
закріплений міжнародним законодавством, зокрема Керівними вказівками щодо
застосування Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та
Європейською ландшафтною конвенцією (ратифікованою Законом України від 07.09.2005
№2831-IV). Дедалі більшого розповсюдження в різних країнах світу набуло номінування
об’єктів Всесвітньої спадщини за категорією «культурний ландшафт», однак у нашій державі
ці можливості поки що не реалізовані.
Внаслідок цих негативних тенденцій та в умовах відсутності відповідної державної
політики з охорони та збереження КС площа історико-культурних земель за останні 15 років
практично не збільшилася і залишилася вкрай незначною – лише трохи більше 40 тис. га, або
0,07% земельного фонду країни, в той час як цей показник на думку провідних міжнародних
фахівців має становити не менше 3%.
Термін «нематеріальна культурна спадщина» введений в національне законодавство
України порівняно недавно. Зокрема, в Законі України «Про культуру» під нею розуміють
«звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до
покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду,
оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та
наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини»42.
Проект Закону України «Про нематеріальну культурну спадщину» (2015) деталізує це
поняття як «цілісну систему традиційних культурних виявів, продуктів інтелектуальної
діяльності, суспільного досвіду та духовних практик багатьох поколінь, а під її елементом –
прояв (вираження) нематеріальної КС у формі (вигляді) світоглядних уявлень, усталених
норм поведінки, мови, народних знань, умінь і навичок, технологій, обрядів, звичаїв, різних
видів та жанрів народного мистецтва, а також традиційної кухні, народних художніх
промислів і традиційних ремесел»43.
Законопроектом також пропонується унормувати специфіку ідентифікації та
інвентаризації нематеріальної КС, зокрема шляхом створення і ведення переліків (реєстрів)
цієї спадщини. Така робота вже ведеться – наприкінці 2012 р. був сформований Перелік
елементів нематеріальної культурної спадщини України, до якого включено: Петриківський
розпис (українське декоративно-орнаментальне малярство XIX – XXI століть), Опішнянську
кераміку, Косівську мальовану кераміку, Кролевецькі ткані рушники, козацькі пісні
Дніпропетровщини, пісенні традиції села Лука Києво-Святошинського району Київської
області, технологію виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка
Решетилівського району Полтавської області (за даними на середину 2017 р.), з яких до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включено
Петриківський розпис (2013), а до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує
термінового захисту, - Козацькі пісні Дніпропетровщини (2016)44.
Формуються також відповідні обласні списки, які вже охоплюють понад 30 елементів в
12 областях України.
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4. СТАЛИЙ (ЗБАЛАНСОВАНИЙ) РОЗВИТОК ТА СФЕРА КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ У СТРАТЕГІЧНОМУ, ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОМУ ТА
ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ УКРАЇНИ
Загальнодержавне та регіональне стратегічне планування
Конституцією України визначено, що культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять
культурну цінність (ст. 54).
Закон України «Про культуру» встановлює серед основних засад державної політики у
сфері культури захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури 45.
Однак, якщо питання «захисту вітчизняної культурної й духовної спадщини» було
визнано у 2007 р. одним із пріоритетів Стратегії національної безпеки України, в її
наступних редакціях 2012 та 2015 років не мало свого відображення попри важливість як
чинника національної безпеки та складника національної політики щодо захисту всієї
духовної сфери суспільства.
Як уже підкреслювалося, збереження КС також є одним із ключових завдань при
визначенні Стратегії сталого розвитку як на глобальному, так і на національному та місцевому
рівнях. Будучи ключовою складовою навколишнього середовища, КС стимулює економічний
розвиток, забезпечує екологічну стабільність і виконує базові соціальні функції в суспільстві.
Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях сталого розвитку ще на
Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Як
уже відмічалося раніше, прийнята Указом Президента України Стратегія розвитку «Україна
‒ 2020» не містить розгляд усіх складових сталого розвитку і присвячена тільки економічній
і частково соціальній складовим розвитку.
Неодноразові спроби затвердити повноцінну Стратегію, а перед цим концепції,
залишилися без прийняття відповідних рішень органів законодавчої й виконавчої влади.
Разом з тим, в усіх проектах концепцій чи стратегій культурній спадщині відводилось
важливе місце. Наприклад, в проекті Закону України «Про Концепцію сталого розвитку
України», розробленого ще в 1999 році, до основних напрямів і пріоритетів забезпечення
сталого розвитку у галузі культури і духовності увійшло «збереження історико-культурної
спадщини, підтримання розвитку самобутніх культур усіх корінних народів і національних
меншин України» 46.
В проекті Закону України «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку»
(2001), зазначено, що «відродження багатовікової спадщини українського народу, його
духовності і культури» повинні стати важливими напрямками зміни у сфері культури. 47
В той же час, якщо ці законопроекти тільки продекларували необхідність
запровадження індикаторів та показників досягнення запропонованих цілей, в проекті
Постанови Верховної Ради України «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку»
(2004) була зроблена спроба їх запровадження. Зокрема, оцінку досягнення задекларованої
першої стратегічної цілі розвитку «Соціальна справедливість і сталий людський розвиток» за
розділом «Освіта, культура та інформація» було запропоновано здійснювати за допомогою
індикаторів рушійної сили – у вигляді показників витрат на освіту, культуру та інформаційну
інфраструктуру, у відсотках до ВНП (ВВП) і на охорону пам’яток у відсотках до Державного
бюджету, та індикаторів стану – у вигляді показника «кількості пам’яток археології,
архітектури, які знаходяться під охороною держави» 48.
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Всі ці законопроекти були розглянуті та відхилені Верховною Радою України у 2001 та
2004 році.
Наступні зусилля щодо забезпечення прийняття в Україні «Концепції сталого розвитку»
було здійснено у 2012 р. в рамках підготовки до Саміту «Ріо + 20» з ініціативи представників
трьох інститутів НАН України – Інституту географії (Київ), Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень (Одеса), Інституту проблем природокористування та
екології (Дніпропетровськ). Розроблений ними «Проект Концепції переходу України до
сталого розвитку», а також «Інтегрований варіант проекту Національної стратегії сталого
розвитку України» був направлений від НАН України до Кабінету Міністрів України, однак
кроків щодо їх просування та подання на подальший розгляд так і не відбулося.
В представленому документі «захист і збереження культурної та історичної спадщини
народу України» було введено, зокрема, до основних принципів сталого розвитку та цілі
«Формування суспільної свідомості, світогляду населення України на засадах сталого
розвитку»49.
Черговою спробою з виконання країною міжнародних зобов’язань щодо сталого
розвитку, визначених стратегічними документами ООН, є прийняття у серпні 2018 р. до
розгляду Верховною Радою України (вперше з 2004 року) законопроекту «Про Стратегію
сталого розвитку України до 2030 року», підготовленого групою експертів під керівництвом
Л.Г.Руденка.
Документом, зокрема, передбачено включення завдання щодо «забезпечення захисту та
збереження наявних об’єктів всесвітньої культурної і природної спадщини та активізації
діяльності щодо розширення переліку таких об’єктів на території України» до Операційної
цілі 2.3. «Забезпечити сталий розвиток регіонів на основі збереження національних
культурних цінностей і традицій» 50.
Невірне трактування змісту завдання 11.4.1 «Порядку денного у сфері сталого розвитку
на період до 2030 року» (в якому йде мова про захист та збереження загальносвітової КС)
призвело до безпрецедентного обмеження його змісту в Україні лише до захисту об’єктів
всесвітньої культурної і природної спадщини. В умовах, коли в Україні налічується тільки 7
таких об’єктів (що не йде ні в яке порівняння з показником загальної кількості пам’яток КС –
130 тис.), таке формулювання взагалі ставить під сумнів доцільність самого завдання.
Очевидно, що необхідно термінове та суттєве внесення змін до цього документа, який
має врахувати не тільки загальноприйняті вимоги міжнародної спільноти щодо розвитку цієї
сфери, а також сам факт її кризового стану в країні на сучасному етапі.
Незважаючи на відсутність схвалених на державному рівні стратегічних документів з
питань сталого розвитку, у 2016 році Україна оголосила про приєднання до глобального
процесу досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) та з використанням широкого кола
інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів розробила національну систему
ЦСР, яка складається з 86 завдань і 172 показників для їх моніторингу. Результати цієї
роботи, яку провів Кабінет Міністрів України (зокрема Мінекономрозвитку) за підтримки
Представництва ООН в Україні та Національної академії наук України за участю
громадських організацій, бізнесу, наукових установ та експертів були викладені в Першій
Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» (далі - Доповідь). Доповідь містить
національні цілі, завдання та цільові показники на період до 2030 р. порівняно з їх базовим
рівнем у 2015 р.51
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Оскільки Доповідь та її ЦСР не затверджені на урядовому рівні, відповідно до
доручення Кабінету Міністрів України передбачається врахування їх положень під час
розроблення державних стратегічних і програмно-цільових документів.
Однак, розгляд цільових показників, викладених в Доповіді з метою охорони,
збереження й розвитку КС, показує їх очевидну недоцільність і викликає закономірне
неприйняття.
Індикаторами виконання завдання 11.3. Забезпечити збереження культурної і природної
спадщини із залученням приватного сектора (Мета 11. «Сталий розвиток міст і громад»)
визначено:
- кількість об’єктів КС, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (13 в
2030 р. порівняно з 7 в базовому 2015 році);
- кількість пам’яток національного значення, включених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України (1305 в 2030 р. порівняно з 855 в базовому 2015 році).
З огляду на кількість номінацій від України, внесених до попереднього Списку
всесвітньої спадщини (16), рішення першого завдання цілком досяжне, хоча потребує
цілеспрямованої і копіткої діяльності з просування національних об’єктів КС (деякі з них
знаходяться в номінантах з 1989 р.).
Багато питань виникає стосовно запропонованих темпів наповнення Державного реєстру
нерухомих пам’яток України національного значення. За даними Загальнодержавної програми
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 рр. на початок 2004 р.
на державному обліку перебувало 4145 пам’яток національного значення52. Тобто за 25 років
після початку формування (в 2005 р.) і ведення зазначеного реєстру до нього заплановано ввести
тільки 31% від загальної кількості пам’яток національного значення та, як наслідок, з такими
темпами роботи завершити наповнення реєстру тільки у 2060 році.
У 2015 році Указом Президента України було затверджено Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020» 53. Не зупиняючись детально на аналізі цієї стратегії, яка визначає цілі,
вектори руху, дорожню карту та індикатори оборонних, соціально-економічних,
інституційних і політико-правових умов розвитку країни на найближчі п’ять років, наведемо
відповідний висновок екологічної громадськості та науки - «затверджений документ за
своєю ідеологією, змістом та структурою не має нічого спільного зі Стратегією сталого
розвитку в тому розумінні, в якому її представляють в усьому світі» 54.
На відміну від неї, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2014 р., не тільки
декларує включення парадигми сталого розвитку в основні принципи державної регіональної
політики, а й передбачає реалізацію деяких її цілей.
Наприклад, встановлену в державній регіональній політиці Мету 1. «Підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів» заплановано втілювати, в тому числі, шляхом виконання
завдання щодо збереження КС, охоплюючи такі напрямки як:
• раціональне використання рекреаційних ресурсів територій для формування
економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах (ІваноФранківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області);
• збереження історико-культурних цінностей, забезпечення в регіонах доступності до
КС (всі регіони);
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• створення умов для збереження в регіонах самобутньої народної культури, звичаїв,
традицій, обрядів, у тому числі національних меншин (всі регіони);
• застосування об’єктів КС для провадження туристичної діяльності (всі регіони).55
Однак, проведення моніторингу та оцінка результативності реалізації вищенаведених
заходів вкрай ускладнена, оскільки до Переліку індикаторів, на досягнення прогнозованих
значень яких спрямована дана Стратегія, не включені показники із збереження та
використання об’єктів КС.
Важливим є той факт, що відповідно до положень Стратегії та на період її дії було
розроблено або скориговано існуючі регіональні стратегії та до деяких з них включено
завдання з вирішення проблем збереження КС, що вже є позитивним у практиці
регіонального стратегічного планування (наприклад, в Запорізькій, Івано-Франківській,
Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях).
В той же час, у прийнятому у 2015 році Законі України «Про засади державної
регіональної політики» КС, на відміну від усталеної міжнародної практики, не увійшла до
пріоритетів державної регіональної політики (ст. 6). При цьому, принципи етнокультурного
розвитку (відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної
культури етносів, сприяння розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності) та сталого розвитку (розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього
покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь) законодавчо визначені як основа
реалізації державної регіональної політики 56.
Більш того, нормативно-правові документи з методичних засад регіонального
стратегічного планування останніх років повністю проігнорували питання сталого розвитку
та КС 57, тоді як в попередніх редакціях цих документів було, наприклад, передбачено, що до
переліку та характеристик внутрішніх (ендогенних) факторів розвитку регіону входить
туристичний потенціал, який оцінюється, в тому числі, «за наявністю, кількісною та якісною
характеристикою історичної спадщини»58.
Такі ж самі пропозиції щодо включення «історичної спадщини» до факторів
формування стратегії розвитку територіальних громад були відображені у відповідній
методиці провідними фахівцями у галузі стратегічного планування – Нудельманом В. та
Санжаровським І. 59
У 2015 році Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція розвитку сільських
територій, в якій вказується на існуючу потребу в комплексному підході до розв’язання
проблем розвитку сільських територій, в основу якого закладаються принципи сталого

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету
Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
56
Про засади державної регіональної політики: Закон від 5 лютого 2015 року № 156-VIII URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
57
Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а
також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів:
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
11
листопада
2015
р.
№
932
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#n17;
Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16
58
Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій
розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1186 URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF;
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку: Наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 р. № 224
59
Нудельман В., Санжаровський І. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади
методики. – К.: Дата Банк Україна, 2002. – 232 с.
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розвитку. Концепцією було передбачено, в тому числі, «розроблення заходів із збереження
та відновлення культурної та історичної спадщини територіальної громади села, селища» 60.
Загалом, в країні існує проблема щодо узгодження цілей соціально-економічного
розвитку різних територій з охороною і збереженням її КС. У практиці регіонального
стратегічного планування на період 2011-2015 та 2016-2020 роки було приділено значну
увагу питанням КС, що вже є важливим позитивним зрушенням. Однак серед обраних
пріоритетів соціально-економічного розвитку більшості регіонів відсутні цілі й завдання для
вирішення проблем охорони і збереження КС, що свідчить про недооцінку ролі
використання спадщини як ресурсу суспільного розвитку та її дискримінацію при
ранжуванні пріоритетів.
Відставання України від багатьох країн світу щодо всебічного включення сфери КС до
Стратегії сталого розвитку також посилюється проблемами в стратегічному і програмноцільовому плануванні на галузевому рівні.
На сьогодні в країні відсутні державна стратегія збереження та розвитку КС та відповідна
загальнодержавна цільова програма як основа для конструктивної взаємодії органів державної
влади, наукових та громадських організацій, міжнародних організацій у цій галузі.
У затвердженій Законом України від 3 березня 2005 р. №2460-IV «Концепції державної
політики в галузі культури на 2005-2007 роки» проголошено, що головною метою її
реалізації має стати утвердження культурного розвитку одним з ключових чинників
соціально-економічного розвитку України та її окремих регіонів. До цілей та пріоритетних
завдань державної політики в галузі культури було віднесено, зокрема, визначення
культурного розвитку України та її окремих регіонів одним з пріоритетних напрямів
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та розроблення та
затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, а також сприяння
розробленню середньострокових регіональних програм культурного розвитку.
Також зазначено, що Довгострокова програма культурного розвитку України має тісно
пов’язуватися з контекстом світового розуміння ролі і призначення культури в XXI столітті,
зокрема виходити з того, що сталий розвиток і розвиток культури є взаємопов’язаними
процесами.
Сфера КС в концепції згадується лише в контексті фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення, коли йдеться про розробку механізму залучення інвестиційних
коштів на реалізацію програм культурного розвитку України та її окремих регіонів, зокрема
залучення інвестицій у заходи з охорони КС України з метою отримання частини прибутку
(доходу) від подальшого використання КС як туристичного ресурсу61.
Однак, попри актуальність та відповідність міжнародним тенденціям, зазначена
концепція без детально розроблених заходів у вигляді «Дорожньої карти» та відповідно
прийнятих нормативно-правових механізмів щодо їх реалізації носила лише декларативний
характер, а тому не була втілена в життя.
Затверджена в 2016 р. «Довгострокова стратегія розвитку української культури стратегія реформ» визначила культуру як базовий елемент національної пам’яті через
переосмислення значення й ролі КС у розвитку суспільства та відзначила, що посилення
зусиль у сфері збереження та відтворення культурної (матеріальної і нематеріальної) та
природної спадщини є одним із пріоритетів Стратегії. Проте, в цьому документі відсутній
аналіз тенденцій і основних проблем у сфері КС, поставлені цілі й завдання нечіткі та
здебільшого декларативні. Стратегія не передбачає механізми оцінки результативності

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
вересня 2015 р. № 995-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80
61
Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки: Закон України від 3 березня 2005
року №2460-IV URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-15
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реалізації поставлених завдань, що свідчить про певні недоліки в методології її підготовки та
недосконалість запропонованих концептуальних рішень62.
Програмно-цільове планування
Посилення ролі КС як одного з найважливіших середовищеутворювальних факторів має
відображатися як у державній, так і в регіональній культурній політиці. При цьому
пріоритетними областями цієї діяльності повинні стати державні, регіональні та місцеві
комплексні програми збереження та використання КС, які розкривають можливості включення
спадщини в сучасні системи управління культурними та соціально-економічними процесами.
Це важливе положення знайшло своє відображення в Законі України «Про державні
цільові програми» від 18 березня 2004 р. № 1621-IV, в якому «національно-культурні
державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем національно-культурного
розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та
духовних потреб людини» були виділені в окрему категорію.63
В Україні з початку набуття нею незалежності широко застосовувався програмноцільовий підхід до реалізації комплексів конкретних заходів, що сприяло підвищенню
ефективності системи стратегічного управління розвитком сфери КС. Зокрема, з 2000 року
виконувались або були заплановані до розроблення декілька десятків державних програм. У
їх числі: державні цільові програми збереження та використання об’єктів КС, нематеріальної
КС, народних художніх промислів; програми збереження історичної забудови міст; програми
і заходи з розвитку історико-культурних заповідників і музеїв-заповідників тощо (табл. 4.1).
Таблиця 4.1.
Перелік загальнодержавних програм, інших програм і заходів у сфері збереження та
використання об’єктів культурної спадщини, що потребують державної підтримки
№
пп
1
1.1.
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

2
2.1

Назва програми

Назва документу та дата
затвердження/схвалення

Державні цільові програми
Програма відтворення видатних пам’яток історії та
культури України
Державна програма розвитку культури на період до
2007 року
Загальнодержавна
програма
збереження
та
використання об’єктів культурної спадщини на 2004–
2010 роки
Комплексна
програма
паспортизації
об’єктів
культурної спадщини на 2003–2010 роки
Державна програма охорони та збереження
нематеріальної культурної спадщини на 2004–2008
роки
Програма розвитку краєзнавства на період до 2010
року
Державна програма збереження, відродження і
розвитку народних художніх промислів на період до
2010 року
Державна програма «Золота підкова Черкащини» на
2006- 2009 роки
Державна цільова програма збереження культурної
спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м.
Глухова Сумської області на 2012-2016 роки
Концепції Державних програм
Концепція Державної програми збереження та
використання замків на 2006–2011 роки

Постанова Кабінету Міністрів України від 23
квітня 1999 р. № 700
Постанова Кабінету Міністрів України від 6
серпня 2003 року № 1235
Закон України 20 квітня 2004 р. № 1692-ІV
Постанова Кабінету Міністрів України від 9
вересня 2002 р. № 1330
Постанова Кабінету Міністрів України від 23
грудня 2004 р. № 1732
Постанова Кабінету Міністрів України від 10
червня 2002 р. № 789
Постанова Кабінету Міністрів України від 23
травня 2007 р. № 768
Постанова Кабінету Міністрів України від 15
травня 2006 р. № 671
Постанова Кабінету Міністрів України від 20
липня 2011 р. №814
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 червня 2005 р. № 182-р

Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури - стратегії реформ: Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 1 лютого 2016 року № 119-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80
63
Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621 - IV URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
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2.2

2.3
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7
4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.2.9

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Концепція Державної програми збереження та Розпорядження Кабінету Міністрів України від
використання
пам’яток дерев’яної сакральної 8 червня 2005 р. № 183-р
архітектури на 2006–2011 роки
Концепція
Державної
програми
розвитку Розпорядження Кабінету Міністрів України від
Національного заповідника «Хортиця»
30 серпня 2005 р. № 373-р
Концепція
Державної
цільової
програми Розпорядження Кабінету Міністрів України від
«Шевченківський дім»
21 листопада 2013 р. № 968-р
Програми збереження історичної забудови міст
Комплексні програми збереження історичної забудови:
м. Львова
Постанова Кабінету Міністрів України від
15.11.1997 р. №1266
м. Глухова
Постанова Кабінету Міністрів України від
11.12.1998 р. №1958
центральної частини м. Збаража
Постанова Кабінету Міністрів України від
29.05.2000 р. №846
у центральній частині м. Одеси
Постанова Кабінету Міністрів України від
20.06.2000 р. №996
Постанова Кабінету Міністрів України від
30.11.2004 р. №1604
м. Кіровограда
Постанова Кабінету Міністрів України від
19.04.2004 р.№511
збереження та відтворення історико-архітектурного Постанова Кабінету Міністрів України від
середовища м. Жовкви
16.05.2001 р. №517
реставрації та використання Акерманської фортеці в Постанова Кабінету Міністрів України від
м. Білгороді-Дністровському
21.01.2004 р. №57
Комплексні програми та заходи щодо розвитку історико-культурних заповідників та музеївзаповідників
Комплексні програми розвитку:
Національного
історико-архітектурного Постанова Кабінету Міністрів України від
заповідника «Кам’янець»
15.03.1999 р. №378
Шевченківського національного заповідника
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
4.04.2001 р. №123-р
Національного
заповідника
«Херсонес Розпорядження Кабінету Міністрів України від
Таврійський»
16.05.2001 р. №201-р
Національного заповідника «Хортиця»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.05.2001 р. №202-р
Національного
історико-археологічного Постанова Кабінету Міністрів України від
заповідника «Ольвія»
24.10.2002 р. №1571
Національного історико-культурного заповідника Постанова Кабінету Міністрів України від
«Гетьманська столиця»
17.08.2002 р. №1123
Національного заповідника «Софія Київська»
Постанова Кабінетом Міністрів України від
26.04.2003 р. №624
Національного історико-культурного заповідника Постанова Кабінету Міністрів України від
«Чигирин»
(історико-архітектурного
комплексу 2.06.2004 р. №721
«Резиденція Богдана Хмельницького»)
Палацово-паркового
комплексу
в
селищі схвалена Концепція програми розпорядженням
Вишнівець Збаразького району Тернопільської Кабінету Міністрів України від 6.01.2005 р.
області
№3-р
Заходи:
збереження, ремонту та реставрації об’єктів Постанова Кабінету Міністрів України від
Національного заповідника «Замки Тернопілля»
26.05.2005 р. №383в
розвитку Національного історико-меморіального Постанова Кабінету Міністрів України від 13
заповідника «Биківнянські могили»
червня 2007 р. №820
ремонту та реставрації історико-культурного Розпорядження Кабінету Міністрів України від
заповідника «Поле Полтавської битви»
17.12.2008 р. №1563-р
відновлення діяльності Державного історико- Розпорядження Кабінету Міністрів України від
архітектурного заповідника у м. Львові
11 листопада 2009 р. №1338-р
реконструкції,
реставрації
та
проведення Розпорядження Кабінету Міністрів України від
ремонтних
робіт
об’єктів
Шевченківського 12.07.2010 р. №1463-р
національного заповідника

48

Відповідно до організаційних механізмів реалізації ряду державних цільових програм у
багатьох областях України було розроблено регіональні (обласні) програми з паспортизації

об’єктів КС, збереження і використання об’єктів КС, охорони та збереження нематеріальної
КС тощо.
До того ж було прийнято низку державних програм, які стали прикладом включення
питань КС до завдань соціально-економічного розвитку країни, регіонів та окремих міст,
зокрема: Загальнодержавна програма розвитку малих міст, затверджена Законом України 18
листопада 2003 року № 1279-IV; Програма комплексного соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2005–2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 30
листопада 2004 року № 1604; Програма комплексного розвитку Українського Придунав’я на
2004–2011 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 31 березня 2004 року
№ 428; Програма сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м.
Севастополя на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 27
липня 2006 року № 1017; Державна програма соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України 30 серпня 2007 № 1067; Державна цільова програма підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України 14 квітня 2010 року № 357.
Хоча більшість прийнятих державних цільових програм у сфері КС не було
профінансовано і виконано в запланованих обсягах, в період з 2010 р. їх затвердження та
реалізація повністю припинені.
На сьогодні центр тяжіння в застосовуванні програмно-цільового підходу в України
перемістився до регіонів (за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької
та Луганської областей), в значній частині яких розроблені та реалізуються програми з
охорони та збереження КС (табл. 4.2), а в інших – заходи в сфері КС включені до обласних
програм економічного і соціального розвитку або програм розвитку культури (наприклад, у
Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Рівненській областях).
Таблиця 4.2.
Перелік регіональних програм у сфері збереження
та використання об’єктів культурної спадщини
№
пп
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва програми

Дата затвердження
рішенням обласної
ради
Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони 10 лютого 2016 року
культурної спадщини в області (Волинської) на 2016-2020 роки
№ 2/28
Програма збереження та розвитку об’єктів культурної і природної 31 січня 2014 року №
спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 524-25/VI
2014 – 2019 роки
Програма збереження культурної спадщини в Донецькій області на В стані затвердження
2017-2019 роки
Обласна (Житомирської) програма охорони та збереження 22 грудня 2016 року
культурної спадщини на 2017-2018 роки
№406
Комплексна програма збереження та використання пам’яток 22 грудня 2015 року
культурної спадщини Закарпатської області на 2016 – 2020 роки
№91
Регіональна цільова програма «Культура Івано-Франківщини» на 16 жовтня 2015 року
2016-2020 роки
№1828-39/201
Програма «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської 5 грудня 2017 року №
області на 2018 – 2020 роки»
557
Комплексна Програма розвитку культури, мистецтва та охорони 22 грудня 2017 року №
культурної спадщини в Полтавській області на 2018–2020 роки
583
Програма збереження культурної спадщини Тернопільської області 3 березня 2016 року №
на 2016-2020 роки
108
Обласна Програма збереження архітектурної спадщини в 7 червня 2018 року №
Харківській області на 2018–2023 роки
722 - VІI
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11.
12.
13.
14.

Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на
2016 – 2020 роки , затверджена рішенням обласної ради від
Програма збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької
області на 2015-2020 роки
Комплексна програма охорони та збереження об’єктів культурної
спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки
Обласна програма паспортизації об’єктів культурної спадщини
містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва
Чернігівської області на 2013-2020 роки

23 грудня 2016 року №
306
26 грудня 2014 року
№14-28/2014
24 липня 2018 року
№88-23/18
21 грудня 2012 року

Як позитивне явище можна розглядати розроблення та реалізацію програм з питань КС
окремих міст (в першу чергу, обласних центрів – Вінниці, Львова, Миколаєва, Чернівців) та
адміністративних районів. На черзі – «розроблення регіональних програм відновлення та
збереження культурної та історичної спадщини територіальної громади села, селища та
забезпечення їх фінансування», як це передбачено Планом заходів з реалізації Концепції
розвитку сільських територій.64
Наведений аналіз із практики розроблення та реалізації цільових програм у сфері КС
демонструє безсумнівний вплив програм на соціально-економічне та культурне життя країн і
дає підстави для визнання програмно-цільового методу як одного з найбільш значимих
інструментів державної культурної політики. Разом із тим свідчить про необхідність
внесення коректив у процес побудови державних та регіональних цільових програм,
визначення їхніх структур та змін в ідеології використання програмно-цільового підходу.
Просторове планування
Найважливішим інструментом впровадження парадигми сталого (збалансованого)
розвитку в державі виступає територіальний розвиток та просторове планування, як
координуючий елемент всієї системи стратегічного планування. Не менш вагоме значення
просторове планування має у справі охорони, збереження та використання культурної та
природної спадщини, зважаючи на її соціальні, економічні та екологічні функції.
Вже в перших законодавчих актах незалежної України, а саме, в Законі України «Про
основи містобудування» (1992) до головних напрямів містобудівної діяльності було
включено збереження пам’яток КС, а охорону КС та збереження традиційного характеру
середовища населених пунктів – до основних її вимог. Зазначено також, що при розробленні
та реалізації містобудівної документації суб’єкти містобудівної діяльності зобов’язані
дотримуватись основних завдань та заходів щодо забезпечення сталого розвитку населених
пунктів та екологічної безпеки територій (ст. 19)65.
В пріоритетні завдання у сфері містобудування, визначені Указом Президента України
у 1997 р., також увійшли «забезпечення сталого розвитку населених пунктів з метою
створення повноцінного життєвого середовища» та «забезпечення реконструкції та
реставрації історичних будівель, охорони і збереження пам’яток історико-культурної
спадщини, природного ландшафту». Цим же Указом Кабінету Міністрів України було
доручено, зокрема, забезпечити підготовку проекту Концепції сталого розвитку населених
пунктів (далі - Концепція) 66.
Зазначена Концепція, яка була схвалена Постановою Верховної Ради України у 1999
році, визначила основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку
населених пунктів та включила в їх число – охорону та раціональне використання пам’яток
КС, а до заходів з реалізації Концепції – «заходи щодо охорони і реставрації пам’яток історії
та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садових
Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій : Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 489-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2017%D1%80
65
Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року №2780-XII URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
66
Про пріоритетні завдання у сфері містобудування: Указ Президента України від 13 травня 1997 року №422/97
URL:
64
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комплексів, природних заповідників, з пристосуванням пам’яток у необхідних випадках до
сучасних функцій і потреб».
В Концепції також зазначено, що заходи щодо забезпечення сталого розвитку
населених пунктів визначаються у державних і регіональних програмах соціальноекономічного розвитку, планах соціально-економічного розвитку населених пунктів, інших
інвестиційних програмах, державних і місцевих бюджетах, відповідній містобудівній і
проектній документації67.
Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності», який встановив правові та організаційні основи містобудівної діяльності,
законодавчо затвердив своє спрямування на забезпечення сталого розвитку територій з
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів (Ст. 2 та Ст. 23). 68 Однак, він
не визначив механізмів реалізації цієї вимоги, а її подальша імплементація до нормативних
та методичних документів, які регламентують питання просторового планування, є
очевидно недостатньою.
В містобудівній практиці питання просторового розвитку охорони КС знаходять своє
відображення при розробленні Генеральної схеми планування території України, схем
планування території області, генеральних планах населених пунктів та іншій документації.
Основним містобудівним документом державного рівня та найважливішою складовою
системи довгострокового прогнозування соціально-економічного розвитку країни, її
регіонів і населених пунктів є Генеральна схема планування території України (2002, далі –
Генеральна схема). Генеральна схема, зокрема, в розділі «Вдосконалення систем розселення
та забезпечення сталого розвитку населених пунктів» при визначенні завдань
перспективного розвитку населених пунктів різного типу передбачила для малих міст,
селищ та сіл, що мають значний природний та історико-культурний потенціал, «розвиток
туристичних функцій із збереженням і припустимим господарським використанням об’єктів
КС, захистом традиційного характеру середовища, обмеженням господарської діяльності на
територіях історичних ареалів населених пунктів».69
Також в складі Генеральної схеми була розроблена карта «Території історикокультурного призначення», на якій відображені історичні населені місця; історикокультурні заповідники (існуючі та перспективні); ділянки природних ландшафтів, що мають
історико-культурну цінність (існуючі та перспективні); території концентрації
археологічних об’єктів та їх режим.70
З 2016 р. в Мінрегіоні обговорюється необхідність формування нової Генеральної
схеми як інтерактивної моделюючої системи управління державою, що визначатиме
стратегію просторового розвитку України. Перехід на таку модель забезпечить регулярну
актуалізацію даних, поточний аналіз стану та моделювання просторового розвитку держави
з урахуванням новітніх тенденцій, доступність інформації для прийняття управлінських
рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.
Важливим кроком у напрямку розвитку просторового планування стало розроблення
та прийняття 16 листопада 2017 р. Верховною Радою України у першому читанні проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», в якому встановлюється призначення, склад, зміст та вихідні дані Генеральної
схеми та іншої містобудівної документації. При цьому, зокрема, визначено, що текстові та
графічні матеріали мають включати пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих
пам’яток КС, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення, схему
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999
року № 1359 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
68
Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
69
Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7 лютого 2002 року №3059-III URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
70
Генеральна схема планування території України. Території історико-культурного призначення URL:
http://dipromisto.gov.ua/images/GenShemy/10GS_Istor_Kult.jpg
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об’єктів КС тощо. Для забезпечення підтримки рішень та моніторингу реалізації
Генеральної схеми передбачається формування відповідної геоінформаційної системи з
наданням з боку державних та місцевих органів влади необхідних вихідних та
геопросторових даних.71
Наприклад, в сфері збереження КС це:
– перелік пам’яток КС із зазначенням місця розташування, площі, категорії
(національного, місцевого значення, об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та номінанти
до включення в Список), виду пам’ятки (архітектури, історії, археології, монументального
мистецтва, архітектурно-археологічні комплекси тощо) та статусу (затверджені,
рекомендовані до взяття на облік, втрачені); кількість пам’яток культурної спадщини у
розрізі адміністративно-територіальних одиниць на рівні районів та міст державного,
республіканського і обласного значення; кількість і площа історичних ареалів населених
місць в розрізі населених місць тощо.72
Розроблення нової Генеральної схеми «як інтерактивної моделюючої системи
управління державою, що визначатиме стратегію просторового розвитку України» уже
передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. №733 в термін
до 1 жовтня 2020 р. 73
Питання просторового розвитку охорони КС також знаходять своє відображення при
розробленні схем планування території області, якими станом на кінець 2018 року охоплена
майже вся територія країни, за винятком Київської області, де йде процес її розроблення та
Тернопільської – де вона знаходиться у стадії погодження та затвердження74.
Державними будівельними нормами встановлено, що схема планування території
повинна містити, в тому числі, принципові рішення та пропозиції щодо охорони нерухомих
об’єктів КС, також у її складі розробляють схему розташування об’єктів КС.75
Побіжний аналіз відповідних розділів і карт у схемах планування території ряду
областей, опублікованих на сайтах органів місцевого самоврядування та доступних для
відкритого користування, засвідчив про наявність в них переліків та характеристики
існуючих об’єктів КС області та відсутність розгорнутих пропозицій щодо заходів із їх
охорони, збереження і використання.
Тобто, перспективному розвитку та просторовій організації об’єктів КС не відведено
достатнього місця на відміну від питання щодо визначення вимог і обмежень у
використанні території, пов’язаних з наявністю об’єктів КС.
В схемах відсутні напрацювання з виявлення історико-культурного потенціалу та
історико-культурного каркасу території з розгорнутими кількісними та якісними
показниками, аналізом, визначенням проблемних ситуацій тощо та основні напрямки їх
використання та розвитку.
Крім того, це свідчить про недостатню взаємоузгодження та взаємопов’язаність схем
планування території області з документами стратегічного та галузевого планування на
державному та регіональному рівнях.
Законодавством встановлено, що для населених пунктів, занесених до Списку
історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі
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генерального плану населеного пункту має бути визначено режими регулювання забудови
та розроблений історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про
об’єкти КС.
На сьогодні актуальною є проблема необґрунтованого і, як правило, незаконного
знесення цінної історичної забудови та нового будівництва на історичних територіях, що
набуло масового характеру. Однією з причин цього стало скасування в 2011 році положень
законів «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини»
щодо обов’язковості погодження центральним та місцевими органами охорони культурної
спадщини програм та проектів будівельних робіт на територіях історико-культурних
заповідників, в охоронних зонах об’єктів КС тощо, а також про обов’язковість археологічної
експертизи на територіях майбутньої забудови. Результатом активної будівельної діяльності
та ігнорування пам’яткоохоронним законодавством є руйнування як окремих об’єктів
культурної спадщини, так і втрата автентичності історичних культурних ландшафтів та
історико-архітектурного середовища багатьох історичних місць країни, починаючи з її
столиці – Києва, де тільки за останні 15 років було знищено понад 50 пам’яток архітектури 76.
Спостерігається неприпустимо сповільнене розроблення історико-архітектурних
опорних планів та затвердження в їх складі меж та режимів використання історичних ареалів
історичних населених місць України. Наказами Мінкультури, починаючи з 2007 р., та станом
на 20.02.2018 р. їх затверджено лише у 94 населених місцях з 401, що складає 23%. При
цьому вони діють тільки для 11 адміністративних центрів областей та відсутні в містах Києві
і Львові, в яких розташовані об’єкти зі Списку всесвітньої спадщини. Використання
правових колізій у національному законодавстві в умовах нехтування міжнародним правом
спричинило незаконну забудову в охоронних зонах Софії Київської та Києво-Печерської
Лаври, що може спричинити їх включення до переліку об’єктів всесвітньої культурної
спадщини, які перебувають під загрозою.
Недостатній розвиток та впровадження в теорію та практику просторового планування
сучасних науково-методичних підходів та інструментів географічної науки (наприклад,
концепцій культурного ландшафту, культурно-ландшафтного районування та планування,
історико-культурного потенціалу та історико-культурного каркасу території тощо), слабка
інформаційна основа планування, пов’язана з відсутністю накопичувальних електронних баз
даних та їх геопросторової прив’язки тощо не сприяють прийняттю обґрунтованих
управлінських рішень щодо охорони, збереження й використання об’єктів культурної
спадщини в інтересах сталого (збалансованого) розвитку території.
В Україні спостерігається суттєва невідповідність між заявами на міжнародному рівні
про прихильність парадигмі сталого розвитку як незмінному пріоритету країни, в тому числі
про важливість у зв’язку з цим культурної спадщини, і відсутністю дієвих практичних кроків
щодо її впровадження на національному і місцевому рівнях.
На відміну від міжнародного, в тому числі європейського досвіду, роль культурної
спадщини явно недооцінена, що виразилося у її відсутності серед пріоритетів державної
політики
Необхідне термінове подолання відставання України від багатьох країн світу в сфері
збереження і використання КС, у тому числі в справі її всебічного включення до стратегій
сталого розвитку як країни загалом, так і окремих регіонів.
Одним із актуальних завдань вітчизняної науки, в тому числі і географічної, є вивчення
та теоретичне осмислення ролі КС як основи сталого розвитку та одного з найважливіших
середовищеутворюючих чинників і умов, виявлення та аналіз механізму прояву цих
властивостей спадщини.

Реестр уничтоженных памятников архитектуры Киева за последние 15 лет //Информационно-аналитическое
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5. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Усвідомлення, що своєчасне визначення, поцінування, охорона та дбайливе
використання об’єктів КС має велику економічну користь та виступає як важливий
економічний фактор розвитку суспільства, прийшло тільки декілька десятиліть тому, однак
на сьогоднішній день уже знайшло своє відображення у багатьох міжнародних документах.
У резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Культура і сталий розвиток» від 20 грудня 2017
року зазначається, що культура сприяє всеосяжному економічному розвитку, оскільки КС,
культурні та креативні галузі, сталий культурний туризм та інфраструктура культури є
джерелами отримання доходів і створення робочих місць, в тому числі на рівні місцевих громад,
сприяючи тим самим поліпшенню умов життя і стимулювання економічного зростання на базі
місцевих громад, і сприяє розширенню прав і можливостей окремих людей77.
У Рамковій конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства
(Фаро, 2005), встановлено, що для повного використання потенціалу КС як фактора сталого
економічного розвитку Сторони Конвенції зобов’язуються, тому числі:
• підвищувати рівень обізнаності про економічний потенціал КС та використовувати
його;
• ураховувати специфічний характер та інтереси КС під час розробки економічної
політики, а також
• забезпечувати, щоб у рамках цієї політики поважалася цілісність КС без шкоди для її
основних цінностей78.
Посилення внеску КС у сталий розвиток на основі місцевих ресурсів, туризму та
зайнятості (компонент «Територіальний та економічний розвиток») передбачено
Рекомендацією Комітету міністрів держав-членів ЄС щодо «Європейської стратегії 21-го
століття у сфері культурної спадщини» 79.
Україна та її регіони володіють унікальним історико-культурним потенціалом, однак
лише його наявність та обсяг не можуть бути безумовною гарантією активного включення
історико-культурних ресурсів до соціально-економічних процесів у країні й реалізації, таким
чином, тих можливостей, якими наділена культурна спадщина.
Визначальним фактором є загальний рівень соціально-економічного розвитку країни та
його складових, що визначають успішність чи неуспішність реалізації історико-культурного
потенціалу, зокрема рівня розвитку музейної та туристської діяльності: їхньої
інфраструктури, кадрового та організаційного потенціалу, відповідного законодавчого,
фінансового та економіко-правового механізмів тощо.
Визначення ролі та значення історико-культурного потенціалу та комплексне
оцінювання його використання в соціально-економічному потенціалі регіонів України на
сьогодні є актуальним та піонерним завданням сучасної науки.
Труднощі вирішення цієї проблеми полягають у тому, що в економіко-географічній та
економічній науці сфера КС не виділяється як окрема галузь господарства, відповідно, у
статистичній практиці немає будь-яких чітких критеріїв виділення цієї сфери. Більше того, у
сфері туризму, для якої культурна спадщина являє собою ресурсне джерело та через яку,
головним чином, включається до соціально-економічного розвитку країни, до цих пір
законодавчо не затверджено методологію кількісного визначення впливу туризму на
економіку та соціальну сферу держави. А через це складно чітко визначити економічну роль
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туризму і, відповідно, культурної спадщини для певної території та їхній вплив на
національну економіку в цілому.
Проблематика дослідження впливу КС на розвиток суспільства комплексна, про що свідчить
участь у розробленні цього питання представників різних наукових дисциплін – культурологів,
істориків, мистецтвознавців, археологів, архітекторів, географів, економістів тощо.
На закономірність того, що відновлені об’єкти культурної спадщини залучають значно
більшу кількість туристів і сприяють загальному зростанню цін на нерухомість, давно
звернули увагу в США. До того ж іще в 1994 році Національний траст зі збереження
історичної спадщини випустив книгу Донована Ріпкеми «Економіка історичної спадщини.
Практична допомога для керівників місцевих організацій».
У ній зазначається, що економічна вигода вимірюється трьома показниками: кількістю
створених робочих місць, зростанням доходів населення й збільшенням попиту на
продукцію інших галузей.
Економічний ефект реставрації та реновації об’єктів спадщини складається зі створення
робочих місць для будівельників, виникнення нових підприємств, зростання туризму та
вартості нерухомості, збільшення обсягів приватного інвестування80.
Професор Університету Райєрсона (Торонто, Канада) Лінн С. Гаррісон, яка була
залучена до виконання проекту «Використання канадського досвіду на підтримку розвитку
туризму в Україні як провідної галузі економіки», відзначила такі потенційні вигоди від
використання культурної спадщини та туризму, заснованого на визначних об’єктах КС:
– створення нових робочих місць;
– каталізатор для створення нових підприємств та розвитку нових видів бізнесу;
– збільшення податкових надходжень;
– диверсифікація місцевої економіки;
– створення можливостей для партнерства;
– приваблення відвідувачів;
– увіковічення місцевих традицій та культури;
– залучення інвестицій в історичні ресурси;
– відчуття гордості за свою спадщину та важливості рідної місцевості.
Потенційні економічні вигоди цієї діяльності:
– приплив іноземної валюти;
– диверсифікація та зміцнення економіки;
– зростання валового внутрішнього продукту;
– поліпшення платіжного балансу;
– зменшення безробіття;
– стимулювання торгівлі;
– стимулювання інвестицій в інші сфери економіки;
– стимул до поліпшення інфраструктури.
Важливими потенційними соціокультурними вигодами є сприяння соціальному
розвитку шляхом:
– створення робочих місць;
– перерозподілу доходу;
– зменшення бідності.
Як наочний приклад, автор наводить такі дані: в американських мандрівників
відвідання історичних місць та музеїв є третьою за популярністю справою під час відпустки;
у 2002 році 81 % дорослих американців (загалом це 118,1 млн. подорожуючих), принаймні,
один раз протягом подорожі відвідали історичні місця, місця культурної та мистецької
спадщини. У США туристи в місцях КС витрачають у середньому 623 дол. США за одну
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поїздку (без урахування транспортних витрат) порівнянні з 457 дол., які витрачають
американські туристи на інших об’єктах81.
Український історик Т.І. Катаргіна до позитивних економічних та соціальних наслідків
використання культурної спадщини відносить:
– поступове зростання економічного потенціалу відсталих регіонів за рахунок
інвестування проектів розвитку туризму;
– працевлаштування молоді та створення нових робочих місць у сфері малого бізнесу,
громадського обслуговування, транспорту;
– залучення коштів від туристів до місцевих бюджетів з їхніми подальшими витратами
на соціальні та культурні проекти, на здійснення реставраційних робіт в об’єктах історикокультурного значення та збереження пам’яток історії й культури;
– поліпшення вивчення різних особливостей кожного з регіонів у рамках освітніх
програм з історії краю шляхом включення до туристських маршрутів нерухомих пам’яток з
урахуванням вікових, соціальних, освітніх, етнічних особливостей відвідувачів;
– удосконалення охорони навколишнього середовища та надання йому привабливості;
– удосконалення умов відпочинку та проведення оздоровчих заходів для населення82.
В Україні питання перетворення історико-культурного потенціалу міст та регіонів на
потужний територіальний рентоутворюючий фактор – джерело стабільного надходження до
бюджетів міст і держави значних коштів від високоприбуткових видів функціонального
використання міської території історичних міст (туристичного, оздоровчого, екологічного,
комерційного та ін.), досліджувала Т.Р. Яхіна.
Автором, на прикладі історичного міста Полтави, встановлено, що найбільш вагомі за
соціально-економічним значенням територіальні ресурси – міські землі та розміщений на
них комплекс пам’яток КС – необхідно оцінювати спільно, як інтегрований територіальний
ресурс історичного міста з пріоритетом збереження пам’яток. На засадах цього розроблено
методичні положення економічного оцінювання земель території історичних міст, що
відрізняється від діючих врахуванням на базовому рівні оцінки землі додаткових витрат
коштів на охорону, збереження й розвиток пам’яток історико-культурного комплексу міста,
методично розглядаючи їх як комплекс об’єктів соціальної інфраструктури загальноміського
значення. Установлено, що використання розробленої методики дає наукове обґрунтування
для підвищення базової вартості 1 м2 міських земель (в умовах м. Полтави це становить 915%, що збільшує розмір щорічних надходжень коштів до місцевого бюджету за статтею
«Плата за землю» на 1,5-3 млн. грн.)83.
Один із головних напрямів реалізації потенціалу КС пов’язаний із розвитком малих
історичних міст і поселень і виражається в становленні сфери КС як своєрідної провідної
галузі господарства цих населених місць. Така тенденція охоплює не тільки загальновизнані
історичні міста, а й інші міста, селища та села, які роблять у стратегії перспективного
розвитку головну ставку на збереження й використання своєї культурної спадщини, на
створення музеїв-заповідників, розвиток туризму, традиційних ремесел та виробництв84.
КС є матеріальною та духовною основою розвитку багатьох видів туризму й насамперед
культурного, який стає все більш значним явищем в економічному плані й більш помітним у
політичному, а кількість країн і регіонів у світі та Європі, які використовують його як невід’ємну
частину, зростає, сприяючи тим самим новим економічним можливостям у цій сфері.
Гаррісон Лінн С. Розвиток туризму в історичних містечках: привід для роздумів. http://www.istc.biz/index.
php?id=12&cons=1&N=2
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У «Дослідницькій доповіді: Міська культура і спадщина», розробленій у 2015 році
робочою групою з підготовки Конференції ООН з житла і сталого міського розвитку
Хабітат III, яка була сформована агентствами і програмами, що входять в ООН і працюють
над тематикою «Нової програми розвитку міст», зазначається, що:
– у містах стрімко зростає культурно-пізнавальний туризм. На частку туризму взагалі
доводиться 9% світового ВВП, причому в країнах, що розвиваються цей рівень вище (16%
ВВП Камбоджі);
– у той час, як близько 40% всіх туристичних поїздок містить культурний компонент,
сам культурно-пізнавальний туризм зростає на 15% в рік (у порівнянні з 4-5% зростання
туризму взагалі);
– збереження міської спадщини є сильним економічним чинником, тому офіційна
допомога розвитку все частіше спрямована на проекти в галузі культури, покликані
поставити цей потенціал на службу цілям розвитку. За останні 20 років Міжамериканський
банк розвитку надав 670 млн. дол. у вигляді позик на збереження і розвиток об’єктів КС
Латинської Америки. Ремонт історичних будівель і їх реконструкція поглинають до 27,5%
обсягів робіт європейської будівельної галузі85.
У документах Європейського культурного форуму в Мілані 7 грудня 2017 р. з нагоди
офіційного оголошення 2018 року Європейським Роком культурної спадщини
підкреслюється її роль в економічному зростанні, оскільки близько 7,8 млн. робочих місць в
ЄС пов’язані зі спадщиною (наприклад, в сфері туризму, виробництва та безпеки), а
безпосередньо у секторі КС зайнято більше 300 тис. чоловік86
Про значення КС для сфери туризму в Україні наголошується і в Стратегії розвитку
туризму та курортів на період до 2026 року, схваленій Кабінетом Міністрів України у березні
2017 р., зазначаючи, вона пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, її розвиток сприяє
підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню і
розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно безпечного навколишнього
природного середовища, а також підвищує рівень інноваційності національної економіки,
сприяє гармонізації відносин між різними країнами і народами.
Серед показників, яких передбачається досягти внаслідок реалізації Стратегії,
зазначено, наприклад, збільшення витрат туристів під час подорожей в Україні до 80 млрд.
гривень у 2026 році та збільшення обсягу капітальних інвестицій у сферу туризму та
курортів до 6,6 млрд. гривень у 2026 році. Більш детально контрольні показники розвитку
сфери туризму в Україні наведені у табл. 5.187.
Таблиця 5.1.
Контрольні показники розвитку сфери туризму в Україні
Найменування показника розвитку
Кількість іноземних туристів, які
в’їжджають до України, млн. осіб
Обсяг надходжень до місцевих
бюджетів від сплати туристичного
збору, млн. гривень
Обсяг надходжень до зведеного
бюджету (податки та збори) від
діяльності суб’єктів туристичної
діяльності, млрд. гривень

2015
12,9
37,1

1,71

85

2019
збільшення у
1,5 раза
збільшення у
2 рази

За роками
2022
збільшення у
2 рази
збільшення у
5 разів

2026
збільшення у
2,5 раза
збільшення у
10 разів

збільшення у
2 рази

збільшення у
5 разів

збільшення у
10 разів

Issue Paper 4: Urban Culture and Heritage - UN Habitat III (United Nations, 2015) URL: http://habitat3.org/wpcontent/uploads/Habitat-III-Issue-Paper-4_Urban-Culture-and-Heritage-2.0.pdf
86
Launch of the European Year of Cultural Heritage 2018 URL: https://www.iccrom.org/news/launch-european-yearcultural-heritage-2018
87
Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 березня 2017 р. №168-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
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Найменування показника розвитку
Кількість робочих місць у сфері
туризму, тис. осіб
Кількість внутрішніх туристів, тис.
осіб
Кількість екскурсантів, тис. осіб

2015
88
357
125,5

2019
збільшення у
1,5 раза
збільшення у
2 рази
збільшення у
1,5 раза

За роками
2022
збільшення у
3 рази
збільшення у
3 рази
збільшення у
2 рази

2026
збільшення у
5 разів
збільшення у
5 разів
збільшення у
2,5 раза

Методичні підходи щодо оцінювання використання історико-культурного потенціалу
регіонів, його ролі та значення в соціально-економічному потенціалі регіонів України були
започатковані в роботі88.
Зростаюча потреба в туристських послугах на території України зумовлює актуальність
введення до складу рейтингу інвестиційної привабливості нового виду потенціалу –
туристського. До складу цього потенціалу входять чотири параметри: природнорекреаційний, історико-культурний комплекси, розвинутість мережі розміщення туристів та
соціальна інфраструктура. Якщо перші два параметри є підставами для відвідування
туристами регіону, то другі – умовами для того, щоб туристи затрималися в регіоні й
витратили відкладені для цього випадку гроші. Висока концентрація, оптимальне поєднання
й пропорційний розвиток цих двох параметрів зроблять регіон привабливим для туристів.
Запропоновано ефективність та характер використання історико-культурного
потенціалу регіону визначити через рівень розвитку туристської галузі та рівень розвитку
музейного обслуговування країни, регіону чи окремої території, які оцінюється за
допомогою системи домінантних кількісних параметрів, які поєднані за такими блоками:
1. Економічний розвиток.
2. Розвиток інфраструктури.
3. Фінансовий сектор.
4. Підприємництво.
Блок «Економічний розвиток» характеризує попит на туристські, екскурсійні та музейні
послуги і визначається показниками кількості туристів, екскурсантів та відвідувачів музеїв за рік.
Блок «Розвиток інфраструктури» характеризує матеріально-технічну базу туристичної
галузі та визначається показником місткості готелів та інших місць для короткотермінового
проживання.
Блок «Фінансовий сектор» характеризує фінансовий стан і ефективність туристської
діяльності та визначається показником обсягів наданих туристичних послуг та показником
доходів від експлуатації готелів та інших місць для короткотермінового проживання.
Блок «Підприємництво» характеризує організаційну структуру й кадровий потенціал
галузі та визначається показником кількості підприємств і показником середньооблікової
кількості працівників підприємств, що надавали туристські послуги.
З метою забезпечення коректності порівняння регіонів, що розрізняються за чисельністю
населення, крім загальних статистичних показників, використано питомі – в розрахунку на душу
населення. Оцінка ґрунтується на використанні ГІС-технологій із залученням засобів
просторового аналізу та електронного тематичного картографування; вона, крім установлення
досягнутого розвитку туристської галузі та музейного обслуговування, має виявити існуючі
проблеми та стати підґрунтям для розроблення заходів щодо їхнього вирішення.
Для регіонального оцінювання ступеня використання потенціалу КС, зокрема для
визначення його інтегрального показника, було розраховано 8 індексів:
– кількість туристів (осіб на тис. осіб населення);
– кількість екскурсантів (осіб на тис. осіб населення);
Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України : монографія / К. А. Поливач;
наук. ред. Руденко Л. Г.; НАН України. Ін-т географії. - К., 2012. - 208 с.
88
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– місткість готелів (місць на тис. осіб населення);
– відвідування музеїв (осіб на тис. осіб населення);
– доходи від експлуатації готелів (грн. на тис. осіб населення);
– середньооблікова кількість працівників (осіб на тис. осіб населення);
– кількість підприємств, що надавали послуги (на тис. осіб населення);
– обсяг наданих послуг (тис. грн. на тис. осіб населення).
Усі показники обраховувалися на кількість населення в регіонах.
За цими показниками проведено розрахунок часткових рейтингових оцінок ефективності
використання історико-культурного потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів.
Розрахунки інтегральних показників ступеня реалізації потенціалу культурної
спадщини в регіонах України показали, що має місце значна диференціація в рівнях, адже
максимальне середнє значення (м. Київ) інтегрального показника ступеня реалізації
історико-культурного потенціалу перевищує мінімальне середнє значення (Сумська область)
у 73 рази. Також установлено, що більшості регіонів України властивий показник
використання об’єктів культурної спадщини нижчий від середнього рівня.
На підставі середнього показника здійснено типізацію регіонів за рівнем використання
культурної спадщини. За значенням цього показника регіони України можна поділити на 5
типів: найнижчий, нижчий від середнього, середній, вищий від середнього, найвищий.
Узагальнюючим критерієм виступає ранг регіону на основі загального їхнього ранжування за
рівнем інтегрального показника ефективності реалізації потенціалу культурної спадщини в
областях України та містах з особливим статусом – Києві та Севастополі.
Рейтинг історико-культурного потенціалу та ефективності його реалізації показав, що
головними туристськими регіонами України є м. Київ, Львівська та Одеська області. За ними
йдуть регіони Східної України: Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області.
Головним туристським центром України є Київ: крім значної кількості об’єктів туризму він
являє собою приклад пропорційного розвитку всіх компонентів туристського потенціалу.
Найбільш привабливим для інвестора є наявність так званих «чорних дір» для
інвестування в створення об’єктів інфраструктури туризму: наприклад, найбільше,
десятикратне, відставання показника кількості місць розміщення туристів від рівня розвитку
історико-культурного потенціалу зафіксовано в Кіровоградській області. У 7 разів цей
параметр відстає в Хмельницькій, в 2–3 рази – у Волинській та Вінницькій областях.
При цьому найбільший дефіцит об’єктів туристської інфраструктури в м. Севастополь.
У ньому частка місць розміщення в 11 разів менша, ніж частка самого міста в історикокультурному потенціалі України.
Рівень ефективності й адекватності використання потенціалу КС України пропонується
визначити у вигляді співвідношення двох індексів: оцінки величини історико-культурного
потенціалу та оцінки рівня його використання.
Проведене дослідження може стати основою для розроблення конкретних заходів щодо
збереження та використання культурної спадщини для кожного з регіонів України.
Особливості запропонованого підходу полягають у:
– визначенні домінантних часткових показників використання історико-культурного
потенціалу регіону;
– використанні при визначенні інтегральної оцінки загальновизнаних методик, які
застосовуються для рейтингового оцінювання соціально-економічного розвитку чи
інвестиційної привабливості регіонів України, завдяки чому блок «Історико-культурний
потенціал регіону та його використання» можна вписати в практику рейтингових оцінок;
– застосуванні для ранжування регіонів технології складання типологічної матриці, яку
вперше застосували в теорії маркетингового аналізу англійські дослідники. Даний підхід у
різних модифікаціях неодноразово використовувався українськими авторами.
Запропонована методика дає можливість:
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– виявити найбільш ефективні та перспективні регіони для використання історикокультурного потенціалу, визначити перспективні можливості регіону й оцінити їхню
привабливість для потенційного інвестора;
– виявити проблемні регіони та аналізувати в першому наближенні причини
виникнення в них проблемних ситуацій;
– сприяти виробленню рекомендацій щодо підвищення ефективності використання
історико-культурного потенціалу;
– сприяти визначенню довгострокових цілей і розробленню стратегії розвитку регіону,
а також основних напрямів їхнього досягнення шляхом реалізації державних і регіональних
програм охорони культурної спадщини й розвитку туризму.
Проведений аналіз дав змогу виділити такі аспекти внеску КС в розвиток сучасного
суспільства:
– КС здійснює безпосередній внесок у розвиток економіки конкретного регіону
шляхом:
• отримання коштів державного та місцевого бюджетів на збереження культурної
спадщини в заповідниках, охорону та реставрацію пам’яток архітектури, культури, історії та
архітектури;
• отримання коштів державного та місцевого бюджетів на розвиток музейної справи;
• отримання доходів від музейної (екскурсійної) діяльності та сплати податків до
бюджетів різних рівнів;
– КС – це потужна соціальна інфраструктура (пам’ятки історії, архітектури та
містобудування, монументального мистецтва, історико-культурні території тощо),
економічна оцінка якої може бути порівняна з інфраструктурою матеріального виробництва;
– КС сприяє підвищенню рівня економічної активності та диверсифікованості
економіки регіону;
– КС є важливим джерелом розвитку туризму, який виступає найефективнішим засобом
масової затребуваності й доступності історико-культурних ресурсів шляхом їхнього
включення у світові інформаційні, економічні та політичні потоки, а також стратегії
збалансованого розвитку;
– КС сприяє створенню нових робочих місць, зниженню рівня безробіття та є
альтернативним джерелом зайнятості в економічно слаборозвинутих регіонах, у тому числі
для жінок та молоді;
– КС – це перспективний автономний ринок, який характеризується істотним
інвестиційним та інноваційним потенціалом;
– КС, збереження культурної ідентичності та своєрідності стають конкурентною
перевагою історичних населених міст та поселень;
– КС є важливим джерелом розвитку культури, науки, освіти, засобів масової
інформації, інформаційних технологій та програмного забезпечення;
– КС – це сфера впровадження сучасних технологій і методів і, як наслідок –
оволодіння та поширення нових знань і навичок;
– КС є підтримкою для розвитку народних промислів та ремесел, традиційних
технологій та життєздатних форм традиційної культури;
– включення КС в економіку регіону та країни має відчутний мультиплікаційний ефект,
оскільки впливає на активізацію на цій основі інших сфер господарства (транспорту,
торгівлі, промисловості, сфери послуг та дозвілля тощо).
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6. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРОБЛЕМА МОНІТОРИНГУ ЇХ СТАНУ
Для сучасної концепції збереження культурної спадщини (КС) характерні процеси
переходу від простої охорони пам’яток до ускладнення й трансформації в систему заходів
щодо повноцінного та всебічного виявлення й вивчення їх з метою виваженого
використання, а також комплексного збереження культурної спадщини. Важливим елементом
такої діяльності є систематичне вивчення (моніторинг) стану об’єктів КС, поточні зміни в
якому можуть бути спричинені різноманітними факторами, зокрема станом навколишнього
середовища.
Втрати культурної спадщини визнано однією з основних екологічних проблем
сучасності, про що наголошено ще у першій з серії доповідей про стан навколишнього
середовища на загальноєвропейському рівні («Довкілля Європи. Добриська оцінка, 1995»),
підготовлених Європейським Агентством з навколишнього середовища як інформаційне
забезпечення процесу «Довкілля для Європи».
Стан КС став одним з важливих індикаторів екологічної ситуації, яка в свою чергу, ті
чи інші визначає екологічні ризики для об’єктів КС.
У міжнародному законодавстві щодо моніторингу об’єктів КС, насамперед, слід
відзначити Конвенцію ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини», прийняту в 1972 р. (далі – Конвенція). На виконання цієї Конвенції з 1978
року ведеться міжнародний обліковий перелік цінних об’єктів – Список всесвітньої
спадщини. Обов’язкова вимога Конвенції до будь-якої країни-учасниці – забезпечення
збереження, цілісності та автентичності цінних культурно-історичних, природних та
культурно-природних об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини, на основі
постійного контролю за їх станом89.
При цьому особлива роль відводиться моніторингу та звітності про його результати.
Передбачено дві основні її форми:
• щорічна звітність про стан збереження об’єкта спадщини в рамках так званого
реагуючого моніторингу (розділ IV «Процес моніторингу стану збереження об’єктів
всесвітньої спадщини»);
• періодична звітність, яка проводиться один раз на шість років (розділ V
«Періодичний звіт про виконання Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини»)90.
Іншим важливим аспектом міжнародної практики є включення розділу про стан
історичної та культурної спадщини до складу державних доповідей про стан
навколишнього середовища в країнах Європи. Керівними принципами щодо їх підготовки,
розроблених Робочою групою ЄЕК ООН з моніторингу довкілля та схвалених на 5-ій
міністерській Конференції «Довкілля для Європи» (Київ, 2003), зазначено, що вплив
факторів навколишнього середовища на стан пам’яток історії та культури доцільно
висвітлювати з використанням даних щодо їх втрат внаслідок дії руйнівних сил природи і
антропогенних чинників. Також слід наводити факти руйнування цілісності історикокультурного ландшафту внаслідок несанкціонованої забудови, перебудови пам’яток
архітектури, що спотворює їх вигляд, розграбування археологічних пам’яток тощо. Дані про
такі втрати необхідно супроводжувати інформацією про прийняті заходи законодавчого
характеру, вдосконалення обліку, з експертизи стану і забезпечення збереження пам’яток91.
На пострадянському просторі здійснення моніторингу стану об’єктів КС, як
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972)
URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089
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URL: https://whc.unesco.org/document/163852
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среды: ЕЭК ООН. Утверждены 5-й Конференцией министров «Окружающая среда для Европы». Киев
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інструменту забезпечення їх державної охорони, передбачено в ряді країн. Зокрема,
Федеральним законом Російської Федерації від 10 січня 2002 р. №7 «Про охорону
навколишнього середовища» матеріальна КС народів Російської Федерації розглядається як
важливий компонент середовища та неодмінний об’єкт охорони від прояву факторів ризику,
пов’язаного з впливом агресивних по відношенню до пам’яток історії та культури факторів92.
Починаючи з 1994 р., Російський НДІ культурної та природної спадщини ім. Д.С.
Лихачова (Інститут Спадщини) здійснював безстроковий проект з екологічного
моніторингу стану нерухомих об’єктів КС країни в регіональному розрізі. Суть проекту
полягала в збиранні інформації, що надавалась органами виконавчої влади суб’єктів РФ, її
обробленні й наступному відображенні в державних доповідях про стан навколишнього
природного середовища. Згідно з методичним підходом було виділено природні й
антропогенні чинники впливу на об’єкти культурної спадщини93.
Сформована таким чином система контролю екологічного стану об’єктів КС,
незважаючи на істотні недоліки, забезпечувала досить надійну інформаційну основу
державної політики у відповідній сфері94.
Однак з 2011 р. з державної доповіді «Про стан та про охорону навколишнього
середовища в Російській Федерації» розділ «Вплив екологічних факторів на стан
культурної спадщини» було вилучено. Натомість у 2011 році Інститут Спадщини здійснив
оцінку стану об’єктів КС та підготував проект першої державної доповіді, присвяченої
проблемам збереження та охорони КС (станом на 1 січня 2012 р.)95. Однак ні цей, ні
наступний проект доповіді (станом на 1 січня 2013 р.) не було затверджено урядовою
постановою.
З 1 січня 2014 р., згідно з прийнятим у 2013 р. законом, необхідність підготовки окремої
доповіді про стан об’єктів КС було відмінено та введено щорічну державну доповідь про
стан культури в РФ, яким встановлено, що до складу останньої включається об’єктивна
систематизована аналітична інформація про стан і державну охорону об’єктів культурної
спадщини.
Розгляд згодом підготовлених щорічних доповідей за 2013-2017 роки засвідчив, що
починаючи з 2014 р. екологічна складова стану об’єктів КС була повністю вилучена з їх
структури. Як наслідок, відповідний напрямок діяльності та підрозділ у складі Інституту
Спадщини після 25 років існування були ліквідовані.
В законодавстві Республіки Таджикистан обов’язок контролю за станом об’єктів КС,
включених до Державного реєстру об’єктів історико-культурної спадщини, покладена на
відповідний уповноважений орган та місцеві органи державної влади, які повинні один раз
на п’ять років проводити обстеження та визначати стан об’єктів КС з метою розроблення
поточних і перспективних програм їх збереження. Державна охорона об’єктів КС в
Республіці Узбекистан також передбачає здійснення моніторингу стану об’єктів КС
шляхом обстеження їх стану і фіксації об’єктів (обов’язково один раз на п’ять років) з
метою розробки поточних і перспективних програм зі збереження КС96.
В Україні системи моніторингу об’єктів КС поки що не існує, хоча значна частина
Об охране окружающей среды: Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7.
Методические рекомендации по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия. –
М.: Изд-во Ин-та Наследия, 2001. – 224 с.
94
Кудрявцев А.П., Мазуров Ю.Л. Российский опыт экологического мониторинга культурного наследия // Вестник
Национального центра наследия. – 2009. – № 9.
95
Оценка состояния культурного наследия народов Российской Федерации: 2011 год: Отчет о НИР / ФГБНИУ
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева»;
руководитель Н.В. Максаковский. – М., 2011. – 211 с.;
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об’єктів КС перебуває під впливом природних і антропогенно зумовлених факторів
екологічного ризику та характеризується різким погіршенням стану, а в багатьох випадках –
безповоротними втратами. Сучасний стан більшості з 401 населеного пункту країни, які
ввійшли до Списку історичних населених міст і селищ міського типу, незадовільний і
близький до критичного.
Встановлено, що 50-70 відсотків об’єктів у окремих регіонах перебувають в
незадовільному стані, а понад 200 пам’яток архітектури та містобудування національного
значення щороку потребують проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних
робіт97.
З 2000 р. до складу щорічної Національної доповіді про стан навколишнього
природного середовища в Україні введено розділ про стан об’єктів КС. Однак проведений
аналіз змісту зазначених матеріалів у опублікованих доповідях та участь Інституту
географії з підготовки цього розділу у 2011-2012 роках свідчать про практично повну
відсутність систематизованої інформації про екологічний стан об’єктів КС по країні загалом
та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
Слід зазначити, що поодинокі та епізодичні дані про стан окремих об’єктів і територій
КС не відображають фактичного стану більшості з них, однак наочно свідчать про суттєві
екологічні загрози та ризики.
Наведемо окремі приклади з національних доповідей.
• У 2000-2001 роках відмічалось про активізацію зсувів та зростання площ
підтоплення в багатьох регіонах України, що викликає руйнування та деформації багато
чисельних об’єктів КС. Під загрозою деформацій та часткового руйнування під впливом
розвитку зсувів знаходяться такі унікальні території і об’єкти, як Лівадійський та
Воронцовський палацово-паркові комплекси, будинок-музей Чехова в Ялті, Маріїнський
палац, Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник Лавра, Андріївська
церква, Флорівський жіночий монастир, Михайлівський Златоверхий монастир,
Видубицький чоловічий монастир, Георгіївський собор, парк Слави, Міжнародний центр
культури та мистецтв у Києві та багато інших.
У матеріалах зазначено також, що через підтоплення земель пошкоджується близько
12 тисяч архітектурно-історичних пам’яток України. До їх числа відносяться чоловічий
монастир Китаївський Пустинницький Скит, церква Серафима Садовського, Троїцька
церква, Ільїнська церква, синагога у Києві, Одеський оперний театр, Державний історикоархітектурний заповідник «Хотинська фортеця» у м. Хотині, Кременецько-Почаївський
державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, Державний історикоархітектурний заповідник у м. Глухові.
З 2001 р. наголошувалось про небезпечну ситуацію, що склалася на Південному Бузі у
районі Южноукраїнська, де розбудова Ташлицької ГАЕС може знищити унікальні
поселення трипільської, сабатинівської культури, центру славнозвісної Бугогардівської
паланки Війська Низового Запорізького. Постраждають не лише об’єкти КС, а й
мальовничі ландшафти, які є частиною природного заповідника «Гранітно-степове
Побужжя».
• У 2004 р. викликав стурбованість стан збереження пам’ятки архітектури
національного значення в АР Крим – ансамблю споруд Лівадійського палацу з прилеглою
парковою зоною, де відбувається безконтрольне знесення споруд, внаслідок засмічення
дренажної системи спостерігаються значні зсуви гори та виявлено недбале ставлення до
унікальних зелених насаджень парку, який є парком-пам’яткою садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення.
• У 2009 р. наголошувалось на екологічних проблемах Шевченківського
національного заповідника у м. Каневі (захист Тарасових обріїв – видноколів, що
Про Рекомендації парламентських слухань «Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи
реалізації»: Постанова Верховної Ради України від 21.06.2005 р. № 2680-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005.
– № 28. – С. 1172, ст. 376.
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відкриваються з Тарасової гори, захист Тарасової гори від прогресуючої ерозії ґрунтів) та
Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (головна природна загроза території
городища полягає в процесі руйнування берегової лінії, яке відбувається через підйом рівня
моря та активізацію абразійних явищ, що призводить до активного обвалення скельних
берегів).
• У 2010 р. відмічалось, що внаслідок несприятливих погодних умов у зимовий
період на пам’ятках архітектури XVII ст. національного значення «Монастирські мури» та
Південній часовій вежі, які є складовими ансамблю Києво-Печерської Лаври, і розташованій
вздовж них підпірній стіні сталися обвали, розвинулися обширні деструкційні процеси та
з’явилися наскрізні вертикальні тріщини. Внаслідок надмірного випадання атмосферних
опадів на території Святогорського Успенського монастиря в с. Зимне ВолодимирВолинського району Волинської області (комплекс пам’яток архітектури національного
значення) активізувалися зсувні процеси. Причина надзвичайної ситуації – незадовільний
гідрологічний стан підземного інженерного господарства монастиря, відсутність дренажної
системи, належного поверхневого відведення води, накопиченої внаслідок надмірних
опадів.
• У 2011 р. наголошувалось на загостренні ситуації, пов’язаної з відведенням
особливо цінних земель парків під забудову, вирубкою дерев та знищенням природного
ландшафту, що здійснювалося зі значними порушеннями діючого законодавства.
Серед факторів екологічного ризику для об’єктів КС виділяються наступні основні
види:
природні: вплив атмосферних агентів (сильні перепади температур, надмірна вологість,
зливові опади, потужний сніговий покрив, обмерзання, вітрова ерозія тощо); зсуви, обвали,
водна ерозія, берегова абразія тощо; підтоплення (високе стояння ґрунтових вод, сезонні
розливи річок і водойм тощо); стихійні лиха (землетруси, повені, пожежі, урагани тощо).
антропогенно зумовлені: порушення геологічного середовища в результаті
господарської діяльності (техногенне затоплення і підтоплення земель, зміна природного
гідрологічного режиму, риття котлованів і створення кар’єрів, дорожнє і інше будівництво
тощо); забруднення повітряного басейну; фізичне порушення ґрунтового покриву
(розорювання, меліоративні роботи тощо), шум, промислова, будівельна та транспортна
вібрація; візуальне забруднення (спотворення історичних ландшафтів та історичного
середовища міст в цілому), екологічно нерегламентована забудова, вандалізм.
Очевидно, що під впливом природних і антропогенно обумовлених факторів
знаходиться дуже значна частина КС регіонів і країни в цілому, про що свідчать значні
масштаби руйнівних процесів і загрози втрат пам’яток, які спостерігаються в даний час
практично повсюдно.
Однак, незважаючи на наведені факти, з 2012 р. розділ про стан об’єктів КС із
структури Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні
вилучено взагалі.
Основна причина такого становища полягає у відсутності сформованої системи
моніторингу об’єктів КС в країні та належної уваги з боку державних органів влади до цієї
важливої сфери.
Існуючим законодавством у сфері охорони КС питання щодо ведення моніторингу
об’єктів КС не висвітлено взагалі, до повноважень органів охорони КС не включено і
контроль за станом цих об’єктів.
Лише у статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» зазначено, що
центральні органи виконавчої влади у сфері охорони КС щорічно звітують перед Кабінетом
Міністрів України та громадськістю про стан збереження об’єктів КС98.
Однак порядок підготовки та оприлюднення цих даних не встановлено, тому, як наслідок,
широкого інформування громадськості про стан КС в країні дотепер не існує.
Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року №1805-III URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.
98
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Крім того, слід зазначити, що існуюча щорічна статистична звітність органів охорони
КС (форма №1-ПКС річна «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини»),
затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 20 серпня 2007 року №48
за погодженням з Держкомстатом України, не містить інформації про вплив екологічних та
інших чинників на стан об’єктів КС.
Певні кроки у напрямку створення державної системи моніторингу об’єктів КС можуть
бути пов’язані із прийняттям у червні 2018 року Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток культурної
спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)».
Законом, зокрема, передбачено, що завданням державної політики у сфері охорони
об’єктів всесвітньої спадщини є здійснення постійного моніторингу стану їх збереження.
Здійснення постійного моніторингу стану збереження та заходів для недопущення
пошкодження, руйнування, а також для усунення загрози або можливої загрози видатній
універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини покладено на орган його управління.
Повноваження щодо подання щорічного звіту Кабінету Міністрів України та Комітету
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини
покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони культурної спадщини 99.
Проведений аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду свідчить про нагальну
необхідність введення системи моніторингу нерухомих об’єктів КС (без включення об’єктів
нематеріальної КС та культурних цінностей) Україні та надав можливість сформулювати
основні засади та підходи щодо її створення.
На нашу думку, моніторинг об’єктів КС в Україні має бути системою спостереження,
збирання, систематизації, збереження, аналізу, оцінки і прогнозу змін стану об’єктів КС та
традиційного характеру середовища окремих пам’яток внаслідок впливу природних та
антропогенно зумовлених факторів довкілля та інших чинників соціально-економічного,
нормативно-правового, архітектурного, містобудівного, будівельного характеру (далі –
моніторинг).
Моніторинг має здійснюватися з метою забезпечення органів охорони КС об’єктивною
систематизованою аналітичною інформацією про стан збереження та функціонального
використання об’єктів КС, своєчасного виявлення та усунення загроз, що можуть заподіяти
їм шкоду, та прийняття управлінських рішень щодо запобігання пошкодженню, руйнуванню,
знищенню об’єктів КС та їх невідповідному використанню.
В основу побудови й результативного подальшого функціонування системи
моніторингу об’єктів культурної спадщини можуть бути покладені такі методологічні
принципи та положення:
• відповідність державній політиці в частині контролю за станом охорони та
збереження об’єктів КС;
•розгляд культурної та природної спадщини як системного утворення, в якому
окремі об’єкти спадщини не можуть бути збережені поза взаємозв’язком і поза існуючим
навколишнім середовищем;
• інформування та звітність на засадах впровадження обов’язковості щорічних
спостережень та звітів про стан об’єктів КС з використанням на довготерміновій основі
найістотніших показників, що його характеризують;
• відкритість та гласність на засадах створення єдиної інформаційної бази даних
об’єктів КС та щорічного інформування громадськості про їх стан;
• державна підтримка та цільове фінансування моніторингової діяльності;
Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток
культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО): Закон України від 19 червня 2018 року №2457-VIII URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2457-19
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• підтримка розвитку фундаментальних та прикладних досліджень та сприяння
організації комплексного наукового супроводження моніторингової діяльності;
• розроблення та виконання відповідних заходів превентивного або компенсаційного
характеру з метою усунення виявлених внаслідок моніторингу загроз об’єктам КС;
• інтелектуальна та сучасна технічна підтримка, що означає впровадження заходів щодо
навчання або спеціальної перепідготовки кадрів системи охорони спадщини відповідно до
сучасних підходів і методів ведення моніторингу та розв’язання нагальних проблем
охорони та збереження спадщини, насичення об’єктів спадщини новітніми технічними
засобами контролю за їх станом, зокрема із застосуванням засобів електронного
спостереження, дистанційного (аерокосмічного) зондування, комунікаційними технологіями
тощо.
Основні завдання моніторингу:
• збирання, оброблення та систематизація результатів спостереження;
• виявлення факторів ризику для об’єктів КС та фіксація їх впливу;
• оцінка стану об’єктів КС внаслідок впливу факторів ризику, виявлення негативних
тенденцій;
• створення та ведення електронного банку даних з результатами спостережень та
оцінки стану об’єктів КС;
• систематичне відображення результатів моніторингу об’єктів КС в офіційних
публікаціях на всіх рівнях – національній та регіональних доповідях про стан об’єктів КС
(в разі запровадження), національній та регіональних доповідях про стан навколишнього
природного середовища, національній та регіональних доповідях про стан культури (в разі
запровадження), засобах масового інформування тощо.
Моніторинг має проводитися на державному рівні на основі розроблених і
затверджених методичних рекомендацій та інших методичних документів.
Підстава для здійснення моніторингу – дані державної статистичної звітності та інші
дані, які подають Держкомстат, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації. В цих даних мають бути відображені показники діяльності з державного
обліку об’єктів КС, характеристика стану об’єктів КС, виконання заходів із охорони та
збереження їх, а також дані про ремонтно-реставраційні роботи та обсяги їх фінансування,
міжнародна діяльність у сфері охорони об’єктів КС тощо.
Неодмінною складовою моніторингу мають бути пропозиції з покращення ситуації у цій
сфері. Пропонована структура моніторингової інформації про стан об’єктів КС представлена
на рис.6.1.
Результати моніторингу об’єктів КС мають важливе значення для формування
державної політики у сфері охорони та збереження культурної спадщини, забезпечення
контролю за їх станом, розроблення невідкладних і довгострокових заходів щодо
запобігання та усунення впливу шкідливих факторів на стан цих об’єктів. Для реалізації
запропонованого підходу зі створення системи моніторингу необхідно виконати ряд заходів
законодавчого, нормативно-правового, науково-методичного та організаційного характеру.
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Рисунок 6.1. Фактори впливу на об’єкти культурної спадщини та заходи по їх збереженню

7. КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ АТЛАСНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
7.1. Передумови, мета і завдання Атласної геоінформаційної системи культурної
спадщини України
В Україні одним із найбільш актуальних завдань у справі збереження пам’яток культурної
спадщини (далі – КС) є формування ефективної геоінформаційної, мультимедійної та
інтерактивної системи даних щодо об’єктів КС, забезпеченої офіційними статистичними та
достовірними науковими відомостями, відкритої для доступу широким верствам населення.
Неприпустимо тривала бездіяльність та ігнорування з боку держави світових тенденцій
в застосуванні сучасних інформаційних технологій в цій сфері призвели до наступних
істотних проблем:
•
відсутність у державі ефективно функціонуючої державної електронної системи
реєстрації та обліку об’єктів КС. З 2005 року ведеться Державний реєстр нерухомих
пам’яток України, в який на 01.01.2018 р. включено понад 9 тис. об’єктів, або тільки 7,3 %
від їх загальної кількості, в зв’язку з чим, стан справ з системою реєстрації та обліку КС в
Україні визнають національною катастрофою100. Існуючий порядок занесення пам’яток до
реєстру надмірно централізований, ускладнений і заснований на значному паперообігу,
проведення відповідних робіт вимагає чималих коштів, які не передбачені державним
бюджетом, а ефективні управлінські рішення щодо вирішення цієї проблеми відсутні. В
результаті ні центральні органи виконавчої влади, ні органи місцевого самоврядування, ні
громадськість не володіють повною інформацією про наявність пам’яток КС;
• відсутність електронної інформаційної системи щорічної звітності та
інформування громадськості про стан збереження об’єктів КС. Узагальнений
статистичний, а тим більше, аналітичний звіт, згідно розділів форми №1-ПКС «Звіт про
нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» в розрізі регіонів і в цілому по країні
наразі не оприлюднюється та для громадськості не доступний. Не виконується вимога Закону
України «Про охорону культурної спадщини» про щорічне звітування центральних органів
виконавчої влади у сфері КС перед Кабінетом Міністрів України та громадськістю про стан
збереження об’єктів КС;
•
відсутність єдиної системи електронних інформаційних ресурсів про КС України. В Україні
з метою обліку об’єктів матеріальної та духовної культури виняткової історичної, художньої,
наукової чи іншої культурної цінності, крім Державного реєстру нерухомих пам’яток України
(2000), було запроваджено Державний реєстр національного культурного надбання (1992),
Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання (1997), Перелік
елементів нематеріальної культурної спадщини України (2012), Єдиний національний реєстр
пам’яток Другої світової війни 1939-1945 років (2015). Наповнення та ведення цих державних
інформаційних систем виконується або вкрай повільно, або не здійснюється взагалі.
Розроблення та впровадження відповідних розробок здійснюється завдяки зусиллям науковців
та громадськості. Наприклад, в українському сегменті «Вікіпедії» в рамках фотоконкурсу «Вікі
любить пам’ятки» (англ. Wiki Loves Monuments), що проводиться в Україні з 2012 року, була
створена і щорічно поповнюється єдина публічна база даних КС України, яка налічує на початок
листопада 2018 року 84,6 тис. об’єктів та є найбільшим за обсягом і інформативним за змістом
ресурсом в Україні. Записи цього реєстру інтегровані в міжнародну базу КС та містять назву
об’єкта, адресу розташування, охоронний номер і дату рішення про взяття на облік, вид і
категорію, для 64,6 тис. об’єктів реєстр містить адресу, 17,1 тис. – точну географічну довготу і
широту, для 30,5 тис. – фотографії та 4,7 тис. – стислий опис.101
Як наслідок, брак сучасної та чіткої інформаційної картини щодо стану КС країни в
цілому та її регіонів, що доповнюється відсутністю візуалізації топографічного розташування
об’єктів КС, не сприяє розробленню та реалізації довгострокової державної стратегії в цій
Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні (Проект). /Під ред. О.П. Олійник. –
К.: Архитектура и престиж, Середняк Т.К., 2014. – 134 С.
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сфері, якісній законодавчій та нормативно-правовій діяльності та перешкоджає прийняттю
відповідних ефективних управлінських рішень на різних рівнях.
Про відсутність інформаційної бази даних КС, в тому числі нематеріальної, і
культурних цінностей та критичний рівень, на який вийшла проблема обліку об’єктів КС,
йшлося під час парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони
культурної спадщини в Україні» у квітні 2018 року.
Законодавчі та нормативно-правові засади
В той же час проголошено, що одним із завдань в «Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України», затвердженою постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р.
№1099-VIII, є «створення електронних реєстрів культурних пам’яток»102. В
«Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року» також зазначено, що
вдосконалення принципів і визначення напрямів культурної політики держави має
стратегічне значення для розвитку і модернізації країни. Серед пріоритетних дій було
виділено створення бази даних про наявні культурні цінності та об’єкти нерухомої
культурної спадщини.103
У Планах пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки за розділом «Розвиток культурномистецького потенціалу та збереження культурної спадщини України» (підрозділ «Створення
електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей»)
передбачалось заходи з удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з метою
створення підґрунтя для функціонування електронного інформаційного ресурсу.104
Міністерством культури розроблено Концепцію впровадження електронного обліку і
презентації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на 2017–2020 рр.
На виконання цієї Концепції наказом Мінкультури від 30.01.2018 №85 затверджено План
заходів з її реалізації на 2018 рік, серед яких, зокрема розробка технічних завдань на створення:
- модулю автоматизації здійснення облікових процесів (автоматизовані робочі місця)
інформаційної системи КС;
- модулю агрегації та централізованого збереження даних інформаційної системи КС;
- модулю геопросторової візуалізації об’єктів інформаційної системи КС;
- модулю публікації та презентації даних;
- модулю аналізу даних, прогнозування ризиків (з урахуванням даних суміжних
реєстрів) інформаційної системи КС.
В проекті Концепції державної політики реформування сфери охорони нерухомої
культурної спадщини, представленої на розгляд Міністерством культури України в 2018 році
пропонується розроблення та впровадження Державного реєстру культурної спадщини
України як єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення,
обробку, захист, облік та надання інформації про об’єкти КС, охоронювані археологічні
території, історично населені місця, історико-культурні заповідники та заповідні території й
об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відомостей, пов’язаних з їх
пам’яткоохоронним статусом. Крім того, запропонована реалізація ряду заходів щодо
організаційного,
технічного
і
програмно-технологічного
забезпечення
його
105
функціонування.
Як зазначено в Плані заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, «врегулювання на законодавчому рівні
питання утворення та функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної
спадщини та культурних цінностей» заплановано виконати в термін до 1 січня 2020 р.
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шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України в установленому порядку
відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів України.106
Завдання щодо «створення інтерактивної бази даних, що містить інформацію про
туристичні та рекреаційні ресурси України, придатні для використання у сфері туризму та
курортів, у тому числі об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду,
рекомендовані для відвідування туристами та формування національної мережі туристичноекскурсійних маршрутів» також включено до основних напрямів реалізації Стратегії
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, з виконанням якого буде забезпечено
функціонування Єдиної туристичної інформаційної системи107.
Вітчизняний досвід інформатизації у сфері КС пов’язаний з роботами Науководослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, який протягом 2006–2010 рр.
розробив
першу
версію
автоматизованої
інформаційно-пошукової
системи
«Пам’яткоохоронна справа України». Система мала бути призначена для накопичення,
зберігання та обробки інформаційних даних про нерухомі об’єкти КС та дозволяла
виконувати в оперативному режимі операції з обробки інформації (сортування, групування,
пошук, відбір, статистичний аналіз, перегляд та друкування).
Інформаційна основа системи – паспорти та облікові картки нерухомих об’єктів КС,
в тому числі їх електронні версії, а також банки даних на окремі види об’єктів КС
(переліки пам’яток).
Система складається з дев’яти основних баз даних: видові бази даних нерухомих
пам’яток (історії, археології, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва,
архітектури і містобудування, науки і техніки, культурного ландшафту), які поєднуються
між собою загальною для них і всіх видів пам’яток базою даних «Державний реєстр
нерухомих пам’яток України» (надалі – «Реєстр») та базою даних «Статистика».
Для видової та типологічної систематизації об’єктів у пошуковій системі були
розроблені класифікатори пам’яток архітектури та містобудування, історії, археології,
монументального мистецтва.
База даних «Реєстр» призначена для накопичення загальної інформації за видами
пам’яток КС на основі її автоматизованого введення в базу даних; автоматизованих
систематизації, групування, сортування і відбору інформації з бази даних у відповідності
до потреб споживача; оперативного пошуку інформації, формування і виведення на екран
або друкування звітів про знайдену інформацію в установленій формі.
База даних «Статистика» призначена для накопичення і збереження щорічної звітної
статистичної інформації, що надається органами культури (охорони КС) Автономної
Республіки Крим, обласними, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, її автоматизованої обробки і складання загального статистичного звіту, який
охоплює всі наявні в Україні пам’ятки нерухомої спадщини108.
Експлуатація системи повинна забезпечувати можливість оперативної роботи для
спеціалістів з пам’яткоохоронної справи, що не мають професійних знань та навичок в
галузі інформатики та програмування, роботу в інтерактивному режимі за допомогою
меню, кнопок, списків з умовно постійною інформацією тощо.
В подальшому Інститутом була розроблена Концепція системи підтримки прийняття
рішень у сфері охорони та збереження пам’яток, яка мала на меті визначення шляхів та
засобів створення автоматизованої інформаційної системи для ведення Державного реєстру
нерухомих пам’яток України, визначення заходів з їх обліку, інвентаризації, моніторингу
нерухомих об’єктів КС, забезпечення користувачів повною та достовірною інформацією про
Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
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систему правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних та
інших заходів у сфері охорони нерухомої КС України, максимально повного та своєчасного
забезпечення інформацією спеціально уповноважені органи охорони КС.
Передбачалось, що Система підтримки прийняття рішень у сфері охорони та
збереження пам’яток (далі – СППР) створюється з метою її використання в органах охорони
КС як основи для впровадження інформаційних технологій в усіх установах, завданням яких
є охорона КС.
Не зважаючи на розроблення, випробування та дослідну експлуатацію перших версій
баз даних «Реєстр» т а «Статистика», їх впровадження не було здійснено.
Керівники зазначених розробок вимушені були констатувати, що «проблема
збереження електронної інформації в сфері охорони КС до сьогодні залишається не
вирішеною. Законодавча база у сфері охорони культурної спадщини не адаптована до
сучасних реалій створення електронних інформаційних ресурсів, їх зберігання, забезпечення
доступу та ефективного використання. Існуюча на сьогодні структура органів охорони
культурної спадщини не забезпечує процес створення та довготривалого зберігання
електронної інформації. Не розроблені також відповідні методики та регламенти, відсутнє
кадрове забезпечення цього напрямку робот. Залишається невирішеним фінансування
діяльності по збереженню електронної інформації»109.
Актуальність створення ефективної геоінформаційної системи значною мірою
вплинуло на формування наукової тематики Інституту географії НАН України. Останніми
роками в Інституті не тільки започатковано опрацювання такої системи, а зроблено і певні
практичні кроки. Про них і буде йти мова далі.
Загальні засади створення і використання Атласної геоінформаційної системи
культурної спадщини України
Визначення. Під Атласною геоінформаційною системою культурної спадщини України
(далі – АГІС КС) мається на увазі проблемно-орієнтована інформаційна система, що
створюється як програмно-технологічний і інструментальний засіб для вирішення завдань зі
збору, зберігання, оброблення, аналізу та представлення інформації про наявність, охорону,
збереження та використання об’єктів та територій КС, умови і середовище їх існування на
заданих просторових рівнях з розширеними можливостями геовізуалізаціі, просторовостатистичного аналізу та підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.
Серед основних принципів створення і функціонування АГІС КС виділяються:
– системність, що передбачає розгляд АГІС КС як сукупності взаємопов’язаних
елементів, підпорядкованих певній меті та дає змогу визначити загальні цілі створення
АГІС КС і її загальні властивості як єдиного цілого;
– модульність та безперервність розвитку, що передбачає побудову АГІС КС у вигляді
різнопланових, взаємопов’язаних і взаємодоповнюваних модулів з можливістю їх постійного
розвитку з використанням новітніх технологій та програмних засобів, розширення і
оновлення встановлених завдань, модифікування або заміни без порушення цілісності всієї
системи;
– еволюційність і динамічність, що реалізує можливість відобразити фактичний стан
явищ, динаміку і тенденції змін їх характеристик в результаті ретроспективного аналізу та
виявити закономірності в розвитку;
– сумісність, що забезпечує здатність взаємодії систем різних видів та рівнів у процесі
спільного функціонування, зокрема інтегрування з існуючими базами даних;
– мультимасштабність, що надає можливість збору та аналізу інформації на різних
просторових рівнях та різним ступенем детальності їх розгляду;
– мультимедійність, що передбачає формування взаємопов’язаної сукупності просторових і
мультимедійних даних, які мають візуалізувати інформацію та полегшити її сприйняття;

Гірник А. В., Савостіна Л. Є., Попельницький О. О. Формування електронних інформаційних ресурсів у
сфері охорони та збереження нерухомих пам’яток: Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: ДВНЗ
«Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХI. – с. 127–129
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– універсальність, що передбачає можливість багатоцільового використання АГІС КС,
зокрема, в державному управлінні сферами культури і КС, соціально-економічного розвитку,
містобудування, туризму, в науково-дослідній і в навчально-освітній діяльності тощо.
Метою створення АГІС КС визначено:
– забезпечення належного рівня вивчення, охорони, збереження та використання
об’єктів та територій КС у суспільному житті в інтересах і засадах сталого розвитку;
– підвищення ефективності діяльності з формування і реалізації державної політики у
сфері охорони, збереження, використання об’єктів КС.
Основні завдання, для вирішення яких створюється АГІС КС:
– забезпечення інформаційної підтримки державного управління та прийняття
відповідних управлінських рішень в сфері КС;
– удосконалення процесу виявлення, вивчення, ведення обліку та державної реєстрації
об’єктів КС;
– удосконалення оброблення та аналізу щорічної статистичної звітності та інформування
державних органів управління та громадськості про кількість, виявлення, ведення обліку,
реєстрації та заходів з охорони об’єктів та територій КС;
– забезпечення ефективного державного та громадського контролю за захистом
традиційного характеру середовища, охороною, збереженням і використанням об’єктів КС в
умовах динамічного розвитку містобудування та несанкціонованих дій з боку забудовників,
коли пам’ятки архітектури та інші об'єкти КС потрапляють під знесення або незаконну
реконструкцію;
– забезпечення наукової, методичної та інформаційної підтримки розроблення та реалізації
стратегій сталого розвитку та соціально-економічного розвитку держави та регіонів різного
рівня, загальнодержавних, регіональних і місцевих програм і проектів в сфері КС;
– удосконалення інформаційного, статистичного та програмного забезпечення науководослідної діяльності у сфері КС, що сприятиме проведенню існуючих та перспективних
досліджень;
– створення умов для нарощування ролі і значення культурної складової національного
туристичного продукту шляхом залучення об’єктів та територій КС до національних та
міжнародних туристичних маршрутів, розвитку туристично-екскурсійного руху та, зокрема,
культурного туризму;
– інформування громадськості та міжнародної спільноти про КС та її популяризація засобами
наочних сучасних технологій (Інтернет, візуалізація на картографічних матеріалах тощо);
– інформаційне забезпечення освітньої діяльності та системи підготовки кадрів різної
кваліфікації сучасними знаннями про охорону і використання КС.
Орієнтовна структура АГІС КС визначається метою та завданнями її створення.
Як уже зазначалось, в основу створення АГІС КС покладено модульний принцип її
побудови, що передбачає відповідну організацію і поетапне нарощування функціональних
можливостей.
Обриси структури АГІС КС та її тематичного наповнення були окреслені в 2018 році в
публікації співробітників Інституту географії при формуванні пропозицій щодо розроблення
та впровадження Єдиного державного інформаційного ресурсу об’єктів КС110.
На даному етапі структуру можна представити у вигляді наступних основних
компонентів:
– підсистеми обліку та управління об’єктами КС (зі структуруванням даних
Державного реєстру нерухомих пам’яток України відповідно до адміністративнотериторіальних, типологічних і хронологічних принципів, забезпечення обміну інформацією
та постійного оновлення відомостей, необхідних при узгодженні та прийнятті рішень з
питань соціально-економічної, культурної чи містобудівельної політики тощо);
– підсистеми статистичної звітності (із забезпеченням збору, накопичення і збереження
щорічної звітної статистичної інформації, її автоматизованої обробки, складання загального
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та аналітичного статистичного звіту та інформування громадськості про стан обліку,
виявлення, охорони та збереження об’єктів КС);
– підсистеми моніторингу стану об’єктів КС (виявлення змін у збереженні, аналіз,
оцінка і прогноз стану під впливом антропогенних і природних чинників);
– підсистеми візуалізації та пошуку інформації про об’єкти та території КС (із
забезпеченням їх геопросторової прив’язки та надання відкритих даних на інтерактивних
картах і спеціалізованих веб-сервісах, можливості ефективного пошуку і використання
інформації - фотографії, історичні та наукові відомості і т.п., завдяки розробленій системі
довідників та покажчиків);
– підсистеми даних про історико-культурні території України (історичні ареали міст і
селищ, у перспективі також і сіл, що входять до Списку історичних населених місць,
історико-культурні заповідники, охоронювані археологічні території тощо);
– підсистеми даних про наукові об’єкти, що становлять національне надбання, елементи
нематеріальної культурної спадщини, національний реєстр пам’яток Другої світової війни
1939-1945 років тощо;
– підсистеми даних про використання КС (на основі оцінки рівня розвитку туристичної
галузі та музейного обслуговування країни, регіону чи окремої території, впровадження
міжнародних методик про оцінку впливу сфери КС на соціально-економічний розвиток тощо);
– підсистеми розподіленого доступу до інформації (на основі використання
інтерактивних ресурсів та мережі Інтернет з функціями соціальної мережі та мобільних
додатків як для працівників сфери з охорони КС, наукових установ, туристичного бізнесу,
представників органів державної влади, так і для всіх зацікавлених громадян і організацій, у
тому числі іноземних).
Створення інформаційної системи КС потребує значних часових, організаційних,
фінансових і інших ресурсів. Разом з тим, Інститут географії приступив до створення Атласу
“Населення України та його природна і культурна спадщина”. Раніше неодноразово нами
наголошувалась увага на доцільності розгляду КС у тісному зв’язку із природною
спадщиною та самим населенням, яке формує, користується, впливає на спадщину та
розвивається у цьому середовищі.
7.2. Атласна геоінформаційна модель регіону
Розглянемо основні елементи Атласної ГеоІнформаційної Моделі (АГІМ), яка явно чи
неявно використовується у концептуальному описі Атласної ГеоІнформаційної Системи
(АГІС) культурної спадщини. Ці елементи знаходяться у співвідношенні, що показане на
Рисунок З цього рисунку витікає, що АГІМ є патерном, а АГІС є результатом застосування
цього патерна до моделювання культурної спадщини. Метою створення АГІС культурної
спадщини є сприяння забезпеченню сталого розвитку України. При цьому структура АГІС
має відповідати структурі АГІМ. Параметризація АГІМ (пунктирний прямокутник у правому
куті АГІМ) означає, що цей патерн може бути наповнений якимось початковим станом.
Далі описується перше бачення АГІС культурної спадщини, що включає інші елементи
(рис.7.1). Приймаємо до уваги вираз «будь-що є моделлю». Цей вираз можливо пояснити
елементами АГІС, яка називається системою, є також моделлю певної системи дійсності.
Тобто, поняття системи і моделі в даному випадку взаємозамінимі. Іншими словами, АГІМ є
моделлю моделі АГІС. З цим важко розібратися, якщо не знати Базовану на моделях
інженерію (БМІ), однак ця подвійність значень термінів далі не коментується.
Розглянемо питання застосовності та практичності так званої Agenda2030111, у якій
сформульовані 17 напрямків і цілей сталого розвитку планети на період до 2030 року. У
адаптації Agenda2030 до умов України (далі Стратегія2030112) ці проблеми сформульовані як
задачі впровадження Стратегії2030. Для вирішення вказаних задач у даній роботі
запропоновано побудувати модель системи сталого розвитку України/регіону як
спеціалізовану Атласну ГеоІнформаційну Систему (АГІС). Ця АГІС має бути інтегрованою
ешелонованою системою, що побудована із систем трьох класів: Електронних атласів
111
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(Операційний ешелон), Атласних інформаційних систем (Аплікаційний ешелон) і
Геоінформаційних систем (Інфраструктурний ешелон).

Рисунок 7.1. Процес використання АГІМ для побудови АГІС
Системи Операційного ешелону є своєрідним презентаційним шаром АГІС. Вони
орієнтовані на кінцевого користувача і у спрощеному переважно картографічному вигляді
представляють індикатори стану системи сталого розвитку в конкретний момент часу.
Системи Аплікаційного ешелону призначені для використання експертами, що вміють
розраховувати і представляти індикатори системи сталого розвитку. Системи
Інфраструктурного ешелону призначені для підготовки даних, інформації та знань, що
будуть використані у системах Аплікаційного ешелону.
Розглянемоо основні принципи, що обґрунтовують коректність застосування АГІС для
моделювання систем сталого розвитку. Ці принципи можуть формулюватися наступним чином:
1) застосовність атласних рішень, 2) існування подібності національних атласів, 3) необхідність
застосування ешелонованих систем, 4) необхідність врахування еволюції атласних рішень.
Описано прототип АГІС і запропоновано варіант дій, що забезпечать прості кількісні підходи до
планування і оцінювання сталого розвитку регіону на початковій стадії створення АГІС.
Загальновідома «Ріо-де-Жанейрська декларація по довкіллю і розвитку» (далі
Декларація1992113), прийнята Конференцією ООН 3-14 червня 1992 року. Декларація1992
складається з 27 принципів, які спрямовані на визначення нового, справедливого,
глобального партнерства завдяки створенню нових рівнів співробітництва між державами,
ключовими секторами суспільства та громадянами. Другим документом, прийнятим у 1992 р.
на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, став «Порядок денний на XXI століття» (далі
Agenda_21114), в якому кожній країні рекомендовано розробити національну стратегію
збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних заходів.
Конференція в Ріо-де-Жанейро мала і до цих пір має великий вплив на розвиток явища,
що позначається терміном «сталий розвиток». Так, Декларація1992 і сьогодні залишається
ключовим документом у галузі природоохоронної діяльності та впровадження
збалансованого розвитку, а у статті115 виділяються такі етапи розробки і еволюції Agenda_21:
Rio+5 (1997), Rio+10 (2002), Agenda_21 для культури (2002), Rio+20 (2012) і, нарешті,
Sustainable Development Summit (2015). На цьому Саміті була прийнята “United Nations’ 2030
agenda for sustainable development” (далі – Agenda2030)116.
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Agenda2030 визначає 17 напрямків і цілей сталого розвитку, досягнення яких повинне
поліпшити економічні, соціальні та екологічні аспекти людства та нашої планети. Цілі
оцінюються на основі більш ніж 300 індикаторів. Наприклад, для напрямку розвитку освіти
однією з цілей є забезпечення того, щоб усі діти мали вільний і хороший початковий та
середній рівень освіти. Його успіх вимірюється двома індикаторами: ‘Відсоток знань дітей у
читанні та математиці’ та ‘Ступінь завершення (початкова, нижня середня, вища середня)’.
Національна доповідь ЦСР, 2017117 підтвердила дотримання Україною усіх 17
напрямків і цілей із Agenda2030. Можемо констатувати, що в Україні як Agenda_21, так і
Agenda2030 вплинули на діяльність багатьох організацій. На підтвердження вкажемо лише
на два джерела інформації щодо питання сталого розвитку в Україні. Першим є сайт
Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку118. Центр створений при
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (далі КПІ). Останньою з опублікованих робіт Центру є праця «Аналіз
сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти» 119. Другим важливим джерелом є
«Стратегія сталого розвитку України до 2030 року»120, де за головування Інституту географії
НАНУ (далі ІГ) запропоновано Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року
та Національний план дій до 2020 року (Стратегія2030).
Досить умовно можемо вважати, що цитовані роботи відображують дві найпоширеніші в
Україні точки зору на сталий розвиток: інформаційну (Згуровський, 2017) і географічну
(Руденко, 2017). Інформаційна точка зору має системну підтримку з боку Інституту прикладного
системного аналізу (ІПСА, директор – академік НАНУ М.З. Згуровський) КПІ. Огляд ряду робіт
науковців ІПСА з питання сталого розвитку міститься в роботі Повещенка.121.
Обидві точки зору на сталий розвиток мають важливі спільні елементи. Вкажемо на
кілька з них: 1) явище сталого розвитку є просторовим (оскільки вона визначається для
певної території: планети, країни, регіона тощо), тому може представлятися просторовою
системою, 2) зафіксовані у цитованих вище документах напрямки і цілі сталого розвитку
дозволяють стверджувати, що мова йде про багатоцільову спрямовану (multigoal-oriented,
(Klir, 1985)) просторову систему, 3) ці просторові системи так чи інакше моделюються за
допомогою геоінформаційних технологій (наприклад, геоінформатика включена навіть у
назву згаданого вище Центру).
Обидві точки зору мають схожі проблеми, які ми називаємо ‘застосовністю’ і
‘практичністю’. Проблема застосовності є наслідком визначення сталого розвитку за допомогою
вказаних в Agenda2030 17-ти загальних напрямків і цілей, що визначаються за допомогою кількох
сотень індикаторів. Проблему пояснює таке завдання із Стратегії2030: «розробити та впровадити у
статистичну звітність усіх рівнів індикатори сталого розвитку». Проблема практичності зводиться
до відсутності інструментів, за допомогою яких можливо було б планувати, відслідковувати
прогрес виконання, оцінювати і коригувати життєві цикли сталого розвитку.
У цій роботі наводиться також опис принципових елементів Атласної ГеоІнформаційної
Моделі (АГІМ), яка буде використовуватись для розробки АГІС. Побудова АГІС дозволить
вирішити проблему відсутності практичних інструментів для підтримки життєвих циклів
сталого розвитку в Україні. Впровадження такої системи дозволить також значно покращити
стан справ з застосовністю Agenda2030/ Стратегії2030 в Україні.
Основні відношення АГІМ/АГІС
У цьому підрозділі описані основні відношення АГІМ, які справедливі і для АГІС.
Окремі елементи АГІС описані концептуально.

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна».- Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, 2017.- 176 с.
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Епістемологічні відношення АГІМ Епістемологічні відношення показуються значком
↕ або значком ↑↓, коли треба підкреслити двосторонність цих відношень. Епістемологічними
є, власне кажучи, відношення ↑, яке показує напрямок накопичення знань про явище
(систему дійсності), що моделюється. Зворотнє відношення зображується значком ↓ і
називається редукцією.

Рисунок 7.2. АГІС як Система систем (суперсистема) у контексті культурної спадщини
Рис. 7.2. показує, що АГІС буде двохвимірною Картографічною інформаційною системою
у широкому розумінні. У Концепції АГІС нижче описано концепції систем Операційної,
Аплікаційної та Понятійної страт, де страти визначаються з точки зору користувачів, тому вони
називаються ешелонами з аналогічними назвами. Тільки Понятійна страта називається
Інфраструктурним ешелоном. При цьому елементи ешелонів є саме системами, а не
підсистемами АГІС. Кожна з ешелонних систем має незалежне призначення і може
експлуатуватися окремо. Приклади таких систем наведені у дужках після назви страти.
Терміном ‘трансформації’ на Алікаційній страті показані системи, які трансформують дані
реєстрів, обліків у вид придатний для прийняття рішень. Через таку багатосистемність АГІС
називається системою систем або суперситемою. На Загальній страті також має бути система
АГІС, однак сучасний стан розвитку цієї сфери діяльності не дозволяє розробляти цю систему.
Тому для загальної страти/ешелону наводиться тільки перспективна інформація.
Системи культурної спадщини, що будуть моделюватися АГІС, показані ліворуч.
Звертаємо увагу, що будуть розглядатися як системи фізичного світу (геосистеми), так і
системи абстрактного світу (про-системи). Ці системи називаються також контекстом
культурної спадщини.
Загальні картографічні системи, що будуються у відповідності з структуралістською
теорією Дж. Кліра, показані праворуч. Методи з цієї монографії будуть використані далі. Ще
один загальносистемний підхід ван Гіга122 показаний на рис.7.3. Звертаємо увагу, що на
останньому рисунку показані як вертикальні ↕, так і горизонтальні ↔ відношення.
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Van Gigch John P. System design modeling and metamodeling.- Springer.- 453 p.
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Рисунок 7.3. АГІС культурної спадщини і загальносистемна теорія ван Гіга

Рисунок 7.4. АГІС включає «Культурну» ІПД (КІПД) (iOSM тут позначає інфраструктуру
OpenStreetMap, ELF – European Location Framework, AtlSF – КаРі AtlasSF (Atlas Solutions Framework), GeoSF –
КаРі GeoSolutions Framework. КаРі AtlasSF буде описаний як елемент концепції Аплікаційного ешелону АГІС
у розділі нижче. γКІПД і GeoSF1.0x1.0 відносяться до Загального ешелону, який у поточній Концепції АГІС не
розглядається. Його буде розглянуто на наступних чергах створення АГІС).
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Нарешті, скориставшись схемою Національної інфраструктури просторових даних
(НІПД) отримуємо схему Рис.7.4. Ця схема показує, що АГІС може розглядатись і як
суперсистема, що включає в себе Інфраструктуру просторових даних (ІПД) культури або,
жаргонно, ‘Культурну’ ІПД 2018 (КІПД2018). Тут позначено такі системи:
• НАГІС1.0х1.0 – Наукова АГІС1.0х1.0. У цій Концепції не розглядається, хоча окремі
елементи описуються.
• ВАГІС1.0х1.0 – Виробнича АГІС1.0х1.0. Згадані на Рис. 7.2. реєстри і обліки є
компонентами ВАГІС1.0х1.0.
• УАГІС1.0х1.0 – Управлінські АГІС1.0х1.0. Згадані на Рис. 7.2. трансформаційні системи є
компонентами УАГІС1.0х1.0. Терміном ‘управлінські’ тут показано основну
трансформацію даних реєстрів і обліків – управлінську. Управління здійснюється з метою
переведення всієї АГІС у деякий кращий стан.
Системи Операційної страти не є компонентами КІПД2018. Однак вони
використовують інфраструктурні елементи КІПД2018 і розвивають АГІС будь-яким
розумним чином. Це дозволить включати в АГІС усі інші системи культури, які навіть не
передбачені Концепцією АГІС на даний момент. КІПД2018 має бути для цих інших систем,
також як і для власних систем, своєрідною ‘культурною’ платформою. Однією із власних
систем є Публічний реєстр об’єктів нерухомої культурної спадщини. ‘Культурна’ частина
атласу «Населення України та його культурна і природна спадщина», про який мова йтиме
далі, є також ‘власною' системою АГІС згідно її приведеної нижче Концепції. На Рисунок 4
культурна частина цього атласу названа як «Населення України та його культурна
спадщина». Сам атлас розробляється в Інституті географії НАН України. Серед інших систем
показано Сайт природно-заповідного фонду (ПЗФ) і майбутні версії Електронної версії
Національного атласу України (ЕлНАУ+).
Еволюційні відношення АГІМ. Зрозуміло, що коли мова іде про період до 2030 року
(Agenda2030), то АГІМ/АГІС буде еволюціонувати. Еволюція у Реляційній картографії
показується кількома способами.

Рисунок 7.5. Повна структура АГІС на найближчі 5 років
По-перше, на Рис. 7.5 показана повна структура АГІС на найближчі 5 років.
Еволюційні відношення  (або) виділяють три Формації: Веб 1.0, Веб 1.0х1.0 і Веб 2.0.
Вже відома Формація Веб 3.0 (її елементи описані у останньому розділі) не показана,
оскільки навряд чи за 5 років буде досягнута навіть Формація 2.0.
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Тому застосовується двовимірне зображення рис. 7.6. На ньому виділено елементи, які
є досяжними на даний момент. Це переважно Формація Веб 1.0х1.0. Однак звертаємо увагу,
що Загальна страта Веб 1.0х1.0 не виділена. Це тому, що вона на даний момент слабо
опрацьована. Якщо звернути увагу на Загальний ешелон Формації Веб 1.0 (див. рис. 7.5, рис.
7.6), то стосовно пакета «‘Теорії’ використання АГІС юридичними та фізичними особами»
також будуть запитання, однак Міністерство культури й Інститут географії НАНУ працюють
над цим питанням. Є надія, що найближчим часом цей пакет стане реальним.

Рисунок 7.6. АГІС як елемент Формації Веб 1.0х1.0
Нарешті, використовується третє зображення еволюційних відношень (рис. 7.7).

Рисунок 7.7. Проекція ‘Формації-Страти’ повної структури АГІС
Динамічні та трансформаційні відношення АГІМ. Трансформаційні відношення
позначаються ← або ↔. Вони працюють між елементами рівнів або контекстів, які мають
кілька назв: 1) Даталогічний рівень/Даталогіка/Технологічний контекст, 2) Інфологічний
рівень/Інфологіка/Мовний контекст, 3) Організаційний рівень/контекст / Світ використання /
79

Органологіка / Логіка використання. Відношення → у Реляційній картографії називається
трансформаційним, а ← - верифікаційним. Приклад трансформаційного відношення для
елементів Понятійної старти або Інфраструктурного ешелону показано на рис. 7.8.

Рисунок 7.8. Трансформації для реєстрів/обліків об’єктів культурної спадщини
Пояснення до схеми:
• Прямокутники позначають основні елементи, які досліджувались або створювались. Деякі
результати макетування елементів схеми показані на сайті http://heritage.in.ua/.
• Пунктирні стрілки показують відношення використання. Наприклад, INSPIRE Application
Schemas використовують GML.
• Суцільна стрілка показує відношення трансформації, яке тут є як напрямком процесу
реєстрації, так і рекомендовану послідовність створення можливої інформаційної системи.
Товщина вертикальних ліній вказує на складність реалізації компонента інформаційної
системи, що буде створюватися у кожній із чотирьох контрольних точках.
• Скорочення: GML – Geography Markup Language, KML - Keyhole Markup Language, OGC –
Open GIS Consortium, CIDOC - ICOM's International Committee for Documentation, CRM Conceptual Reference Model, OSM – OpenStreetMap, КОАТУУ – Код Об’єктів
Адміністративно-Територіального Устрою України, НКС – Національна Кадастрова Система.
• Схема робіт побудована з використанням розробленої командою проекта Діаграми
процесу (process map diagram).
Досить відомою є також трасформаційна картографія123, яка працює на Аплікаційній та
Операційній стратах. Верифікаційне відношення ← не коментується, оскільки воно є зворотнім
щодо →. Його потрібно обов’язково використовувати для кожного відношення верифікації.
Трансформаційні відношення ↔ Реляційної картографії є різновидом динамічних
відношень. На жаль, питання динамічних відношень є досить складним. Так, крім описаних
трасформаційних відношень існують динамічні відношення між елементами сусідніми
стратами, що в АГІМ/АГІС реалізуються з використанням КаРі AtlasSF і GeoSF. Вони
реалізують, зокрема, патерн ‘мета-крок’ (Рис. 7.9а, 7.9б). Відношення μ
(репрезентаціяЧогось), ε (елементЧогось), χ (відповідністьЧомусь) визначаються нижче.
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Cauvin Colette, Escobar Francisco, Serradj Aziz. Thematic Cartography. Volume 1: Thematic Cartography and
Transformations.- ISTE-Wiley, 2010 (Adapted and updated from two volumes Cartographie Thématique 1 et 2.LAVOISIER, 2007).- 463 (486) p.; Cauvin Colette, Escobar Francisco, Serradj Aziz. Thematic Cartography. Volume 3:
New Approaches in Thematic Cartography.- ISTE-Wiley, 2010 (Adapted and updated from two volumes Cartographie
Thématique 3 et 4.- LAVOISIER, 2008).- 291 (320) p.
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Рисунок 7.9а. Патерн ‘мета-крок’ і правило трансформації з124
КаРі AtlasSF і GeoSF застосовуються найчастіше під час розробки системи чергами.
Наприклад, під час розробки різних версій ЕлНАУ застосовувався AtlasSF.

Рисунок 7.9б. Використання патерна мета-крок за допомогою AtlasSF
під час розробки ЕлНАУ
Динамічні відношення будуть проявлятися також під час еволюції АГІС. У цьому
випадку, особливо під час зміни Формації АГІС, потрібно буде застосовувати типового
патерна трансформації моделей за25. Приклад зміни моделей і навіть мови моделювання під
час зміни Формації АГІС показано на рис. 7.10.

Рисунок 7.10. Застосування в АГІС типового патерна трансформації моделей за125
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Favre Jean-Marie. Megamodelling and Etymology. A Story of Words: from MED to MDE via MODEL in Five
Millenniums.- Dagstuhl Seminar Proceedings 05161, paper 427, 22 p.
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Проблеми оцінювання і досягнення сталого розвитку та картографія
Сталий розвиток і картографія
Міжнародна картографічна асоціація (МКА) зреагувала на Agenda2030 веб-сторінкою
«Maps and Sustainable Development Goals» (див., https://icaci.org/maps-and-sustainabledevelopment-goals/). На ній сказано, що «У світлі Міжнародного року карти (IMY) МКА та її
Комісії підкреслюють важливість картографії ‘картуванням’ цілей сталого розвитку ООН.
Напрямки сталого розвитку та їх цілі можуть картуватись на основі індикаторів. Комісії
МКА картували кожну з цілей з їхньої конкретної точки зору. Підсумкова колекція плакатів
дає огляд ефективності (strength) картографії. Розповідається історія картографічної
різноманітності, варіантів відображення та численних перспектив карти».

Рисунок 7.11. Відповідність плакатів Комісій МКА цілям сталого розвитку ООН126
У документі127 МКА задає запитання: «Яку користь можуть принести картографи
суспільству у процесі досягнення цілей сталого розвитку?» І пропонує таку відповідь:
«професійно-виготовлені карти можуть ефективно візуалізувати відомі факти, а онлайнова
технологія картування може поширювати ці факти у глобальному масштабі, щоб підвищити
рівень усвідомлення поточного стану справ. Інтерактивні інформаційні панелі, пов'язані з
географічними базами даних в декількох масштабах та оснащені аналітичними функціями
простору-часу, дозволять керівникам різних рівнів прийняття рішень контролювати та
порівнювати показники для розробки політики та дій в різних географічних масштабах».
Відповідність плакатів Комісій МКА цілям сталого розвитку ООН показана на рис. 7.11.
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Наприклад, для цілі «17 Партнерство заради сталого розвитку» (стовпчик ‘17
Partnership for the Goals’ на рис. 7.11) плакат виготовлено Комісією з Інфраструктур
Просторових Даних (ІПД) і Стандартів (рядок ‘SDI’ на рис. 7.11). Центральна частина цього
плакату показана на рис. 7.12.

Рисунок 7.12. Плакат Комісії МКА по SDI для цілі ‘17 Partnership for the Goals’.
Центральна частина
Маємо три дуже суттєвих зауваження до описаної точки зору МКА:
1. Серед Комісій МКА, які через вказані плакати висловили свою думку щодо участі
картографії у досягненні цілей старого розвитку, відсутня Комісія з Атласів. Нам
невідома причина відсутності думки цієї Комісії. Однак звертаємо увагу на роботу128, де
обговорювалось питання належності/неналежності сучасних атласів до області
досліджень картографії. Спрощене пояснення такої ситуації є висновком з результатів
цитованої статті - якщо сучасні атласи не належать до області досліджень картографії, то
і думка Комісії з Атласів не є визначальною.
2. МКА фактично обмежує «область дії» карти візуальним представленням довкілля. Це
твердження витікає з наведеної вище цитати, а також з елемента28, який названий
(картографічною)
ціллю
18
(див.
також
окремий
плакат
https://icaci.org/files/developmentgoals/goal_18.pdf). Суттєва частина цього плакату показана на
Рис. 7.13. Тобто, мова йде тільки про одну з трьох найпоширеніших парадигм картографії129
– комунікаційну. Згідно цієї парадигми карта розуміється як представлення (реальності). Дві
інші парадигми130: 1) аналітична – карта як модель; 2) критична – карта як задум.
3. МКА за допомогою плакатів висловлює не «кількісну», а «якісну» точку зору на
відношення картографії до сталого розвитку. Тим самим для картографії підтверджується
наведений вище висновок із Вікіпедії щодо відсутності обґрунтованих кількісні критерії,
що дозволяють вимірювати ступінь стійкості розвитку держав, окремих регіонів і
територій (https://uk.wikipedia.org/wiki/Індикатори_сталого_розвитку).
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Рисунок 7.13. Визначення картографії і карта як візуальне представлення довкілля
Чотири важливі принципи сталого розвитку
Атласний підхід до вирішення проблем сталого розвитку. Принципи 1 і 2 (на прикладі
ЕлНАУ)
Як витікає із вищенаведеного, МКА вбачає корисність картографії для сталого
розвитку у візуальному представленні довкілля за допомогою карт. Набагато більше користі
можливо отримати від атласної картографії за допомогою запропонованого у цій роботі
атласного підходу до вирішення проблем сталого розвитку. Наш підхід базується на тому
факті, що (спочатку паперові, а потім електронні) національні атласи були, є і ще довго
будуть найпростішими і найефективнішими моделями країн, для яких вони виготовляються.
Під моделлю тут розуміється таке:
Модель - це спрощення системи, побудованої з урахуванням передбачуваної мети. Модель
повинна мати можливість відповідати на запитання замість фактичної системи (Bézivin, Gerbé, 2001).
Із наведеного визначення витікає, що система країни S моделюється атласною моделлю
M. Цей факт позначається: S M, де
є поки що дуже загальним моделюючим
відношенням ‘model-of’. У класичній картографії переважає думка, що національні атласи
є представленнями країн. Ця думка справедлива для паперових атласів і витікає, зокрема, із
Рис. 7.13, де відображена точка зору на карту як на представлення реальності. Однак
наведене визначення моделі не виключає використання двох інших парадигм класичної
картографії: карта як модель і карта як задум.
Як Agenda2030, так і Стратегія2030 пропонують забезпечити перехід із стану системи S(t1)
країни у момент часу t1 в деякий оптимальніший стан S(t2) країни у момент часу t2. Цей
оптимальніший стан пропонується визначати за допомогою 17 напрямків і цілей. Очевидно, що
мова іде про багатоцільову цілеспрямовану систему з неузгодженими між собою цілями.
Далі ми розглядаємо такі два принципи:
• Принцип 1. Існування подібності національних атласів як обґрунтування можливості
порівняння систем сталого розвитку як для різних регіонів, так і для різних моментів часу.
• Принцип 2. Застосовність атласних рішень до сталого розвитку. Зокрема, застосовність
національних атласів до моделювання системи сталого розвитку.
Принцип 1. Існування атласної подібності
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У роботі131 емпіричним методом досліджено питання подібності (національних) атласів
Швейцарії (два атласи: AoS - Atlas of Switzerland і SAS - Statistical Atlas of Switzerland) та
України (NAU – National Atlas of Ukraine). Схема пошуку подібності AoS і NAU (SAS) показана
на рис.7.14. Тут показано дві системи S країн: SSS - Switzerland Spatial System і USS – Ukraine
Spatial System. Зрозуміло, що SSS MR1SDS MR2AoS. З іншого боку, AoS MR1CanDS і
SDS MR3CanDS, звідки можливо отримати не показане на рис. 7.14 відношення AoS SDS.
Тобто, Атлас Швейцарії AoS є як моделлю своєї схеми проектування SDS, так і системою, чиєю
моделлю є схема проектування SDS. Тут немає протиріччя, оскільки ми поки що не уточнюємо
поняття системи, моделі та моделюючого відношення між ними.

Рисунок 7.14. Структура пошуку подібності NAU і AoS (SAS)
На рис. 7.14 звертаємо увагу на так звані ‘канонікалізовані’ елементи атласів AoS і NAU CanAoS і CanNAU, а також на ‘сіміляризовані’ елементи SimAoS і SimNAU цих же атласів. Ці
елементи реалізовані у супроводжувальній веб-аплікації, яка опублікована за адресою http://atlosimtrees.isgeo.com.ua/. Перед розглядом цих елементів пояснимо використаний в них метод
візуалізації ієрархічно структурованої інформації, відомий як трімапа (treemap). Johnson,
Shneiderman132 кажуть, що "трімапа є технікою візуалізації, яка робить можливим використання
100% доступного простору екрану, відображаючи ієрархію на прямокутний регіон, повністю
заповнюючи простір. Це ефективне використання простору дозволяє зобразити дуже великі
ієрархії, які будуть відображатися повністю, та полегшує представлення семантичної інформації.
Трімапи можуть зображати як структуру, так і зміст ієрархії". Ми використали трімапу для
представлення змісту атласів, завдяки чому у порівнянні зі 'звичайними' деревами змісту отримали
такі додаткові можливості:
• 'Повнота' представлення явищ моделюємої реальності таких, як просторова система
Швейцарії (SSS). Моделюєма система представляється при цьому в повному (сто
процентному) прямокутнику з пропорційними в якомусь сенсі під-прямокутниками підсистемами або складовими під-явищами. Ця можливість є дуже важливою
(фундаментальною) для моделювання сталого розвитку, оскільки це явище повинне мати
властивість повноти. Інтуїтивно зрозуміло, що не може бути часткового сталого розвитку для
певного регіону, оскільки ‘неохоплена’ частина просторової системи регіону може породити
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що завгодно. З цієї точки зору 'трімапне' представлення структури атласу (рис. 7.15а) дає нам
набагато більше інформації у порівнянні зі 'звичайними' деревами (рис. 7.15б).

а)

б)

Рисунок 7.15. Порівняння трімапного (а) і звичайного (б) дерев змісту CanAoS і CanNAU
• Розмір прямокутника. Розмір (під-)прямокутника, наприклад, ‘Population And Human
Development’ у представленому на Рисунок а прикладі показує відсоток карт тематичного
блоку ‘Населення та людський розвиток’ в NAU. Цей відсоток отримано діленням кількості
карт блоку на загальну кількість карт в NAU. Число 1,730 над ‘Population And Human
Development’ отримано наведенням вказівника миші на цей прямокутник. Воно означає
помножене на 10 число карт (173) цього тематичного блоку карт NAU. Значення, що
характеризує карту, може відрізнятися від заданого нами у описаному прикладі значення '10'.
Тобто, ми можемо змінити 'вагу' карти в NAU і, відповідно, листа дерева у трімапі. Ця
можливість є також фундаментальною для моделювання явища сталого розвитку, оскільки ми
отримуємо логічно зрозумілу систему кількісних показників (індикаторів) розвитку (оцінку
стану) регіону. Зауважимо, що на відміну від запропонованих вище ‘диференційних’
показників, наші показники є елементами ‘інтегральної’ системи показників завдяки їх
‘замиканню на повноту’ на кожному рівні ієрархії.
•
Колір прямокутника. У представленому на рис. 7.15а прикладі використано колір для
інформування про наявність карт у кольоровому під-прямокутнику (блоці або розділі карт).
Але колір можливо використовувати і для інших цілей. Наприклад, для порівняння явищ за
умови рівності їх кількісних значень. Ця ситуація може виникнути тоді, коли кількість карт і
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їх вага одинакова, але потрібен ще один параметр для порівняння. Прикладом може бути
порівняння за допомогою кольорів доходів на душу населення у Швейцарії і Україні у
відповідних картах.
Фрагмент файлу даних, що забезпечують описані вище додаткові можливості 1-3
електронних атласів та підтримують показане на Рисунок а зліва сталевосинім ("color":
"steelblue") прямокутником блоку ‘Society’ AoS ("title": "Society"), наведений нижче:
{"title": "Society", "color": "steelblue", "children": [
{"title": "Population", "children": [
…
{"title": "Religion", "color": "steelblue", "children": [
{"title": "Christian", "children": [
{"title": "Protestant", "value": 10, "target": "switzerland", "link": "maps/UA_CH/index_CH1.html", "color": "steelblue"},
{"title": "Roman Catholic", "value": 10, "target": "switzerland", "link": "maps/UA_CH/index_CH2.html", "color": "steelblue"},
{"title": "Christian Catholic", "value": 10, "target": "switzerland", "link": "maps/UA_CH/index_CH3.html", "color": "steelblue"},
{"title": "Orthodox", "value": 10, "target": "switzerland", "link": "maps/UA_CH/index_CH4.html", "color": "steelblue"},
{"title": "Other Christian religion", "value": 10, "target": "switzerland", "link": "maps/UA_CH/index_CH5.html", "color":
"steelblue"}
]
},

Нагадаємо, що у роботі (Chabaniuk, et al., 2017a) розглянуто чотири види подібності
атласів: Даталогічна (D на рис. 7.14) структурна і предметна та Інфологічна (I на рис. 7.14)
структурна і предметна. Даталогічні подібності не викликають сумнівів, оскільки доведені
фактично повністю (як мінімум, для підмножини 2D карт AoS). Власне кажучи,
супроводжувальна веб-аплікація http://atlo-simtrees.isgeo.com.ua/ демонструє цей факт на
прикладі розділу ‘Релігія’. Щодо Інфологічних подібностей висловлено припущення, яких
достатньо для даної роботи. Так, виконано емпіричний пошук Інфологічної структурної
подібності застосуванням моделюючих і сіміляризуючих відношень (рис. 7.14). Результат
цього емпіричного пошуку показаний на рис. 7.16.

а)

б)

Рисунок 7.16. Порівняння трімапного (а) і звичайного (б) дерев змісту SimAoS і SimNAU
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Принцип 2. Застосовність атласних рішень. ‘Нормування’ кількісної подібності
Кількість карт у паперовому варіанті НАУ: 320+181+181+79+76+38=875 за
https://atlas.igu.org.ua/druk_versiya.html. У макетну веб-аплікацію включено такі кількості
листів дерев змісту, з яких є посилання на карти (але не усі посилання посилаються на карти
– для більшості посилань використано ‘заглушку’). Тому у експерименті використано такі
дані кількості карт НАУ і НАШ (по тематичних блоках):
НАУ: 316+179+173+77+79+40=864.
НАШ: 647+225+136+128+82+74=1292.
Якщо ‘вага’ однієї карти 10, то вага атласів відповідно: НАУ=8760, НАШ=12920. Ці
числа не можна використовувати для порівняння рівня розвитку двох країн, оскільки
складові оцінки ‘безрозмірні’. Для використання цих оцінок потрібне нормування або,
інакше, приведення до єдиного знаменника. Можливо використати кілька підходів.
Наприклад, можемо використати площу (рис. 7.17). Бачимо, що площа Швейцарії
41,284 км2, а України – 603,500 км2. Тому для оцінки карт довкілля України можемо
використовувати коефіцієнт 0.0684, щоб ‘урівняти вплив’ довкілля.

б)

а)

Рисунок 7.17. Порівняння площ Швейцарії та України (за http://thetruesize.com)
Для оцінок карт економіки і суспільства можемо скористатися порівняннями Швейцарії
та України з сайту http://www.indexmundi.com/factbook/compare/switzerland.ukraine.
Приклади:
Показник
Швейцарія
Україна
GDP (purchasing power parity)
$516.7 billion (2017 est.)
$366.4 billion (2017 est.)
GDP - per capita (PPP)
$61,400 (2017 est.)
$8,700 (2017 est.)
Population
8,236,303 (July 2017 est.)
44,033,874 (July 2017 est.)
Багато цікавих трімап для порівняння елементів економіки можливо отримати за
допомогою «The Observatory of Economic Complexity - a tool that allows users to quickly
compose a visual narrative about countries and the products they exchange»133.
Тобто, завдяки можливим варіантам ‘нормування’ кількісної подібності можемо
вважати доведеним Принцип 2. Застосовність атласних рішень.
Принципи 3 і 4 застосування РелКа до сталого розвитку. АГІС ЕлНАУ2017 як приклад
У попередньому розділі ми розглядали класичні картографічні твори – електронні
атласи. Інструментів класичних електронних атласів недостатньо, щоб побудувати
задовільну модель просторової системи сталого розвитку України. Нагадаємо еволюцію
атласних систем від класичних атласів тільки для читання до аналітичних атласів 134. Згідно
цієї еволюції НАШ і НАУ є ‘спрощеними’ інтерактивними, але все ще класичними,
атласами. Термін ‘спрощений’ відображує відсутність в них функцій Варіації та
Деконструкції. Тобто, обидва атласи представляють певний «статичний зріз» просторових
систем Швейцарії та України на фіксований момент часу. З огляду на зусилля, що витрачені
133

https://atlas.media.mit.edu/en/resources/about/
Cauvin Colette, Escobar Francisco, Serradj Aziz. Thematic Cartography. Volume 3: New Approaches in Thematic
Cartography.- ISTE-Wiley, 2010 (Adapted and updated from two volumes Cartographie Thématique 3 et 4.LAVOISIER, 2008).- 291 (320) p.
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на створення НАШ і НАУ, навряд чи можна стверджувати, що такі атласи значно покращать
ситуацію з проблемами застосовності та практичності. Потрібні ще два принципи:
• Принцип 3. Необхідність застосування ешелонованих систем.
• Принцип 4. Необхідність врахування еволюції атласних рішень.
Принцип 3. Необхідність застосування ешелонованих систем
Якщо намагатися застосовувати атласні технології для моделювання просторових
систем сталого розвитку тієї чи іншої країни або регіону, то необхідно створювати
аналітичні атласи. На жаль, цього недостатньо, оскільки ні одна унітарна система
геоінформаційного класу не задовольнить потреби таких складних просторових систем –
потрібно створювати інтегровану систему кількох систем, орієнтованих на різні групи
(ешелони) користувачів. Щоб задовольнити потреби цих груп користувачів найважливішим
рішенням є «ешелонування» моделі системи сталого розвитку. За ешелонування відповідає
Принцип 3. Для обґрунтування Принципу 3 звернемося до досвіду створення НАУ.
Нами доведено, що ЕлНАУнаДВД є тільки ‘вершиною айсберга’, яка містить ‘під
собою’ так звану Атласну інфраструктуру ЕлНАУ. Ці системи утворюються ієрархічну
інтегровану систему, яка називалася ЕлНАУ у розширеному розумінні (ЕлНАУш). Більше
того, відношення між елементами ЕлНАУш утворюють так званий Концептуальний каркас
(КоКа) ЕлНАУ. Цей каркас справедливий для усіх карто- і гео- інформаційних систем. КоКа
є патерном: типовим рішенням типової проблеми у заданому контексті. Тут ми не
обговорюємо поняття патерна, однак висунемо таке твердження для контексту сталого
розвитку: патерни є обов’язковими до використання у цьому контексті. Інакше – без
використання патернів немає сенсу навіть говорити про сталий розвиток.
Представимо структуру ЕлНАУш так, як на рис. 7.18. Заміна оригінальних елементів на
елементи, що позначені як xАГІС, x=ω, α, β, γ, є коректною, оскільки перш за все
справедливим є наступний ланцюжок узагальнень електронних атласів, продовжений нами
до ГІС: Атлас тільки для читання (перегляду) є інтерактивний електронний атлас є
аналітичний електронний атлас є атласна інформаційна система (АтІС) є картографічна
інформаційна система (КІС) є географічна інформаційна система (ГІС). Тобто, системи усіх
страт можуть називатися ГІС. Ешелони є альтернативною ієрархією інтегрованої системи,
якщо її розглядати з організаційної (користувацької) точки зору. У цьому випадку з
Операційним ешелоном асоціюються кінцеві користувачі, з Аплікаційним ешелоном розробники, з Інфраструктурним ешелоном – аналітики, менеджери, а також розробники
багатоцільових рішень, що використовуються у Аплікаційних ешелонах багатьох проектів.
Прикладами представників Загального ешелону є науковці та викладачі.
Ми дотримуємося двох визначень АтІС: прямого і непрямого:
•
Пряме визначення АтІС135: Атласні інформаційні системи (АтІС) є систематичними,
цілеспрямованими наборами просторово пов'язаних знань у електронному вигляді, які
забезпечують орієнтовану на користувача комунікацію для інформаційних цілей і цілей
прийняття рішень. Як і звичайний атлас, АтІС в основному складається із узгодженого
набору карт з різними темами, масштабами, та/або з різними регіонами. Карти зазвичай
надходять у стандартних масштабах або, відповідно, ступенях узагальнення. Різні типи карт
мають спільну легенду і систему умовних знаків. Доступ до карти надається через тематичні
або географічні індекси. АтІС використовують спеціальні інтерактивні функції для
географічної та тематичної навігації, запитів, аналізу та візуалізації у 2D і 3D режимі. На
відміну від багатьох географічних інформаційних систем (ГІС), дані у АтІС картографічно
відредаговані і функціональність навмисно обмежена з метою надання орієнтованих на
користувача множин даних, а також адаптованих функцій аналізу і візуалізації. У
мультимедійних атласах додаткова мультимедійна інформація, така як графіка, діаграми,
таблиці, текст, зображення, відео, анімаційні та аудіо документи, пов'язана з географічними
сутностями. Доступ до даних і функцій надається за допомогою графічного інтерфейсу
користувача (GUI). Ефективне управління зростаючою кількістю інформації призвело до
135

Hurni Lorenz. Atlas Information Systems, pp. 85-92 // Shekhar Shashi, Xiong Hui, Zhou Xun, Eds. Encyclopedia Of
GIS.- Springer, 2017, 2nd Ed.- 2507 (2550) p.

89

розробки АтІС, що керуються базами даних. Кілька років тому більшість АтІС базувались на
оптичних носіях інформації (CD або DVD). Однак зараз вони базуються переважно на
Інтернеті і Веб-технологіях.
•
Непряме визначення АтІС136: «Визначення електронних атласів Ван Ельзаккера137
стосується в основному третього, аналітичного типу електронного атласу: ‘Електронний
атлас є комп'ютеризованою ГІС, що відноситься до певної області або теми, пов’язаної з
даною метою, з додатковою оповідальною здатністю, у якій карти відіграють домінуючу
роль’. Оскільки ці електронні атласи, як правило, стають все більш складними, для них може
використовуватись також термін ‘атласні інформаційні системи’».

Рисунок 7.18. Структура Атласної ГІС на прикладі ЕлНАУ2007
Згідно рис. 7.18 Атласна ГІС (АГІС) ЕлНАУ є ієрархічною інтегрованою
ешелонованою ГІС, де елементи кожного ешелону (страти) мають наступний сенс:
1. ωАГІС (Операційна АГІС) є множиною (національних) електронних атласів (ЕА) та інших
операційних моделей (не показані на рис. 7.18). У даному випадку прикладом ЕА є
ЕлНАУ2007наDVD. Іншим прикладом ЕА є пілотна версія ЕлНАУ (ЕлНАУ2000наCD),
відома як Атлас України138. Прикладом операційної моделі є майстер-диск
ЕлНАУ2007наDVD, з якого виготовлено тираж ЕлНАУ2007наDVD.
2. αАГІС (Аплікаційна АГІС) є множиною атласних інформаційних систем (АтІС) та інших
аплікаційних моделей. Прикладом АтІС є ЕлНАУ_Edited, описаний в праці139.
ЕлНАУ_Edited є по суті різновидом аналітичного ЕА, який використовують розробники
ЕлНАУ для підтримки працездатності останнього. Прикладом аплікаційної моделі є
Каркас атласних рішень AtlasSF. Короткий опис продуктового пакета першої версії
AtlasSF (AtlasSF1.0) міститься в роботі140.
136
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137
C Van Elzakker. The use of electronic atlases/ ICA proceedings of the seminar on electronic atlases held at Eötvös
Loránd University Visegrád, Hungary, April 27-29 1993, pp. 145-155
138
Бочковська А.І., Козаченко Т.І., Палієнко В.П., Пархоменко Г.О., Разов В.П., Руденко Л.Г., Давидчук С.В.,
Литвиненко О.Є., Решетнік В.І., Савенков А.А., Чабанюк В.С. Електронна версія пілотного проекту
«Національний атлас України».- Український географічний журнал, 2000, № 1, с. 48-61.
139
Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Концептуальний Каркас Електронної версії Національного атласу України.Український географічний журнал, 2014, № 2, с. 58-68.
140
Chabaniuk V., Dyshlyk O. Atlas Basemaps in Web 2.0 Epoch.- The International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B4, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016,
Prague, Czech Republic, pp. 611-618.
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3. βАГІС (Концептуальна або Інфраструктурна АГІС) є множиною спеціалізованих
Географічних Інформаційних Систем (ГІС) та інших концептуальних моделей (або
метамоделей аплікаційних моделей). Прикладом такої ГІС є ІСГеоПлатформа2016 –
аналог гео-платформи OpenStreetMap, який використовується при розробці ЕА і АтІС.
Прикладом метамоделі є Каркас ГеоРішень GeoSF. Опис початкової версії GeoSF
(GeoSF0) міститься в статті141.
4. γАГІС (Загальна АГІС) є множиною теорій, парадигм і мета-метамоделей, які
використовуються у роботах з елементами нижніх страт/ешелонів. γАГІС відноситься до
найскладнішої страти/ешелону АГІС. Вона містить як теоретичні, так і практичні
елементи. Прикладом теоретичного елементу є парадигма Аналітичної картографії142.
Практичні елементи найчастіше є метамоделями концептуальних моделей. Наприклад,
якщо мова іде про Україну і про ІСГеоПлатформу2016, то метамоделями цієї моделі
можуть бути як OpenStreetMap, так і INSPIRE.
Потрібно зробити кілька важливих зауважень щодо показаної на рис. 7.18 АГІС:
1. Значно ускладнилося поняття моделі і відношень між моделями/системами. Можемо й
далі використовувати запис USS γАГІС βАГІС αАГІС ωАГІС, маючи на увазі, що
кожне відношення є черговим спрощенням системи USS. Однак цілком зрозуміло,
що як елементи-учасники відношення, так і самі відношення потребують уточнення. Так,
Favre143 виділяє такі різновиди моделей, які присутні у багатьох показаних на рис. 7.18
конструкціях: модель-як-приклад (зразок, model-as-example), модель-як-тип (model-astype), модель-як-екземпляр (model-as-exemplar), модель-як-форма (model-as-mold).
2. Різновиди відношень за144. Відношення цих різновидів входять у набори відношень, що
показані на рис. 7.18 вертикальними та горизонтальними двосторонніми стрілками:
• δ – ДекомпонованоВ (DecomposedIn), композит/частина (composite/part). Система дуже
часто визначається як складний набір більш елементарних частин. Це відношення є
декомпозицією системи на підсистеми і далі. Наприклад, Україна є частиною планети Земля.
• μ – РепрезентаціяЧогось (RepresentationOf), модель/sus (model/sus). Модель є
репрезентацією досліджуваної системи (sus - скорочення від system under study). Це
відношення є ключем моделювання. Іноді розрізняються моделі специфікацій, які
репрезентують собою систему, яка може бути побудована (наприклад, NAU design scheme
на Рисунок 7.14) та описові моделі, що описують існуючу систему (наприклад, опис
України з https://www.indexmundi.com/ukraine/). Ці асоціації можуть представлятись
спеціалізацією μ, якщо це необхідно.
• ε – ЕлементЧогось (ElementOf), елемент/множина (element/set). Це відношення стосується
поняття множини в теорії множин. Наприклад, Україна є елементом множини усіх країн.
• –χ ВідповідаєЧомусь (ConformsTo), метамодель/модель (metamodel/model). Це
відношення визначає поняття метамоделі відносно моделі. Модель повинна відповідати
своїй метамоделі. Фактично, χ виводиться з μ і ε.
3. АГІС ЕлНАУ називається і поки що на даний момент є фактично слабо інтегрованою системою
систем або моделей, якщо термін ‘система’ залишити для просторової системи реальності, а усі
інші конструкції називати моделями145. Поняття «слабої інтеграції» введено, щоб охопити
відношення, які існують у інформаційній системі у широкому розумінні, але не реалізовані у
інформаційній системі у вузькому розумінні. Наприклад, ElNAU_Edited(αАГІС)
χ
ЕлНАУнаDVD(ωАГІС), що співпадає з фразою «ЕлНАУнаDVD відповідає ElNAU_Edited». Це
Дишлик О.П., Марков С.Ю., Чабанюк В.С. Каркас георішень як спосіб побудови національної
інфраструктури геопросторових даних, с. 73-94 // Науково-технічний збірник: Інженерна геодезія. Вип. 49.Київ: КНУБіА, 2003.
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відношення існує, але воно не реалізоване ні в якій ІС у вузькому розумінні. Іншими словами,
сильна інтеграція між системами не реалізована, тому у реальному часі (автоматизовано або
динамічно) неможливо отримати одну систему із іншої – тільки розробником вручну. Більше
того, відношення
χ у наведеному прикладі дійсно складається з відношень μ і ε, що
додатково ускладнює і так складну можливу сильну інтеграцію.
4. Звертаємо увагу на букви D, I, U на рис. 7.18. Це ті самі букви, що і на рис.7.14. Вони
позначають відповідно D - Даталогічний рівень/Технологічний контекст, I - Інфологічний
рівень/Мовний контекст, U - Організаційний рівень/Світ використання. Між елементами цих
рівнів існують (горизонтальні) відношення трансформації в одну сторону і зворотні відношення
верифікації. Ці двосторонні відношення ми називаємо узагальнено трансформаційними.
5. Потрібно додатково наголосити на необхідності використання атласних моделей на
Операційній (Електронні атласи) та Аплікаційній стратах (Атласні інформаційні системи). Ці
моделі так чи інакше моделюють системи реального світу за допомогою множин шарів карт.
При цьому перевага надається так званому «пошаровому» підходу, коли у реальності
відшукуються явні або приховані тематичні поля. Порівняно з об’єктним підходом, який
частіше використовується в ГІС, пошаровий підхід значно спрощує модель реальної системи,
залишаючись при цьому все одно дуже потужним. Нарешті, потрібно враховувати той факт, що
загальновідомі карто- і/або гео- платформи (такі як Google Maps, OpenStreetMap) привчили
людство пошарового підходу, як мінімум, у представленні карт.
6. У роботі146 розкрита внутрішня природа страт/ешелонів, а також їх важливість і
обов’язковість для сучасних атласних систем. Зокрема, відношення між елементами
сусідніх страт називаються епістемологічними. При цьому пізнання про модельоване
явище здійснюється знизу-вгору – чим вища страта, тим більше ми знаємо. У нашому
випадку явищем є сталий розвиток регіону.
Принцип 4. Необхідність врахування еволюції атласних рішень
Пілотна версія ЕлНАУ (Атлас України) створена у 2000 р., повна версія – у 2007 р. За
час, що минув з початку століття, значно змінилися як інформаційні технології (ІТ), так і
представлення про електронні атласи. Найважливіші для нас зміни ІТ визначаються появою
епохи Веб 2.0. Частково зміна представлень про електронні атласи відображена у визначенні
АтІС147. Наприклад, Lorenz Hurni (2017) вказує на зміну базування АтІС з оптичних носіїв
інформації (CD або DVD) на Інтернет і Веб-технології.
У електронній публікації O’Reilly148 наведено таке визначення Веб 2.0: «Web 2.0 - це бізнесреволюція у комп'ютерній індустрії, викликана переходом на Інтернет в якості платформи, і
спроба зрозуміти правила успіху на цій новій платформі. Головне з цих правил таке: створювати
аплікації, які використовують мережеві ефекти, щоб стати кращими, чим більше людей їх
використовують. (Це те, що я в іншому місці називав ‘використання колективного інтелекту’)».
Ключовими термінами/поняттями тут є ‘платформа’ та ‘колективний інтелект’.
У роботі149 описано проект швейцарської атласної платформи (ШАтП), яку використано
для формулювання показаних на рис. 7.19 чотирьох сценаріїв побудови атласних систем.
Порівняно з оригінальним рисунком ми добавили до Google Earth у сценарії 2 недавно
створений Atlas of Switzerland 2017 (див. https://www.atlasderschweiz.ch/), а до Atlas of
Switzerland у Сценарії 4 добавили рік випуску 2010.
При створенні сучасних атласних систем в Україні ми також використовуємо власну
Атласну платформу (АтП). Спрощено кажучи, АтП складається із АтП бек-енда (АтП БЕ) і
фронт-енда (АтП ФЕ). АтП БЕ, в свою чергу, формується сучасною версією згаданого вище
Каркасу рішень GeoSF та ІСГеоПлатформою2016. АтП ФЕ є, по суті, сучасною версією
146

Chabaniuk V., Rudenko L. Relational Geospatial Technologies and Geospatial Challenges of the XXI Century.- 20
p., in print.
147
Hurni Lorenz. Atlas Information Systems, pp. 85-92 // Shekhar Shashi, Xiong Hui, Zhou Xun, Eds. Encyclopedia Of
GIS.- Springer, 2017, 2nd Ed.- 2507 (2550) p.
148
O’Reilly Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again. http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compactdefinition-tryi.html
149
René Sieber, René & Geisthövel, Roman & Hurni, Lorenz. (2009). Atlas of Switzerland 3 A Decade of Exploring
Interactive Atlas Cartography, 13 p. / In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Santiago de
Chile

92

AtlasSF. Наприклад, застосування АтП у проекті Атласу надзвичайних ситуацій150
завершилося реалізацією показаних на Рис. 7.19 Сценаріїв.

Рисунок 7.19. Клієнт-серверні сценарії базованих на ШАтП атласних систем за151

Рисунок 7.20. Сценарії реалізації AtlasES за допомогою АтП
При формулюванні та описі Принципу 3 ми вказували на кілька груп користувачів
АГІС, а також на те, що АГІС має бути інтегрованою ешелонованою системою. Рис. 7.21
звертає увагу на те, що у кожному ешелоні ‘існує’ кілька взаємопов’язаних систем/моделей.
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Якщо прийняти до уваги відношення, що існують між елементами різних страт, то ми
отримаємо мережу систем/моделей, що спільно моделюють систему сталого розвитку.
Насправді мова має йти про якесь наближення до ‘колективного інтелекту’, який має бути
спрямований на досягнення сталого розвитку за допомогою циклічного використання
моделей у вигляді АГІС у різні моменти часу.
Нам залишається лише погодитися з існуванням «Принципу 4. Необхідність
врахування еволюції атласних рішень». Відображує цей принцип рис. 7.21.

Рисунок 7.21. Представлення Принципу 4. Необхідність врахування еволюції атласних
рішень
Пояснення до рис. 7.21:
1. Червона діагональна пунктирна стрілка означає еволюцію. Ця еволюція має кілька
визначальних характеристик:
• Від унітарних атласних систем (напр., ElNAUonDVD) до мереж атласних і
геоінформаційних систем.
• Від статичних слабо інтегрованих систем (напр., показана зліва ЕлНАУш) через
динамічні сильно інтегровані системи до семантичних систем або семантичного Веба
(Веб 3.0).
• Використання платформ і колективного інтелекту.
2. Одновимірним моделюванням названо процес розробки однієї (найчастіше унітарної)
атласної системи. Двовимірним моделюванням названо процес розробки мережі атласних
систем у відповідності з Концептуальним каркасом (КоКа) АГІС. Найважливішими
відношеннями цього КоКа є епістемологічні, трансформаційні та еволюційні відношення.
Ці відношення вивчаються в рамках нової парадигми картографії, яка називається
Реляційною картографією. Еволюційні відношення Реляційної картографії пов’язані з
періодами відносної стабільності, які називаються Формаціями. Під час цих періодів
трансформаційні та епістемологічні відношення атласних систем є відносно стабільними.
На даний момент визначено чотири формації: Веб 1.0, Веб 1.0х1.0, Веб 2.0 і Веб 3.0.
Формації «після Веб 1.0» позначаються Веб 1.0+.
3. FrmEA є скороченням від Framework of Electronic Atlas. Відповідно до цього скорочення
Products αFrmEA читається як Продуктовий Аплікаційний Каркас Електронних Атласів.
4. Термін «Архітектурні патерни» пояснюється далі.
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У атласних систем Формацій Веб 1.0+ є дві важливі особливості (або ускладнення)
порівняно з Формацією Веб 1.0:
1. Між елементами страт можливо реалізовувати динамічні відношення. Це привело до
розробки сильніше інтегрованих систем, що складаються з підсистем кількох страт.
2. Елементи страт змінюються набагато швидше, причому ці зміни можуть відбуватися без
відома (або незалежно від) розробників конкретної атласної системи. Це привело до появи
багатьох систем схожого призначення на кожній із страт, між якими існують відношення
багато-до-багатьох. Завдяки розвитку відкритих рішень цю особливість стало можливим
використовувати при реалізації конкретної сучасної атласної системи. Більше того, ми
вважаємо, що використання цієї особливості є необхідною, оскільки важко представити
собі серйозну сучасну атласну систему (наприклад, національний атлас), «відокремлену»
від інфраструктури Веб 2.0. А лише за умови відокремленості можливо побудувати
атласну систему класичного динамічного типу (особливість 1), у якої між підсистемами
різних страт існує відношення один-до-одного.
Щоб врахувати ці особливості, на рис. 7.21 введено вертикальні конструкції: 1)
Архітектура системи, що відноситься до конкретної атласної системи і 2) Архітектура рішення,
що відноситься до мережі атласних систем кількох страт. Характерною ознакою Архітектури
системи є сценарій її реалізації. Тут показано, що до атласної системи класичного динамічного
типу застосовні Сценарії 3(2), 4(3) із рис. 7.20, а також деякі інші, але не Сценарії 1(4), 2(1).
Характерною ознакою Архітектури рішення є архітектурні патерни. Тут ми маємо на увазі
наступні патерни архітектури програмної системи152: 1) Пошарова (Layered); 2) Керована
подіями (Event-Driven); 3) Мікроядерна (Microkernel); 4) Мікросервісна (Microservices); 5)
Просторово-базована (Space-Based), ця архітектура відома ще як Хмарна (Cloud).
Варіанти дій, що забезпечать прості кількісні підходи до планування і контролю
сталого розвитку регіону
Під час вибору найоптимальнішого варіанта пріоритезації АГІС по блоках сталого розвитку
було використано дві доволі очевидні тези, які у математиці називаються тезами ‘від
супротивного':
1. Неможливо одночасно досягти усі 17 цілей сталого розвитку за Agenda2030, досягнення
яких повинне поліпшити економічні, соціальні та екологічні аспекти держави Україна як
частини людства та нашої планети. Більше того, неможливо одночасно досягати більш ніж
300 індикаторів Agenda2030, за якими оцінюється прогрес по 17 вказаних напрямках.
2. Більшість із цих індикаторів так чи інкше стосуються економічних аспектів. В умовах
реального економічного стану України ці індикатори ніяк не можуть бути пріоритетними.
Однак якщо дотримуватись цих двох тез, то що тоді? Ми проаналізувати цілька варіантів дій,
що дозволили б оптимізувати Agenda2030 для умов України. Залишені варіанти показані на
рис. 7.22

Рисунок 7.22. Два основних варіанти дій щодо оптимального досягнення цілей
Agenda2030 в Україні
152

Richards Mark. Software Architecture Patterns: Understanding Common Architecture Patterns and When to Use
Them.- O’Reilly.- 46 (55) p.

95

Кожний з вибраних варіантів має бути ціле-направленою системою згідно153. Ми не
будемо тут будувати узагальнення АГІС за допомогою апарата Дж. Кліра.
З застосуванням153 узагальнення ціле-направленої АГІС буде складатися з двох
елементів: реалізації цілі і вибору цілі. Показники культури сформують елемент вибору цілі.
Кількість цих показників буде порівняно невелика, але саме вони будуть визначати цілі,
характеристики і обмеження досягнення цілі. АГІС буде застосовуватися і розвиватися
ітераційно, скоріше за все по роках. Під час кожної ітерації будуть виконуватися основні
етапи емпіричного дослідження, як показано на рис. 7.23.

Рисунок 7.23. Основні етапи емпіричного дослідження АГІС153
7.3 Даталогіка та Інфологіка Державного реєстра культурної спадщини
Державний облік і реєстрація пам’яток є одним із засадничих принципів охорони,
збереження і використання КС, тому відсутність в країні сучасної інформаційно-довідкової
бази даних Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Державний реєстр)
визнана однією з найбільш нагальних проблем у сфері розвитку КС.
На сьогодні Державний реєстр ведеться Мінкультури України в паперовій формі за
статусом (окремо національного чи місцевого значення) в розрізі адміністративнотериторіальних одиниць та за обмеженою кількістю позицій, що максимально ускладнює
статистичну обробку та отримання інформації про загальну кількість пам’яток в цілому по країні
та її регіонам, групування за статусом та видами пам’яток в цілому по країні та її регіонам тощо.
При складанні Державного реєстру облікова документація на кожен об’єкт КС включає
паспорт, облікову картку, коротку історичну довідку, акт технічного стану та матеріали його
фотофіксації. Тобто складання облікової документації передбачає виконання робіт з
комплексного дослідження об’єкту КС, фіксації, визначення антропологічної, археологічної,
естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, встановлення
предмету охорони тощо, які відсутні в Державному реєстрі та фактично не доступні ні органам
центральної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, ні громадськості.
Головною причиною такого стану, крім нехтування стосовно залучення сучасних
геоінформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, є недоліки законодавчої та
нормативно-правової бази України в цій сфері, якою не унормовано порядок та форму
ведення Державного реєстру та не встановлено перелік відомостей, які підлягають
внесенню до реєстру.
Міжнародний досвід публічного оприлюднення національних реєстрів культурної
спадщини. У Великій Британії професійна службова база даних головної державної установи
у сфері охорони КС – Комісії з історичних будівель і пам’яток Англії (повсякденна назва –
«Англійська Спадщина», з 1 квітня 2015 року – «Історична Англія»), є закритою і ніяк не
пов’язана з Інтернетом. Публічна частина єдиного переліку національної спадщини Англії
була опублікована в 2011 році у вигляді онлайн-бази даних, доступної для пошуку та яка
153
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включає 400 тис. пам’яток архітектури, зареєстрованих парків і садів, історичних затонулих
кораблів і зареєстрованих полів битв154.
У Шотландії аналогічні функції покладені на агентство «Історична Шотландія», яка
публікує національний набір даних про пам’ятки архітектури та інші визначні місця
спадщини на своєму сайті155 і на інтерактивній карті Pastmap156.
Офіційна централізована база даних про КС Франції (Генеральний інвентар) була створена
в 1978 р французьким міністерством культури в результаті інвентаризації пам’яток, що
проводилася починаючи з 1964 року. Ця база розміщена в Інтернеті на сайті «l’Inventaire général
du patrimoine culturel»157 та об’єднує інформаційні бази даних про архітектуру, техніку, музейні
колекції, меблі тощо. База даних з архітектури «Меріме» містить інформацію, накопичення якої
почалося з середини 19 століття, представляє французьку монументальну спадщину у всій її
різноманітності: релігійну архітектуру, цивільну, сільськогосподарську, освітню, військову,
промислову, меморіальну тощо. База періодично оновлюється і містить близько 180 тис. записів
про французькі пам’ятки, біля 14 тис. з яких містять повний склад відомостей і супутньої
інформації. Картка-презентація пам’ятки містить відомості про його назву, місцезнаходження
(адресу), тип, датування, автора, дату взяття під державну охорону, в ній дається опис об’єкта і
посилання на регіональні та недержавні електронні ресурси з додатковими відомостями про цей
об’єкт. Пошук інформації може вестися за місцем розташування пам’ятки, її типології,
датування і авторству. Для користування базою розроблені довідники: предметно-тематичний,
типологічний та іменний.
У Нідерландах з 2011 року національну політику в галузі археології, пам’яток,
історичного ландшафту і рухомої спадщини реалізує Агентство національної культурної
спадщини158. Національна база даних про всі об’єкти КС, що охороняються державою (63,4
тис.), розміщена у відкритому доступі в Інтернеті на порталі пам’яток159. В переліку
нерухомої матеріальної спадщини, відокремленого від каталогу музейних колекцій, наведена
інформація про пам’ятки археології, архітектури, монументальної архітектури, яка надається
користувачу у вигляді електронних файлів, структурованих за наступним принципом:
провінція; муніципалітет (місто); вулиця; № дома; найменування об’єкта; охоронний статус;
одиничний об’єкт або комплекс; типологія; функція; фото, короткий опис160.
Інтерактивна карта допомагає користувачеві знайти місцезнаходження будь-якого об’єкту. За
електронним запитом користувач може отримати також розширену інформацію про пам’ятку161.
У Бельгії загальна інвентаризація пам’яток була розпочата в 1960-і рр. і її результати були
опубліковані в 2009 р в Belgian Official Journal – офіційному державному друкованому органі.
Інформація про нерухому (археологічну, архітектурну і ландшафтну) спадщину Бельгії
розміщена на сайтах комітетів (агентств) з охорони пам’яток та історичних місць Фландрії,
Валлонії та Брюсселя і побудована за єдиним принципом.
Так, у Фландрії формує та реалізує політику зі збереження нерухомої спадщини
Агентство «Спадщина Фландрії», яке є державною і науковою установою фламандського
уряду162. На сайті розміщена база даних пам’яток, яка постійно оновлюється та налічує в
цілому більше 83 тис. об’єктів. Ґрунтуючись на різних умовах пошуку, форма якого дає
найбільш повний огляд нерухомої спадщини у Фландрії, користувач може шукати об’єкти
спадщини дуже цільовим призначенням, в тому числі, через геопортал на карті.
Реєстр пам’яток у Польщі постійно оновлюється і публікується Інститутом
національної спадщини163. Об’єкт КС може бути вписаний в категорію «A» як нерухома
пам’ятка або «С» як археологічна пам’ятка. Поточний список нерухомих пам’яток, що
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увійшли до реєстру станом за 2017 рік налічує 84,3 тис. об’єктів та доступний для
завантаження в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
Інформація про місцезнаходження пам’яток доступна на геопорталі164, що також
знаходиться у веденні Інституту національної спадщини, на який покладено завдання
побудови інфраструктури просторової інформації в частині створення та експлуатації
геопросторової бази даних про пам’ятки нерухомої спадщини Польщі.
У Сполучених Штатах Америки широкомасштабна робота зі складання національного
реєстру історичних місць, що мають як загальнодержавне, так і місцеве значення,
розгорнулася з 1966 р. після прийняття Закону про збереження історії, який створив умови
для дослідження та інвентаризації різних видів і типів пам’яток.
Національний реєстр історичних місць – це офіційний список пам’яток археології,
історії, архітектури і монументального мистецтва, природи та історичного ландшафту, який
був створений у спробах об’єднати державну та приватну ініціативу з виявлення, оцінки та
захисту історичних та археологічних ресурсів Америки та включає нараховує на теперішній
час більше 80 тис. об’єктів.
В реєстр історичних місць автоматично включаються всі об’єкти, що мають статус
національної історичної пам’ятки, тобто об'єкту, історична цінність якого визнає
Федеральний уряд США. Статус національної історичної пам’ятки присвоюється з 1960 року
і станом на 2013 рік його надано лише 2,5 тис. об’єктам.
Для ведення реєстру в структурі Служби національних парків США розроблена відповідна
інформаційна система (National Register Information System, NRIS), де збираються відомості про
всі об’єкти, включені в Реєстр (або знаходяться в стадії розгляду). Доступ до основної бази
даних відкритий для всіх бажаючих. У той же час, в Реєстрі присутня «службова» частина,
доступна тільки для авторизованих користувачів. Після обробки запиту система видає
інформацію про об’єкт у вигляді картки, що включає дані про місце розташування (штат, округ),
назву джерела, адресу, місто, дату включення в реєстр, назву комплексу об’єктів, в який входить
описаний об’єкт, а також посилання на відповідні веб-сайти165.
Зроблений огляд міжнародного досвіду дозволяє зробити висновок, що завдання обліку і
реєстрації об’єктів КС в кожній країні вирішується за різними принципами організації
електронних баз даних, згідно з національним законодавством, та їх публічного представлення.
Як правило, зазначені бази розташовані на офіційних веб-сайтах державних установ,
відповідальних за їх ведення або структур, яким офіційно делегували цю функцію.
У розглянутих національних електронних базах існує можливість використовувати дані,
надані користувачами (фотографії, історичні відомості тощо), та детально розроблені
пошукові системи. Доступ до службової інформації реалізується за відповідним алгоритмом.
Крім баз даних, на цих сайтах широко представлена додаткова інформація про галузь
КС, у вигляді міжнародних та національних новин, популярних або аналітичних статей про
пам’ятки, відомості про заходи з їх реставрації, тобто велика увага приділена популяризації
КС, освіті населення і його залучення в справу збереження спадщини.
Важливою тенденцією є використання інтерактивних карт та спеціалізованих
геопорталів, що дозволяє здійснювати пошук просторових даних та їх геовізуалізацію.
В Україні перші спроби зі створення й ведення інтегрованої бази даних нерухомих
пам’яток КС були зроблені за участю Державного науково-дослідного інституту
автоматизованих систем в будівництві166. Так у 1999 році на основі створеної електронної
бази даних пам’яток національного та місцевого значення по кожній області окремо і в
цілому по Україні було сформовано проект Державного реєстру національного культурного
надбання (пам’ятки містобудування і архітектури України), затвердженого наказом
Держбуду України від 2 червня 1999 р. №128. Основною джерельною базою реєстру стали
регіональні переліки пам’яток, які, однак, не мали уніфікованої та затвердженої форми.
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Згодом, внаслідок серйозних змін в облікових показниках пам’яток у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про охорону культурної спадщини» наказ було скасовано.
Спроба зробити зібрані дані доступними та відкритими для масового використання із
застосуванням ГІС-технологій була виконана у 2010 році шляхом створення інтегрованої
електронної бази даних нерухомих пам’яток України, яка вмістила текстову, графічну
інформацію та фотоматеріали 16581 пам’яток архітектури і містобудування, в тому числі
3760 пам’яток національного значення.
Інтегрована база даних пам’яток мала забезпечувати пошук та перегляд даних для
вибраного населеного пункту, а саме: перелік пам’яток архітектури і містобудування
національного та місцевого значення; дані про пам’ятку згідно відомостей реєстру та
паспорту; більш детальну інформацію паспорту – історичні дані, відомості про сучасний
стан пам’ятки (розташування об’єкта і його роль у навколишньому середовищі; ландшафт,
опис пам’ятки, наявність творів мистецтв); загальна оцінка технічного стану; зона
охорони пам’ятки; основні джерела відомостей (археологічні, іконографічні, архівні,
бібліографічні матеріали) та інше; місцезнаходження на карті167.
Повністю реалізувати цей проект в запланованому вигляді не вдалося – значна частина
полів представлених форм даних не заповнена, картографічна підтримка з боку Google Maps
на сьогодні не здійснюється, але можливості проекту досі простежуються, завдяки його
розміщенню та технічної підтримки сайту «http://asdev.com.ua».
З поміж інших інтернет-ресурсів, присвячених КС, найбільш змістовним за обсягом
зібраного
матеріалу
є
«Вікіпедія:
Проект:
Вікі
любить
пам’ятки»
(http://wikilovesmonuments.org.ua/). Сайт за суттю є інформаційно-довідковим і не містить
відповідних картографічних ресурсів (за винятком карти світлин пам’яток, які беруть участь
в конкурсі), однак концентрує найбільш представницький перелік пам’яток КС, які занесені
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного і місцевого
значення, та який постійно оновлюється за даними обласних та районних органів влади.
Суттєвим кроком у застосуванні сучасних інтерактивних картографічних Веб-ресурсів,
що інтегрує функціональні можливості і переваги ГІС та Інтернет-технологій, є введення в
дію єдиної інформаційної бази пам’яток КС міста Києва, яке заплановано на кінець 2018
року. Як зазначено у відповідному рішенні Київської міської ради 168, ця база даних
розроблюється у вигляді програмного модулю «Інформаційна база пам’яток КС міста Києва»
та інформаційного шару «Пам’ятки КС міста Києва» інформаційно-аналітичної системи
«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».
Програмний модуль є офіційним джерелом інформації щодо пам’яток КС та дозволяє
вносити її, зберігати, опрацьовувати та висвітлювати в загальному доступі в мережі Інтернет
на єдиному порталі геопросторових даних міста Києва.
Завдання створення бази полягає в наступному:
- підвищення обізнаності територіальної громади міста Києва щодо стану пам’яток КС
міста Києва, діяльності органів охорони КС щодо збереження історичних пам’яток міста та
порушень, що вчинялись по відношенню до цих пам’яток;
- створення умов для громадського контролю за збереженням пам’яток КС;
- підвищення інформаційної відкритості та прозорості в діяльності органів охорони КС.
База пам’яток міститиме великий обсяг інформації: місцезнаходження об’єкта;
охоронний номер; категорію та статус об’єкта; технічний стан; форму власності; інформацію
про власника; виявлені порушення законодавства, що позначились чи могли позначитись на
стані пам’ятки, та відповідні судові рішення; заходи з реконструкції та музеєфікації
пам’яток; видані дозволи на проведення робіт з дослідження, консервації, реабілітації,
реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт, що стосуються пам’яток
КС; історичну довідку об’єкта тощо.
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Вищезазначеним рішенням також передбачені заходи щодо організаційного
супроводження (визначення адміністратора програмного модулю та відповідальних осіб для
надання інформації) та забезпечення бюджетного фінансування на розроблення та
впровадження системи.
З огляду на наявний досвід надзвичайно важливо усвідомлювати, що державні реєстри у
сфері культурної спадщини та культурних цінностей мають позиціонуватися як елементи
розподіленої багаторівневої динамічної системи генерації, кругообігу та агрегації актуальних
даних. Будь-які зміни та уточнення щодо стану об’єкта, його атрибуції, статусу тощо, мають
оперативно надходити від суб’єктів в електронній формі й уніфікованому форматі.
Саме таке розуміння проблеми та підходів до її вирішення відображено в Концепції
впровадження електронного обліку і презентації об’єктів культурної спадщини та
культурних цінностей (Концепція), що затверджена наказом Мінкультури №1161 від
07.11.2017 на виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
Згідно з Концепцією стратегічною метою визначено створення національної
інфраструктури даних про об’єкти культурної спадщини, що зокрема, має включати:
• правила та стандарти генерації, зберігання, публікації та використання даних, обміну
даними (формалізовані онтології, схеми метаданих, тезауруси, формати та протоколи обміну
даними тощо);
• відповідну організаційну структуру (суб’єкти генерації, зберігання, агрегації та публікації
даних, регуляторні органи, центри навчання, наукового та методичного забезпечення тощо);
• технічне та програмне забезпечення різного рівня (мережі, платформи, підпрограмне
забезпечення, прикладний програмний інструментарій для різних потреб, веб-сервіси,
шаблони трансформації даних тощо)169.
Формування національної інфраструктури даних про об’єкти культурної спадщини
України передбачається на основі таких головних принципів: актуальність, достовірність,
повнота та цілісність даних; доступність відкритих даних; інтероперабельність (зокрема,
технічна та семантична); унормування правил та стандартів створення, зберігання, публікації
та використання даних, обміну даними; оптимальна просторова ідентифікація.
Важливим в контексті розбудови національної інфраструктури даних та формування
достовірних наборів даних про об’єкти культурної спадщини є забезпечення автоматизації
процесів, зокрема, облікових процедур.
При розробці системи та її інформаційних компонентів буде враховано можливість
розширення як функціональності системи, так і збільшення діапазону її інформаційних
компонентів.
Підходи до розробки
Специфікою цього проекту та очікуваної системи є необхідність застосовувати
системний підхід, який зводиться до цитати: «Недостатньо тільки моделювати; потрібно
метамоделювати, тобто, потрібно доповнити формулювання моделей дослідженням, яке
підвищує рівень логіки і абстракції. У цьому дослідженні має розглядатись походження і
основа моделювання і формулюватись обґрунтування для наукових тверджень. Невдачі в
моделюванні (і дисциплінах, які дотримуються традиційних форм моделювання) можна
пояснити невідповідністю вимогам їх епістемологічного (метамодельного) дослідження».
Підхід до розробки, базований на Каркасах Рішень (КаРі) є спеціалізацією системної
інженерії, відомої як Інженерія, базована на патернах. Каркаси є різновидом патернів
(типових рішень типових проблем у певному контексті) - архітектурними патернами.
Кожний КаРі представляється пентаграмою, що складається з п’яти пакетів: Публікації,
Продукти, Процеси, Сервіси, Основи. Продукти, Процеси і Основи складають так звану
основну тріаду КаРі, що характеризується трьома дуалізмами: Продукт-Процес, ПродуктМета-продукт(із Основ), Процес-Мета-процес(із Основ). Тріада КаРі існує у кожному
проекті створення інформаційної системи (ІС). Вона має бути збалансованою стосовно
вказаних дуалізмів і елементів, що входять в дуалізми.
Концепція впровадження електронного обліку і презентації об’єктів культурної спадщини та культурних
цінностей. Затверджена наказом Мінкультури від 07.11.2017 № 1161.
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Кожний конкретний КаРі залежить від страти, на якій він використовується. Страти
формують ієрархію відповідних (під)систем так званої Інформаційної системи у
розширеному розумінні (ІСш). У проекті розробки запропонованої системи виділяються
Аплікаційна, Концептуальна і Загальна страти, організовані ієрархічно знизу-вгору. Тобто,
Концептуальна страта є мета-стратою Аплікаційної страти, а Загальна страта є мета-стратою
Концептуальної страти.
У проекті розробки будуть використовуватись два КаРі: Аплікаційний та
Концептуальний. Вони будуть розроблятися узгоджено (паралельно) з розробкою версій
конкретної уніфікованої державної системи обліку та збереження нерухомої культурної
спадщини України – елемента самої нижчої, Операційної страти. На дату написання цього
резюме зафіксовано такі продукти і процеси:
• Операційна страта: перша черга для пілотного регіону.
• Аплікаційна страта: Моделі продуктів Заявка, Облік, РеєстрПоточний і процесів, що
забезпечують їх створення і верифікацію. Модель РеєструПоточного буде включати
публічну170 і закриту частину.
• Концептуальна страта: Моделі мета-продуктів Заявка, Облік, РеєстрПоточний,
РєстрНаступний і мета-процесів, що забезпечують їх створення і верифікацію. Модель
РеєстраНаступного має бути системою нового покоління систем, що будуються на
онтологіях і семантичних мережах.
Загальна страта: Моделі мета-мета-продуктів і мета-мета-процесів є елементами CIDOC
CRM або якоїсь її реалізації.
Модель предметної області (загальне бачення)
Модель предметної області має базуватись на розширюваній онтології CIDOC CRM
(CIDOC Conceptual Reference Model, ISO 21127:2014, http://www.cidoc-crm.org), яка може
розглядатись як основа для забезпечення семантичної інтероперабельності у сфері охорони
культурної спадщини, а також у суміжних сферах.
Розробка уніфікованих схем метаданих та подальша робота з просторово визначеними
даними в контексті створення та функціонування уніфікованої державної системи обліку та
збереження нерухомої культурної спадщини України будуватиметься на засадах Semantic
Web та Linked Data.
Для опису просторових даних передбачається використання формалізованих онтологій
CRMgeo (http://www.cidoc-crm.org/crmgeo/sites/default/files/CRMgeo1_2.pdf) - розширення
CIDOC CRM для опису просторових та часових характеристик об’єктів.
Додатково, при реалізації моделей даних має бути враховано можливе розширення структур
даних для забезпечення відповідності існуючим законам України та підзаконних актів.
Складові системи
Інформаційна система у широкому розумінні має складатись з окремих (під)систем.
Має бути передбачена низка базових елементів, що матимуть ключове значення для
функціонування системи в цілому, зокрема, для агрегації, трансформації, обробки,
збереження та презентації даних: сховище даних, веб-портал, data api тощо.
Також мають бути передбачені окремі (під)системи для забезпечення реалізації певних
облікових процесів, в контексті яких відбуватиметься генерація та/або обробка даних.
Ці процес-орієнтовані (під)системи вступатимуть у взаємодію з базовими елементами.
В межах реалізації кожної окремої процес-орієнтованої (під)системи може виникати потреба
доопрацювання базових елементів (розширення функціональності, інтерфейсів тощо).
Загальна модель електронного реєстру та її основні складові представлені на рис. 7.23.
Базові елементи Системи
Для забезпечення функціонування електронного реєстру пропонується наступний можливий
його склад: Веб-портал, Підсистема обліку, Підсистема імпорту – експорту, Підсистема
ведення довідників і класифікаторів, Підсистема адміністрування, Сховище даних,
Картографічний сервер, Сервер метаінформації, Сервер пошуку, Системне програмне
забезпечення, Технічне забезпечення.
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Рисунок 7.24. Загальна модель електронного реєстру (CД – Сховище даних, КС –
Картографічний сервер, СЧ – Службова частина Веб-порталу, ПЧ – Публічна частина Веб-порталу)
Веб-портал
Веб-портал забезпечує доступ до даних та спеціалізованого функціоналу через мережу
Інтернет (субдомен домену http://mincult.kmu.gov.ua, або домен heritage.gov.ua).
Веб-портал реалізується як інформаційна Internet/Extranet/Intranet система.
При реалізації Веб-порталу враховується наявність наступних ролей користувачів:
1.
Анонімні (незареєстровані) відвідувачі. Мають доступ на перегляд розділів
порталу та інформації яка розміщується на загальнодоступній частині сайту.
2.
Зареєстровані відвідувачі (користувачі) (Читач). Мають доступ до певних
розділів сайту або додаткової інформації щодо об’єктів, недоступні анонімним відвідувачам.
3.
Користувачі з повноваженням створення даних (Автор). Можуть створювати,
редагувати та видаляти записи певного набору даних. Дані стають загальнодоступними після
публікації певного набору даних.
4.
Користувачі з можливістю повного доступу (Координатор). На відміну від
користувачів з повноваженням створення даних мають доступ до всього набору даних з
правами створювати, редагувати та видаляти записи.
5.
Користувачі з правами адміністратора (Адміністратор). Крім прав
Координатора, здійснюють управління всією системою, маючи максимальні права доступу, і
крім того можуть створювати чи видаляти користувачів з правами.
Веб-портал відповідно до прав користувачів має забезпечувати:
- Отримання переліку об’єктів із зазначенням їхнього статусу.
- Отримання публічної (відкритої) інформації щодо певного об’єкту нерухомої
культурної спадщини.
- Отримання службової (закритої) інформації щодо певного об’єкту нерухомої
культурної спадщини.
- Ініціалізацію облікових процесів: декларування (стадії «А» та «B»), повідомлення,
верифікація, попередній облік, постійний облік, моніторинг (регулярний,
позачерговий, перехідного періоду та ін.), зняття з обліку тощо.
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Можливість отримання користувачем переліку об’єктів згідно вказаним користувачем
умовам у вигляді документу (формат PDF).
- Можливість отримання користувачем інформації про певний об’єкт (витягу про
об’єкт) у вигляді документу (формат PDF).
- Можливість отримання набору даних в специфікованому обмінному форматі XML.
- Візуалізацію об’єктів культурної спадщини у вигляді тематичних шарів на карті із
доповненням супутніми матеріалами (документи, описи, зображення тощо).
Підсистема обліку
Підсистема забезпечує роботу із атрибутивними даними про сутності або явища на
інфраструктурному рівні (за допомогою операцій CRUDL (Create, Read, Update, Delete, List).
До складу підсистеми входить набір компонентів, кожен з яких реалізує типовий
функціональний комплекс задач системи.
Функціональний комплекс задач системи (ФКЗ) є формалізована сукупність дій (операцій)
системи виконання яких приводить до результату певного виду. Операції ФКЗ виконуються над
даними системи, які визначені при налаштуванні прав користувача на доступ до даних та операцій.
Детальний опис підсистеми обліку наведено у відповідному розділі цього документу.
Підсистема імпорту – експорту
Підсистема повинна забезпечувати:
- Імпорт даних (в тому числі - геопросторових) з нових джерел даних.
- Експорт даних (в тому числі - геопросторових) за межі Системи.
- Шар трансформації даних (Data API).
Підсистема ведення довідників і класифікаторів
Підсистема забезпечує ведення довідників і класифікаторів, що використовуються в
Системі. Підсистема ведення довідників забезпечує виконання процедур і операцій по
створенню, веденню та використанню довідників, що регламентують технологічні рішення і
процеси взаємодії при експлуатації Системи.
Підсистема адміністрування
Підсистема забезпечує управління правами доступу користувачів системи. Підсистема
адміністрування доступу підтримує розмежування прав доступу з можливістю формування
груп користувачів і присвоєння групі і кожному користувачеві певних повноважень і часу їх
дії на доступ до певних ресурсів Системи.
Можливо застосування моделі, що описана нижче.
Певна група користувачів може використовувати ресурси, які залежать від зазначеного
в «Property» для документа стану (State). Документ, який має State - Published доступний всім
користувачам. Документ, який має State - СheckedOut - редагується, витягується з сховища
групою користувачів, які повинні мати дозвіл на редагування документів, редагується і знову
приймається в Сховище зі призначенням State - СheckedIn. (Тут під документом розуміється
елемент зберігання Системи: запис, власне документ, карта, фото, відео, тощо).
Управління правами доступу користувачів системи до сховища визначається ролями
Анонімного відвідувача, Координатора, Автора, Читача, Адміністратора. Управління
змінами елементів зберігання спирається на механізм ролей.
Сховище даних
Сховище даних забезпечує накопичення та збереження даних. Умовно розділено на
сховище тематичних та сховище просторових даних.
Сховище тематичних даних
До тематичних даних віднесено всі дані, що описують об’єкти культурної спадщини,
які знаходяться на будь-якій стадії облікового процесу.
Сховище просторових даних
Просторові дані передбачають наявність та можливість використання наступних
елементів: 1. Просторові компоненти об’єктів культурної спадщини; 2. Адресний ресурс
(сегмент адміністративно-територіального устрою та сегмент адресного простору), 3. Елементи
індексно-кадастрової карти, 4. Аерофото- і космічні знімки, 5. Історичні карти та плани.
Для просторових даних СКБД повинна мати можливість зберігання просторових даних
та маніпуляції з ними. Повинні підтримуватись наступні типи просторових геометрій: точка,
-
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лінія, полігон, мультиточка, мультилінія, мультиполігон, комбінований набір векторних
геометрій, нерегулярні триангуляційні мережі (Triangular Irregular Networks) - TIN, растр.
СКБД повинно підтримувати просторову індексацію об’єктів для пришвидшення
процедур просторових пошуків.
Повинні підтримуватись проекції та забезпечуватись операції перерахунку проекцій.
Має бути забезпечено наявність просторових операторів для виконання геопросторових
вимірів - площа, відстань, довжина, периметр.
СКБД повинно мати можливість виконання геопросторових операцій, наприклад:
об’єднання геометрій, різниця геометрій, входження об’єктів, перетин об’єктів, буферизація,
конверсія видів геометрій та інші.
Загалом, мають підтримуватись наступні категорії просторових функцій:
1. Конверсія: функції, які надають можливість перетворень між геометріями та
зовнішніми форматами даних.
2. Управління: функції, які управляють інформацією про просторові таблиці та
забезпечують адміністрування СКБД.
3. Отримання: функції, які отримують властивості просторових об’єктів та вимірюють
властивості геометрій.
4. Порівняння: функції, які порівнюють дві геометрії з урахуванням їх просторового
зв'язку.
5. Створення: функції, які генерують нові геометрії із інших.
Картографічний сервер
Картографічний сервер повинен забезпечувати можливість публікації, обробки та
редагування просторових даних з використанням стандартів Open Geospatial Consortium з
використанням веб-сервісів WMS, WFS/WFS-T, WCS, WMTS, WPS, WCSP:
1.
WMS - Web Map Service (картографічний веб-сервіс), надає можливість
отримання просторово прив‘язаних зображень, які генеруються картографічним сервером на
основі даних, що зберігаються в просторовій базі даних або у вигляді окремих наборів даних.
Сервіс надає результати у вигляді зображень (в форматі JPEG, PNG тощо), також може
надавати інформацію щодо об‘єктів на карті.
2.
WFS/WFS-T - Web Feature Service (веб-сервіс просторових об‘єктів), визначає
інтерфейси та операції, які дозволяють отримувати та редагувати (WFS-T, transactional)
векторні просторові дані (геометрію та атрибути). Дані веб-сервіса можуть надаватись в
форматах CSV, GML, GeoJSON, KML, GeoRSS, SHP.
3.
WCS - Web Coverage Service (веб-сервіс покриттів), надає доступ до даних, які
поширюються картографічним сервером та умовно називаються покриттям (coverage).
Звичайно це растрові дані та регулярні сітки.
4.
WMTS - Web Map Tile Service (веб-сервіс картографічних тайлів). Подібний до
TMS. Є стандартом Open Geospatial Consortium.
Сервер метаінформації
Сервер метаінформації - це стандартизоване та децентралізоване середовище
управління інформацією, призначене для забезпечення доступу до баз даних, продуктів та
відповідних метаданих. Повинен забезпечити функції створення, редагування та пошуку
метаданих для відкритих (публічних), в тому числі просторових, наборів даних. Може
включати картографічний web viewer.
Для доступу до даних метаінформації сервером метаінформації повинен
підтримуватись сервіс CSW - Catalogue Service for the Web (сервіс каталогів для веб).
Визначає схеми та методи створення, публікації та пошуку описової інформації (метаданих)
щодо об‘єктів, сервісів, баз даних та пов‘язаних з ними ресурсів. Включають в себе опис
посилань та тематичної інформації. Базові схеми даних (профілі) включають стандарти
Dublin Core, ISO 19115/19139 та FGDC.
Сервер пошуку
Сервер пошуку повинен надавати засоби повнотекстового пошуку, підсвічування
результатів, фасетний пошук, індексування в реальному часі, динамічну кластеризацію,
інтеграцію з базами даних, NoSQLможливості, обробку складних форматів (наприклад,
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Word, PDF),
розподіленого
пошуку та реплікації індексу.
Можливе
забезпечення
просторових запитів з використанням API:
1.
Пошук/геокодування (Search/Geocoding). Повертає положення (центроїд)
об'єкта/об'єктів або сам об'єкт/об'єкти при введенні назви/місцеположення. Може включати
параметри введення:
2.
Зворотне геокодування (Reverse Geocoding). Повертає перелік об'єкта/об'єктів або
сам об'єкт/об'єкти при введенні координат (точки, полігону, радіусу пошуку найближчого).
Системне програмне забезпечення
До переліку системного програмного забезпечення включено - операційну систему,
віртуальну машину, веб-сервер, веб-сервер контенту.
Вимоги до системного програмного забезпечення повинні бути уточнені на етапі
розробки ТЗ.
Технічне забезпечення
Для розгортання Системи передбачається використовувати наступні сервера
(комп’ютери): 1. Сервер (комп’ютер) баз даних, 2. Сервер (комп’ютер) застосувань, 3.
Сервер (комп’ютер) картографічних застосувань.
Компоненти підсистеми обліку
Станом на сьогодні загальна карта облікових процесів передбачає наступні процедури: 1.
Декларування, 2. Повідомлення, 3. Верифікація, 4. Попередній облік, 5. Постійний облік, 6.
Моніторинг (регулярний, позачерговий, спеціальний перехідного періоду тощо), 7. Зняття з обліку
Декларування
Під декларуванням розуміється заява центральному органу охорони культурної
спадщини за встановленою електронною формою (схемою даних) відомостей про об’єкти
культурної спадщини, що на момент декларування перебувають на обліку та мають
відповідний юридичний статус. Декларуванню підлягають всі об’єкти незалежно від
категорії, стадії обліку, стану, виду, типу, форми власності тощо.
В контексті реформування обліку нерухомої культурної спадщини України, декларування
розглядається як спеціальна процедура, метою якої є введення в систему даних про об’єкти, що
були взяті на облік до впровадження нової моделі Реєстру. Декларування забезпечує
формування первинного розширеного впорядкованого та достовірного набору даних про об’єкти
культурної спадщини, що перебувають на обліку (незалежно від стадії). Декларування
передбачає верифікацію, підтвердження та, за необхідності, доповнення наявних даних.
Джерелами Декларування можуть бути:
- існуючі БД місцевих органів охорони культурної спадщини;
- нецифрові (на паперових носіях) матеріали (облікова документація);
- результати актуальних натурних обстежень тощо.
Набір даних в межах Декларування включає такі атрибути (групи атрибутів):
№
пп
1.
2.
3.

Атрибут (група атрибутів)
Адміністративнотериторіальне
підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

Входження
Min
Max
1

1

0
0

1
1

4.

Просторові характеристики

1

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва
Вид
Тип
Охоронний номер
Обліковий статус
Підстава взяття на облік

1
1
1
1
1
1

n
n
n
1
1

Примітки

- статус визначення точності: умовний маркер
положення; маркер положення; умовні межі об’єкта;
точні межі об’єкта;
- метрична інформація, точка (довгота/широта WGS84
– EPSG:4326) або полігон (довгота/широта WGS84 –
EPSG:4326 для статусу «умовні межі об’єкта»; УСК2000/МСК для статусу «точні межі об’єкта»)
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№
пп
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Атрибут (група атрибутів)
Категорія
Датування
Опис
Коротка історична довідка
Зображення
Власник
Користувач
Характер використання
Охоронний договір
Кадастровий номер
Технічний стан
Предмет охорони
Актуальність даних
Скановані матеріали та
документи
Суб’єкт декларування
Відповідальна особа
Дата декларування

Входження
Min
Max
1
1
1
1
1
n
0
1
0
1
0
0
1
1
1

n
n
n
n
1
n
1
n
1

1

n

1
1
1

1
1
1

Примітки

наявність [номер, дата, сторони]

Модель даних Декларування реалізована в xml-схемі.
Ініціалізація процедури Декларування здійснюється через відповідну сторінку
службової частини (СЧ) Веб-порталу (за умови наявності належного рівня доступу).
Загальна модель реалізації B-Декларування представлена на рис. 7.24.
Функціонал модуля Декларування забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи (серед переліку об’єктів, для яких вже створений проект
набору даних) або реєстрацію об’єкта, який раніше не був представлений в системі
(створення нового набору даних зі статусом «проект»);
- введення та/або редагування набору даних зі статусом «проект»;
- збереження набору даних зі статусом «проект» з метою подальшого
редагування/доповнення;
- відхилення (видалення) проекту набору даних;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
Веб-портал
авторизація
ініціалізація
процедури

СЧ

результат

Сховище
даних

ПЧ
Карта

DATA API

Декларування
Вибір об’єкта
або реєстрація
нового

Введення / збереження /
редагування даних (проект)

збереження
даних
завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.25. Модель реалізації Декларування
В межах введення/редагування з метою уніфікації даних, оптимізації робочого процесу та
зменшення операторських помилок забезпечується:
- Використання електронних тезаурусів (лінійних або ієрархічних), державних
класифікаторів, авторитетних файлів тощо (вибір значення через елементи управління «поле
зі списком» або через окремі модальні діалогові вікна).
- Внутрішня семантична та логічна перевірка введених даних. Наприклад – використання
латинських символів (крім I, V, X); використання 3 і більше приголосних або голосних;
використання символів на зразок !#$%&*; пропуск на початку або в кінці рядка; охоронні номери
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що дублюються у випадках якщо декларовані об’єкти повинні мати охоронні номери; відсутність
охоронного номеру у випадку якщо декларований об’єкт повинен мати охоронний номер;
дублювання об’єктів за однією адресою або місцеположенням тощо.
- Маркування помилкових записів (записів з підозрою на помилку) відповідним кодом
помилки (автозаміна помилкових записів не передбачається).
Інтерфейс користувача модуля B-Декларування включає:
- форма «Початок роботи»
- Форма «Введення даних»
Форма «Початок роботи» забезпечує діалог вибору користувачем одного зі сценаріїв:
a) вибір проекту набору даних, що був раніше створений, збережений та відкладений для
подальшого редагування/доповнення;
b) реєстрація об’єкта, який раніше не був представлений в системі (створення нового
набору даних зі статусом «проект»).
Вибір сценарію a передбачає завантаження для редагування/доповнення обраного проекту
набору даних B-Декларації зі Сховища даних.
Вибір сценарію b передбачає реєстрацію об’єкта, який раніше не був представлений в
системі та створення нового набору даних B-Декларації зі статусом «проект»
Вибір одного зі сценаріїв зрештою призводить до переходу до форми «Введення даних» із
завантаженням відповідного сценарію набору даних зі статусом «проект».
Форма «Введення даних» забезпечує введення та/або редагування проекту набору даних
відповідно до зазначеної моделі даних; збереження проекту набору даних.
Меню форми містить елементи управління «Зберегти», «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Зберегти» ініціює збереження «як є» (зокрема, без попереджень
щодо відсутності обов’язкових значень тощо) проекту набору даних у Сховищі даних з
можливістю продовжити роботу над ним згодом.
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Декларування.
Перед завершенням відкривається модальне діалогове вікно з пропозицією зберегти
актуальний проект набору даних у Сховищі даних.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації даних
відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- завершення процедури (закриття модуля).
Після завершення роботи модуля Декларування відбувається перехід до Веб-порталу із
представленням результатів (звіту про результати) виконання процедури.
Повідомлення
Під повідомленням розуміється заява центральному органу охорони культурної спадщини
за встановленою електронною формою (схемою даних) відомостей про об’єкт, що
гіпотетично відповідає критеріям цінності, але ще не перебуває на обліку (або перебуває на
обліку, але предмет охорони не включає заявлених ознак).
Суб’єктом повідомлення може виступити будь яка фізична чи юридична особа.
Набір даних в межах Повідомлення включає такі атрибути (групи атрибутів):
№
пп
1.
2.
3.

Атрибут (група атрибутів)
Адміністративнотериторіальне підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

Входження
Min
Max
1

1

0
0

1
1

4.

Просторові характеристики

0

1

5.
6.
7.
8.

Назва
Вид
Тип
Опис

1
1
1
1

n
n
n
n

107

Примітки

- статус визначення точності (умовний маркер
положення; маркер положення);
- метрична інформація (точка; довгота/широта
WGS84 – EPSG:4326).

№
пп
9.
10.
11.
12.

Атрибут (група атрибутів)
Зображення
Особа (заявник)
Контактні дані заявника
Дата повідомлення

Входження
Min
Max
0
n
1
n
1
1
1
1

Примітки

Модель даних Повідомлення реалізована в xml-схемі.
Ініціалізація процедури Повідомлення здійснюється через відповідну сторінку публічної
частини (ПЧ) Веб-порталу (за умови попередньої реєстрації та авторизації).
Загальна модель реалізації Повідомлення представлена на рис. 7.25.
Веб-портал
результат
реєстрація/а
вторизація

ПЧ
Карта

ініціалізація
процедури

Сховище
даних

СЧ

DATA API
збереження
даних

Повідомлення
Позначення
маркера об’єкта
на мапі

Введення описових даних

завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.26. Модель реалізації Повідомлення
Функціонал модуля Повідомлення забезпечує:
- Роботу з картою з метою позначення просторових даних (умовного маркера) об’єкта;
- введення/редагування даних про об’єкт;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
- інформування про повідомлення відповідальний орган охорону (сповіщення через
обліковий запис в межах службової частини Веб-порталу)
- відправку підтвердження про реєстрацію повідомлення заявнику за вказаною адресою
електронної пошти.
Інтерфейс користувача модуля Повідомлення включає:
- форма «Карта»
- форма «Введення даних»
Форма «Карта» забезпечує:
- візуалізацію об’єктів, що вже описані в системі;
- позначення на мапі маркера об’єкта, щодо якого передбачається створення
повідомлення, включення відповідних просторових даних до набору даних.
Форма «Введення даних» забезпечує: введення та/або редагування проекту набору даних
відповідно до зазначеної моделі даних; збереження проекту набору даних.
Меню форми містить «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Повідомлення.
Перед завершенням відкривається діалогове вікно з попередженням, що дані не будуть
збережені та необхідністю підтвердження дії.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації даних
відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- відправки підтвердження про реєстрацію повідомлення заявнику за вказаною адресою
електронної пошти
- завершення процедури (закриття модуля).
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Після завершення роботи модуля Повідомлення відбувається перехід до головної сторінки
Веб-порталу.
Верифікація
В межах процедури «Верифікація» здійснюється перевірка даних, отриманих як
Повідомлення. Суб’єкти Верифікації: орган охорони, уповноважені особи, суб’єкти
експертної діяльності. Результат перевірки передбачає такі можливі висновки, що
безпосередньо впливають на подальший сценарій роботи з об’єктом:
a) об’єкт не перебуває на обліку та не відповідає критеріям цінності;
b) об’єкт не перебуває на обліку та відповідає критеріям цінності;
c) об’єкт перебуває на обліку, розуміння цінності та предмет охорони мають бути розширені;
d) об’єкт не перебуває на обліку, зміни не вносяться.
У разі варіантів b та c формується набір даних, який є підґрунтям для ініціювання
постановки на облік або зміни облікових відомостей.
Набір даних в межах Верифікації включає такі атрибути (групи атрибутів):
№
пп
1.
2.
3.

Атрибут (група атрибутів)
Адміністративнотериторіальне
підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

Входження
Min
Max
1

1

0
0

1
1

Примітки

4.

Просторові характеристики

1

1

- статус визначення точності: умовний маркер
положення; маркер положення; умовні межі об’єкта;
точні межі об’єкта;
- метрична інформація, точка (довгота/широта WGS84
– EPSG:4326) або полігон (довгота/широта WGS84 –
EPSG:4326 для статусу «умовні межі об’єкта»; УСК2000/МСК для статусу «точні межі об’єкта»)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Площа об’єкта
Назва
Вид
Тип
Обліковий статус
Охоронний номер
Підстава взяття на облік
Категорія
Датування
Опис об’єкта
Висновок
Обґрунтування цінності
Пропозиції щодо предмету
охорони
Коротка історична довідка
Зображення
Автентичність
Стан об’єкта
Характер використання
Форма власності
Власник
Користувач
Характеристика проведених
дослідницьких робіт (характер
обстеження)
Посилання на документи
Бібліографія
Суб’єкт експертної діяльності
Відповідальна особа
Дата верифікації

0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

n
n
n
n
1
1
1
1
n
n
1
n

У разі, якщо об’єкт вже перебуває на обліку, але
розуміння цінності та предмет охорони мають бути
розширені

1

n

1
1
1
1
1
1
1
0

1
n
n
1
n
n
n
n

0

n

0
0
1
1
1

n
n
n
1
1

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Модель даних Верифікації реалізована в xml-схемі.
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Ініціалізація процедури Верифікації здійснюється через відповідну сторінку службової
частини (СЧ) Веб-порталу (за умови наявності належного рівня доступу).
Загальна модель реалізації Верифікації представлена на рис. 7.26.
Функціонал модуля Верифікації забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи (серед переліку об’єктів зі статусом «Повідомлення»);
- введення та/або редагування набору даних зі статусом «проект»;
- збереження набору даних зі статусом «проект» з метою подальшого
редагування/доповнення;
- відхилення (видалення) проекту набору даних;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
Веб-портал
авторизація

ініціалізація
процедури

СЧ

результат

Сховище
даних

ПЧ
Карта

DATA API
збереження
даних

Верифікація
Вибір
повідомлення
про об’єкт

Введення / збереження /
редагування даних (проект)

завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.27. Модель реалізації Верифікації
В межах введення/редагування з метою уніфікації даних, оптимізації робочого процесу та
зменшення операторських помилок забезпечується:
- Використання електронних тезаурусів (лінійних або ієрархічних), державних
класифікаторів, авторитетних файлів тощо (вибір значення через елементи управління
«поле зі списком» або через окремі модальні діалогові вікна).
- Внутрішня семантична та логічна перевірка введених даних.
- Маркування помилкових записів (записів з підозрою на помилку) відповідним кодом
помилки (автозаміна помилкових записів не передбачається).
Інтерфейс користувача модуля Верифікації включає:
- форма «Початок роботи»
- Форма «Введення даних»
Форма «Початок роботи» забезпечує:
- вибір Повідомлення (вибір об’єкта для роботи з переліку об’єктів зі статусом
«Повідомлення»);
- співставлення даних Повідомлення з наявною в системі інформацією (пошук збігів,
насамперед, за просторовими даними).
- вибір сценарію подальших дій:
o відхилити повідомлення (об’єкт не перебуває на обліку та не відповідає критеріям
цінності; об’єкт не перебуває на обліку та відповідає критеріям цінності)
o прийняти повідомлення (ініціювати процес взяття на облік або уточнення
облікових даних).
Вибір сценарію «Прийняти повідомлення» передбачає створення проекту набору даних за
допомогою форми «Введення даних».
Форма «Введення даних» забезпечує:
- введення та/або редагування проекту набору даних відповідно до зазначеної моделі
даних;
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введення (уточнення) просторових даних об’єкта за допомогою мапи та/або
додаткових засобів роботи з просторовими даними;
- збереження проекту набору даних.
Меню форми містить елементи управління «Зберегти», «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Зберегти» ініціює збереження «як є» (зокрема, без попереджень
щодо відсутності обов’язкових значень тощо) проекту набору даних у Сховищі даних з
можливістю продовжити роботу над ним згодом.
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Верифікації. Перед
завершенням відкривається модальне діалогове вікно з пропозицією зберегти актуальний
проект набору даних у Сховищі даних.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації даних
відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- завершення процедури (закриття модуля).
Після завершення роботи модуля Верифікації відбувається перехід до Веб-порталу із
представленням результатів (звіту про результати) процедури.
Попередній облік
Процедура «Попередній облік» забезпечує взяття об’єкта на початкову стадію обліку та
фіксацію відповідного набору даних.
Суб’єкт: орган охорони.
Джерелом даних виступає відповідний висновок, підготовлений на стадії Верифікації, що
може бути уточнений та розширений.
Набір даних в межах Попереднього обліку включає такі атрибути (групи атрибутів):
-

№
пп
1.
2.
3.

Атрибут (група атрибутів)
Адміністративнотериторіальне підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

Входження
Min
Max
1

1

0
0

1
1

4.

Просторові характеристики

1

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Площа об’єкта
Назва
Вид
Тип
Обліковий статус
Охоронний номер
Підстава взяття на облік
Категорія
Датування
Опис об’єкта
Обґрунтування цінності
Предмет охорони

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

n
n
n
n
1
1
1
1
n
n
n
n

17.

Охоронні обтяження

1

n

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Коротка історична довідка
Зображення
Автентичність
Стан об’єкта
Характер використання
Форма власності
Власник

1
1
1
1
1
1
1

1
n
n
1
n
n
n
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- статус визначення точності: умовний маркер
положення; маркер положення; умовні межі
об’єкта; точні межі об’єкта;
- метрична інформація, точка (довгота/широта
WGS84 – EPSG:4326) або полігон
(довгота/широта WGS84 – EPSG:4326 для
статусу «умовні межі об’єкта»; УСК2000/МСК для статусу «точні межі об’єкта»)

Наразі як основа для формування
охоронного договору

№
пп
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Атрибут (група атрибутів)
Користувач
Характеристика проведених
дослідницьких робіт (характер
обстеження)
Посилання на документи
Бібліографія
Суб’єкт експертної діяльності
Відповідальна особа
Дата взяття на попередній
облік

Входження
Min
Max
0
n
0

n

0
0
1
1

n
n
n
1

1

1

Примітки

Модель даних Попереднього обліку реалізована в xml-схемі.
Ініціалізація процедури Попереднього обліку здійснюється через відповідну сторінку
службової частини (СЧ) Веб-порталу (за умови наявності належного рівня доступу).
Загальна модель реалізації Попереднього обліку представлена на рис. 7.27.
Функціонал модуля Попереднього обліку забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи (серед переліку об’єктів, що пройшли верифікацію);
- введення та/або редагування набору даних зі статусом «проект»;
- збереження набору даних зі статусом «проект» з метою подальшого
редагування/доповнення;
- відхилення (видалення) проекту набору даних;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
Веб-портал

результат

авторизація

СЧ
ініціалізація
процедури

Сховище
даних

ПЧ

DATA API

Карта

збереження
даних

Попередній облік
Вибір об’єкта
(серед
верифікованих)

Введення / збереження /
редагування даних (проект)

завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.28. Модель реалізації Попереднього обліку
В межах введення/редагування з метою уніфікації даних, оптимізації робочого процесу та
зменшення операторських помилок забезпечується:
- Використання електронних тезаурусів (лінійних або ієрархічних), державних
класифікаторів, авторитетних файлів тощо (вибір значення через елементи управління
«поле зі списком» або через окремі модальні діалогові вікна).
- Внутрішня семантична та логічна перевірка введених даних.
- Маркування помилкових записів (записів з підозрою на помилку) відповідним кодом
помилки (автозаміна помилкових записів не передбачається).
Інтерфейс користувача модуля Попереднього обліку включає:
- форма «Початок роботи»
- Форма «Введення даних»
Форма «Початок роботи» забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи з переліку об’єктів, що пройшли верифікацію;
Форма «Введення даних» забезпечує:
- введення та/або редагування проекту набору даних відповідно до зазначеної моделі
даних;
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введення (уточнення) просторових даних об’єкта за допомогою мапи та/або
додаткових засобів роботи з просторовими даними;
- збереження проекту набору даних.
Меню форми містить елементи управління «Зберегти», «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Зберегти» ініціює збереження «як є» (зокрема, без попереджень
щодо відсутності обов’язкових значень тощо) проекту набору даних у Сховищі даних з
можливістю продовжити роботу над ним згодом.
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Попереднього
обліку. Перед завершенням відкривається модальне діалогове вікно з пропозицією зберегти
актуальний проект набору даних у Сховищі даних.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації даних
відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- створення нотифікатора (нагадування) про необхідність повідомлення власника
об’єкта про взяття на облік, визначені охоронні обтяження та необхідність укладання
охоронного договору;
- завершення процедури (закриття модуля).
Після завершення роботи модуля Попереднього обліку відбувається перехід до Веб-порталу
із представленням результатів (звіту про результати) процедури.
Постійний облік
Процедура «Постійний облік» забезпечує взяття об’єкта на другу стадію обліку та фіксацію
відповідного набору даних.
Суб’єкт: орган охорони.
Джерелом даних виступає набір даних, підготовлений на стадії Попереднього обліку, що
може бути уточнений та розширений.
Набір даних в межах Попереднього обліку включає такі атрибути (групи атрибутів):
-

№
пп

Атрибут (група атрибутів)

Входження
Min
Max

2.
3.

Адміністративно-територіальне
підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

4.

Просторові характеристики

1

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Площа об’єкта
Назва
Вид
Тип
Обліковий статус
Охоронний номер
Підстава взяття на облік
Категорія
Датування
Опис об’єкта
Обґрунтування цінності
Предмет охорони
Зона охорони
Охоронні обтяження
Охоронний договір
Кадастровий номер
Коротка історична довідка
Зв’язок з історичними подіями
Зв’язок з історичними особами
Зображення
Автентичність
Стан об’єкта
Характер використання

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1

n
n
n
n
1
1
1
1
n
n
n
n
n
n
1
n
1
n
n
n
n
1
n

1.

1

1

0
0

1
1
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точні межі об’єкта та точні межі зони охорони;
метрична інформація: полігон
(мультиполігон), УСК-2000/МСК

наявність, номер, дата, сторони]
довільний текст
формалізоване представлення
формалізоване представлення

№
пп
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Атрибут (група атрибутів)
Форма власності
Власник
Користувач
Характеристика проведених
дослідницьких робіт (характер
обстеження)
Посилання на документи
Бібліографія
Суб’єкт експертної діяльності
Відповідальна особа
Дата взяття на постійний облік

Входження
Min
Max
1
n
1
n
0
n
0

n

0
0
1
1
1

n
n
n
1
1

Примітки

Модель даних Постійного обліку реалізована в xml-схемі.
Критично важливим для набору даних в межах Постійного обліку є визначення просторових
даних про межі об’єкта та зон охорони.
Ініціалізація процедури Постійного обліку здійснюється через відповідну сторінку службової
частини (СЧ) Веб-порталу (за умови наявності належного рівня доступу).
Загальна модель реалізації Постійного обліку представлена на рис. 7.28.
Веб-портал

результат

авторизація

СЧ
ініціалізація
процедури

Сховище
даних

ПЧ

DATA API

Карта

збереження
даних

Постійний облік
Вибір об’єкта
(попередній
облік)

Введення / збереження /
редагування даних (проект)

завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.29. Модель реалізації Постійний облік
Функціонал модуля Постійного обліку забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи (серед переліку об’єктів, що пройшли постановку на
попередній облік);
- введення та/або редагування набору даних зі статусом «проект»;
- збереження набору даних зі статусом «проект» з метою подальшого
редагування/доповнення;
- відхилення (видалення) проекту набору даних;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
В межах введення/редагування з метою уніфікації даних, оптимізації робочого процесу та
зменшення операторських помилок забезпечується:
- Використання електронних тезаурусів (лінійних або ієрархічних), державних
класифікаторів, авторитетних файлів тощо (вибір значення через елементи управління
«поле зі списком» або через окремі модальні діалогові вікна).
- Внутрішня семантична та логічна перевірка введених даних.
- Маркування помилкових записів (записів з підозрою на помилку) відповідним кодом
помилки (автозаміна помилкових записів не передбачається).
Інтерфейс користувача модуля Постійного обліку включає:
- форма «Початок роботи»
- Форма «Введення даних»
Форма «Початок роботи» забезпечує вибір об’єкта для роботи з переліку об’єктів зі
статусом «Попередній облік»;
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Форма «Введення даних» забезпечує:
- введення та/або редагування проекту набору даних відповідно до зазначеної моделі
даних;
- введення (уточнення) просторових даних об’єкта за допомогою мапи та/або
додаткових засобів роботи з просторовими даними;
- збереження проекту набору даних.
Меню форми містить елементи управління «Зберегти», «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Зберегти» ініціює збереження «як є» (зокрема, без попереджень
щодо відсутності обов’язкових значень тощо) проекту набору даних у Сховищі даних з
можливістю продовжити роботу над ним згодом.
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Постійного обліку.
Перед завершенням відкривається модальне діалогове вікно з пропозицією зберегти
актуальний проект набору даних у Сховищі даних.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації даних
відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- завершення процедури (закриття модуля).
Після завершення роботи модуля Постійного обліку відбувається перехід до Веб-порталу із
представленням результатів (звіту про результати) процедури.
Моніторинг
Процедура «Моніторинг» забезпечує актуалізацію даних про стан об’єкта та фіксацію
відповідного набору даних.
Типи моніторингу:
- регулярний (періодичний);
- позачерговий;
- перехідного періоду;
- «світоглядний» (з точки зору трансформації критеріїв цінності).
Суб’єкт: орган охорони.
Джерелом даних виступає набір даних, підготовлений на стадії Постійного обліку, що має
бути актуалізований в результаті натурного обстеження та додаткових досліджень.
Набір даних в межах Моніторингу включає такі атрибути (групи атрибутів):
№
пп

Атрибут (група атрибутів)

Входження
Min
Max

2.
3.

Адміністративнотериторіальне підпорядкування
Адреса
Опис місцезнаходження

4.

Просторові характеристики

1

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тип моніторингу
Площа об’єкта
Назва
Вид
Тип
Обліковий статус
Охоронний номер
Підстава взяття на облік
Категорія
Датування
Опис об’єкта
Обґрунтування цінності
Предмет охорони
Зона охорони
Охоронні обтяження
Охоронний договір
Кадастровий номер

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
n
n
n
n
1
1
1
1
n
n
n
n
n
n
1
n

1.

1

1

0
0

1
1
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точні межі об’єкта та точні межі зони
охорони; метрична інформація: полігон
(мультиполігон), УСК-2000/МСК

наявність [, номер, дата, сторони]

№
пп
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Атрибут (група атрибутів)
Коротка історична довідка
Зв’язок з історичними подіями
Зв’язок з історичними особами
Зображення
Автентичність
Стан об’єкта
Висновок
Характер використання
Форма власності
Власник
Користувач
Характеристика проведених
дослідницьких робіт (характер
обстеження)
Посилання на документи
Бібліографія
Суб’єкт експертної діяльності
Відповідальна особа
Дата моніторингу

Входження
Min
Max
1
1
0
n
0
n
1
n
1
n
1
1
1
1
1
n
1
n
1
n
0
n
0

n

0
0
1
1
1

n
n
n
1
1

Примітки
довільний текст
формалізоване представлення
формалізоване представлення

Модель даних Моніторингу реалізована в xml-схемі.
Ініціалізація процедури Моніторингу здійснюється через відповідну сторінку службової
частини (СЧ) Веб-порталу (за умови наявності належного рівня доступу).
Загальна модель реалізації Моніторингу представлена на рис. 7.29.
Веб-портал
авторизація

ініціалізація
процедури

СЧ

результат

Сховище
даних

ПЧ
Карта

DATA API
збереження
даних

Моніторинг
Вибір об’єкта
(постійний
облік)

Введення / збереження /
редагування даних (проект)

завершення
процедури

Затвердження

Рисунок 7.30. Модель реалізації Моніторингу
Функціонал модуля Моніторингу забезпечує:
- вибір об’єкта для роботи (серед переліку об’єктів, що пройшли постановку на
постійний облік);
- введення та/або редагування набору даних зі статусом «проект»;
- збереження набору даних зі статусом «проект» з метою подальшого
редагування/доповнення;
- відхилення (видалення) проекту набору даних;
- затвердження проекту набору даних;
- збереження даних у сховищі (у разі затвердження).
В межах введення/редагування з метою уніфікації даних, оптимізації робочого процесу та
зменшення операторських помилок забезпечується:
- Використання електронних тезаурусів (лінійних або ієрархічних), державних
класифікаторів, авторитетних файлів тощо (вибір значення через елементи управління
«поле зі списком» або через окремі модальні діалогові вікна).
- Внутрішня семантична та логічна перевірка введених даних.
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Маркування помилкових записів (записів з підозрою на помилку) відповідним кодом
помилки (автозаміна помилкових записів не передбачається).
Інтерфейс користувача модуля Моніторингу включає:
- форма «Початок роботи»
- Форма «Введення даних»
Форма «Початок роботи» забезпечує вибір об’єкта для роботи з переліку об’єктів зі
статусом «Постійний облік»;
Форма «Введення даних» забезпечує:
- введення та/або редагування проекту набору даних відповідно до зазначеної моделі
даних;
- збереження проекту набору даних.
Меню форми містить елементи управління «Зберегти», «Вихід» та «Затвердити».
Вибір елементу управління «Зберегти» ініціює збереження «як є» (зокрема, без
попереджень щодо відсутності обов’язкових значень тощо) проекту набору даних у Сховищі
даних з можливістю продовжити роботу над ним згодом.
Вибір елементу управління «Вихід» ініціює завершення роботи модулю Моніторингу.
Перед завершенням відкривається модальне діалогове вікно з пропозицією зберегти
актуальний проект набору даних у Сховищі даних.
Вибір елементу управління «Затвердити» призводить до:
- збереження даних у Сховищі даних (через DATA API, шар трансформації
даних відповідно до структури даних та фізичної реалізації сховища).
- відправки повідомлення про результат процедури на Веб-портал
- завершення процедури (закриття модуля).
Після завершення роботи модуля Моніторингу відбувається перехід до Веб-порталу із
представленням результатів (звіту про результати) процедур
-

7.4. Підходи до опрацювання культурної спадщини: CIDOC/CRM
В основі сучасних підходів до роботи з культурною спадщиною (в широкому розумінні
та у найрізноманітніших аспектах – від наукового дослідження та збереження окремих
об’єктів до формування стратегій сталого й збалансованого розвитку регіонів з урахуванням
історико-культурних та природних ресурсів) лежать наступні головні тенденції:
1.
Розуміння культурної спадщини як складної багатомірної системи, цілісної
єдності об’єктів матеріальних (рухомих й нерухомих) та нематеріальних (ідей, традицій,
цінностей тощо) у всьому їх розмаїтті та багатогранності. Особливого значення з такої точки
зору набуває дослідження взаємозв’язків між об’єктами,контексту їх появи, побутування
тощо.
2.
Глобалізація. Зокрема, в контексті вивчення та осмислення культурної
спадщини можна говорити про глобалізацію «ринків» даних, збільшення кількості суб’єктів,
що генерують та готові ділитися даними (інституції пам’яті, музеї, заповідники, архіви,
бібліотеки тощо), поширення ідей та цінностей, розвиток методологічної бази тощо.
3.
Розвиток інформаційних технологій та цифровізація, що насамперед
позначається на удоступненні даних і можливостях для їх обробки та аналізу.
Ці тенденції, доповнюючи одна одну, формують концептуальне поле в якому будь-який
елемент даних є важливим, може стати частиною глобальної хмари знань та динамічно
впливати на формування моделей реальності. В такому полі постає можливість вийти за межі
спеціалізованих предметних областей та локальних наборів даних сформованих окремими
інституціями та дослідниками, забезпечити агрегацію даних різного рівня та побудову
глобальної динамічної системи знань про культурну спадщину.
Однак для реалізації окреслених можливостей та формування глобальної динамічної
системи знань в царині культурної спадщини надзвичайно важливим є подолати проблеми та
виклики, що постають на цьому шляху, знайти відповіді (як на концептуальному, так і
практичному рівнях) на цілу низку актуальних питань, зокрема:
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• Чи можна довіряти даним? Процес накопичення найрізноманітніших даних дедалі
більше прискорюється, їх обсяги невпинно зростають та перевищують здатність людини
здійснювати адекватний й релевантний контроль якості. Інтернет та розвиток інформаційних
технологій значно спростив процес публікації даних. Однак інформація може бути
правдивою чи помилковою, актуальною чи застарілою, або навіть відвертою
фальсифікацією.
• Як подолати гетерогенність джерел даних? Насамперед ідеться про структурну та
семантичну неоднорідність даних, що генеруються величезною кількістю суб’єктів
відповідно до специфічних цілей та завдань. Така неоднорідність є суттєвою проблемою не
лише в контексті завдань інтеграції (агрегації) даних між різними секторами (рухома,
нерухома, нематеріальна спадщина), а й навіть на рівні обміну даними між однотипними
суб’єктами в межах однієї галузі. Особливої актуальності це питання набуває у зв’язку з
традиційним переважанням в сфері культурної спадщини (принаймні в Україні) слабо
структурованих (або взагалі неструктурованих) масивів даних.
• Як розмежувати дані та знання? З одного боку способи обробки даних стають дедалі
більш різноманітними. З іншого – залишається відчутною залежність даних та підходів до їх
організації (збагачення метаданими) від початкової мети та контексту їх збору. Дуже часто
бракує належної інформації про те, що сталося з певними даними на етапі їх попередньої
обробки, які методи аналізу були застосовані, як саме були отримані ті чи інші висновки.
У пошуках відповідей на поставлені питання народилось поняття «провенанс знань»
(knowledge provenance)171. Поняття провенансу не є новим для інституцій пам’яті, зокрема,
музеїв та архівів. Однак у світлі окреслених вище питань воно набуває нових вимірів –
у фокусі численних міждисциплінарних досліджень сьогодні постають питання
підтвердження походження та верифікації знань. Зокрема, провенанс знань став темою
щорічної міжнародної конференції Комітету документації (CIDOC) Міжнародної ради музеїв
(ІСОМ) у 2018 році172. Предметом обговорення учасників конференції стали теоретичні та
практичні аспекти відстеження джерел інформації, верифікації знань, комплексного
розуміння ланцюжка створення, використання, інтерпретації й поширення даних та знань
про об’єкти культурної спадщини.
І в даному контексті провідною парадигмою сьогодні є розробка та використання
формалізованих онтологій – концептуальних структурованих описів певної предметної
області. Онтології включають абстрактний опис елементів (сутностей) предметної області,
словники усталених термінів, набори логічних виразів, що описують взаємозв'язки цих
понять та правила їх застосування. Також вони можуть описувати правила інтерпретації
даних, побудови висновків та формування знань. Це дозволяє розмежовувати рівні даних та
рівні аналізу, побудови та презентації висновків, що надзвичайно є важливим для
забезпечення багатократного, ефективного й прозорого використання даних та знань з
різноманітною метою.
Принципи монотонності та розширюваності, на яких зазвичай будуються онтології, їх
ієрархічна структура опису моделей дійсності від загального до конкретного, залишають
широке поле для їх розвитку та спеціалізації. По суті, за допомогою онтологій у разі потреби
завжди можна описати зв’язок між новими поняттями та вже існуючими деклараціями
сутностей і властивостей об'єктів реального світу.
Завдяки високому рівню абстракції та формалізації, онтології дозволяють представити
поняття у форматі, придатному для машинної обробки, що є фундаментом для
автоматизованого аналізу великих масивів даних.
Отже застосування онтологій дозволяє сформувати умови, коли зміст інформації та
знання, що підлягають спільному використанню, стають зрозумілими усім суб’єктам
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(зокрема, іншим системам,програмним агентам, сервісам тощо), водночас забезпечуючи
належний рівень гнучкості та не обмежуючи можливий розвиток предметної області в
майбутньому.
Відтак, саме ця парадигма, що лежить в основі Semantic Web та Linked Open Data, є
сьогодні головним орієнтиром для розвитку підходів до роботи з культурною спадщиною в
світі, а тому має стати базою комплексного реформування та вдосконалення сфери
збереження та популяризації культурної спадщини в Україні.
Формалізована онтологія CIDOC CRM
Одним з найважливіших елементів інфраструктури даних та знань у сфері культурної
спадщини у загальносвітовому контексті сьогодні є Концептуальна еталонна модель
(Conceptual Reference Model, CIDOC CRM) – формалізована онтологія, що містить
абстрактний опис предметної області культурної спадщини. Зокрема, CIDOC CRM містить
визначення розширюваних семантичних структур, які можна використовувати в якості
метамови для абстрактного опису об’єктів культурної спадщини (рухомих, нерухомих і
нематеріальних) та концептуального моделювання.
Робота над CIDOC CRM була розпочата у 1994 року. Станом на сьогодні документ
визнаний міжнародним стандартом (ISO 21127:2014, «A reference ontology for the interchange
of cultural heritage information»). Стандарт розвивається та підтримується професійною
спільнотою на базі Міжнародного комітету з документації (CIDOC) Міжнародної ради музеїв
(ІСОМ).
Головна мета створення CIDOC CRM – уможливити об’єднання даних та обмін між
різнорідними джерелами інформації у сфері культурної спадщини. Завдання моделі полягає у
забезпеченні семантичних визначень і роз’яснень, необхідних для трансформації розрізнених
локалізованих джерел інформації у зв’язаний глобальний ресурс – чи то у межах більшої
інституції, чи у локальних мережах, чи в Інтернеті. Потенціал моделі полягає у її
надінституційності, абстрагованості від будь-якого специфічного локального контексту та
способу прикладної реалізації. Водночас модель придатна як для легкого розуміння
людиною, так і для машинної обробки. Зокрема, CIDOC CRM реалізована у машинописних
форматах як RDF-схема.
Структурно CIDOC CRM складається з ієрархії класів та властивостей, що пов’язані
між собою. Актуальна версія документу станом на 2018 рік містить опис понад 90 класів та
близько 150 властивостей.
У розумінні CIDOC CRM клас - це категорія одиниць, що поділяють один або більше
спільних рис, які слугують критерієм ідентифікації одиниць, що належать цьому класу. Сума
цих рис називається суттю цього класу. Одиниця, що належить до класу називається
інстанцією (екземпляром) цього класу. Клас асоціюється з відкритою множиною інстанцій
реального життя, відомих як розширення класу. «Відкрита» у тому сенсі, що знати про усі
інстанції класу у світі загалом – це поза нашими можливостями. Клас грає роль аналогічну
граматичному іменнику і цілком може бути визначений без посилань на жодні інші
конструкти. Кожен клас позначається унікальним ідентифікатором, який складається з літери
«E»173 та числа.
Властивості визначають специфічні зв’язки між двома класами. Властивість грає роль
аналогічну дієслову у граматиці, тут вона має бути визначена з посиланням і на її домен і на
ранг, які є граматичними аналогами підмету і додатку. Вибір класу в якості домену є
довільним, так само, як довільним є вибір між активним і пасивним станом у граматиці.
Іншими словами, властивість може інтерпретуватися у обох напрямках двома різними, але
пов’язаними інтерпретаціями. Властивість сама може мати властивості, які пов’язані з
іншими класами. У деяких контекстах в якості синонімів терміну «властивість» можуть
використовуватися терміни «зв'язок», «посилання», «роль». Властивості CIDOC CRM
позначаються унікальним ідентифікатором, який складається з літери «P»174 та числа.

Від англ. терміну Entity (сутність), який вживався у перших версій CIDOC CRM та згодом був замінений на
термін «клас».
174
Від англ. терміну Property (властивість).
173

119

Загалом елементи CIDOC CRM можна поділити на дві основні групи. Перша група
включає базові класи та властивості, що описують поняття предметної області – від
найбільш загальних до конкретних, що, зокрема характеризують функції обліку та
управління об’єктами культурної спадщини. До другої групи можна віднести елементи,які
необхідні для внутрішньої організації самої онтологічної моделі, наприклад, класи E59
Primitive Value, E62 String, E61 Time Primitive, E60 Number.
Найбільш загальним у CIDOC CRM є клас E1Entity – сутність – абстрактне поняття, що
у дискурсі даної концептуальної моделі виражає усі явища всесвіту. Всі інші класи (окрім
E59 Primitive Value та його нащадків) є похідними від цієї базової сутності, її прямою або
опосередкованою спеціалізацією. У цій ієрархії можна виділити наступні групи класів:
• класи для представлення матеріальних об’єктів (наприклад, E19 Physical Object, E24
Physical Man-Made Thing);
• класи для представлення нематеріальних об’єктів (наприклад, E28 Conceptual Object);
• класи для представлення осіб та контрагентів (E39 Actor, E74 Group, E40 Legal Body);
• класи для представлення подій та процесів (наприклад, E2 Temporal Entity, E4 Period,
E5 Event, E7 Activity, E65 Creation, E11 Modification, E12 Production, E8 Acquisition);
• клас для представлення місцяв фізичному просторі (E53 Place).

Рисунок 7.31. Загальна схема ієрархії класів CIDOC CRM (подано за
http://www.cidoc- crm.org/FunctionalUnits/cidoc-crm-class-hierarchy)
Будь-яка інформація про об’єкт культурної спадщини може бути представлена за
допомогою відповідних наборів класів та властивостей CIDOC CRM.
Наприклад, будь який конкретний об’єкт культурної спадщини в контексті його
побутування може бути поіменований, тобто мати назву (або навіть назви, що могли
фігурувати у різних контекстах). Це найменування об’єкта також може бути використане в
контексті збереження та адміністрування об’єкта як один з атрибутів для його ідентифікації,
наприклад, у відповідних формах облікової документації. Однак, навіть такий, на перший
погляд простий атрибут як «Найменування об’єкта» з точки зору формалізації даних
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доцільно розглядати як комплекс атомарних елементів: «значення», «тип значення», «мова
значення», що певним чином пов’язані між собою. Наприклад, абстрактна модель
представлення інформації про назву об’єкта за допомогою класів і властивостей CIDOC
CRM може бути виражена наступним чином (див. рис. 7.32).

Рисунок 7.32. Схема представлення атрибуту «Найменування об’єкта» через класи
та властивості CIDOC CRM
Тут і далі подвійною стрілкою зображується зв’язок типу «є», що відображає ієрархію
наслідування класів. Зокрема, клас E71, що уособлює рукотворні об’єкти, є нащадком класу
(є класом) E70 і так далі аж до найбільш загального класу верхнього рівня(E1).
Одинарна стрілка демонструє взаємозв’язки між класами, тобто властивості. Зокрема,
запропонована схема передбачає, що рукотворний об’єкт може мати назву (назви). У свою
чергу кожна назва (E35) може бути виражена певною мовою (E56), а кожен екземпляр
зв’язку рукотворного об’єкта та назви може бути класифікований (пов’язаний) із
екземпляром класу E55 Type.

Рисунок 7.33. Схема представлення атрибутів «клас» та «тип» через засобами CIDOC
CRM
Іншим прикладом застосування стандарту CIDOC CRM може бути модель
представлення класифікації об’єкта культурної спадщини. Зокрема, клас E19, що уособлює
фізичний об’єкти через властивість P2 може бути пов’язаний із класом E55 (див рис. 7.33).
Важливо зауважити, що екземпляри класу E55 можуть посилатися на інші екземпляри цього
ж класу через зв’язок P127 (has broader term / has narrower term). В такий спосіб передбачена
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можливість застосування ієрархічних словників (тезаурусів), у тому числі зовнішніх для
уніфікації опису музейних предметів.
Подібним чином може бути представлена інформація про матеріали, з яких складається
об’єкт, адже відповідно до онтології CIDOC CRM клас E57 Material є спеціалізацією класу
E55 Type (рис. 7.34).

Рисунок 7.34 Схема представлення атрибуту «матеріал» засобами CIDOC CRM
Важливою особливістю CIDOC CRM є подієцентричність, що дає можливість
використовувати класи та властивості цієї онтології для формалізованого опису об’єктів в
контексті подій та процесів (історичних, облікових тощо).
Для опису подій (процесів) у CIDOC CRM передбачений комплекс класів та пов’язаних
із ними властивостей – від найзагальнішого класу E2 TemporalEntity до цілої низки його
нащадків – специфічних сутностей для представлення конкретних типів подій (процедур
тощо): E4 Period, E5 Event, E7 Activity, E11 Modification, E12 Production, E13 Attribute
Assignment, E14 Condition Assessment, E15 Identifier Assignment, E16 Measurement, E17 Type
Assignment, E63 Beginning of Existence, E64 End of Existence тощо.
Наприклад, наступна модель (рис. 5) демонструє організацію відомостей про об’єкт
культурної спадщини в контексті його створення (клас E12 Production). Зокрема, саме через
зв’язок з темпоральним класом E12 фіксуються усі пов’язані зі створенням об’єкта відомості:
місце створення, особи, які приймали участь у створенні тощо.

Рисунок 7.35. Схема представлення атрибутів в контексті опису події створення об’єкта
За допомогою CIDOC CRM можна проектувати моделі будь-якої складності та
найрізноманітнішого призначення. Зокрема, рис. 7.36 ілюструє представлення за допомогою
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класів та властивостей CIDOC CRM процесу реєстрації музейного предмета в колекції
музею.

Рисунок 7.36. Загальна модель даних для реєстрації предмета в колекції музею на
базі CIDOC CRM
Разом з тим, наскільки б складною не була певна модель дійсності, її завжди можна
представити як набір простих атомарних тверджень, так званих триплетів у форматі суб’єктпредикат-об’єкт (рис. 7.37), де суб’єкт та об’єкт - це класи, а предикат (властивість) визначає
зв’язок між ними. Формалізований спосіб представлення триплетів даних визначається,
зокрема, стандартом RDF175.

Рисунок 7.37. Структура триплету RDF
Наприклад, набір даних для визначення найменування об’єкта, графічна модель якого
представлена на рис. 2., також може бути виражений як набір триплетів:
- Предмет (екземпляр класу E71 Man-Made Thing) має назву (властивість P102 has title)
«Назва» (екземпляр класу E35 Title);
- Назва предмету може бути виражена за допомогою мови (властивість P72 haslanguage)
«мова» (екземпляр класу E56 Language);
- Назва предмету має тип (властивість P102.1 has type) «тип» (екземпляр класу E55
Type)
Кожне твердження є незалежним від іншого. Разом з тим їх сукупність дозволяє
описати певний об’єкт (чи процес) реального світу із необхідним рівнем деталізації.
Додавання нового твердження здатне розширити (уточнити) уявлення про предмет
дослідження, динамічно вплинути на результати аналізу даних.
Завдяки своїй чіткій структурі та високому рівню формалізації CIDOC CRM придатна
до розширення через декларацію зв’язків із зовнішніми ієрархіями. Зокрема, сьогодні
активно створюються та розвиваються тематичні розширення моделі CIDOC CRM, що
дозволяють деталізувати та уточнити поняття предметної області у спеціалізованих
175
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галузях:археологічні дослідження та документування їх результатів (CRMarchaeo), робота з
архітектурними пам’ятками (CRMba), формалізація наукового апарату та документування
результатів наукових спостережень (CRMsci) тощо. Сумісність розширень з CIDOC CRM
означає, що дані, структуровані відповідно до правил, описаних у розширеннях, повинні
також лишатись дійсними у якості загальних понять базового ядра онтології.
Спектр практичного застосування CIDOC CRM та її розширень доволі широкий. На
концептуальному рівні онтологія може бути використана як основа (метамова) для
моделювання. Зокрема,існують успішні приклади використання CIDOC CRMв якості основи
для моделювання прикладних стандартів метаданих для забезпечення електронної взаємодії
в окремих секторах культурної спадщини (LIDOC176, CARARE177). Також CIDOC CRM
використовується для концептуального моделювання процесів та систем обліку об’єктів
культурної спадщини, документування руху даних тощо. Формалізований опис класів та
властивостей слугує спільною мовою для експертів предметної області та розробників
програмних продуктів для формулювання вимог та узгодження системних функцій щодо
коректної роботи з контентом в сфері культурної спадщини. На прикладному рівні CIDOC
CRM використовується для забезпечення мапінгу між існуючими наборами даних,
формування RDF-запитів для обробки даних у сумісних системах тощо. Одним з найбільш
відомих та успішних практичних прикладів електронної взаємодії із використанням CIDOC
CRM та суміжних стандартів є цифрова бібліотека Європіана (www.europeana.eu).
Імплементація CIDOC CRM в Україні
Впровадження CIDOC CRM в Україні є надзвичайно актуальним завданням з огляду на
загальні світові тенденції та гостру необхідність реформування національної системи
охорони культурної спадщини та культурних цінностей. Зокрема в Україні передбачається
створення національної інфраструктури даних про об’єкти культурної спадщини та
культурних цінностей (НІД), що зокрема, має включати:
• правила та стандарти генерації, зберігання, публікації та використання даних, обміну
даними (формалізовані онтології, схеми метаданих, тезауруси, формати та протоколи обміну
даними тощо);
• відповідну організаційну структуру (суб’єкти генерації, зберігання, агрегації та
публікації даних, регуляторні органи, центри навчання, наукового та методичного
забезпечення тощо);
• технічне та програмне забезпечення різного рівня (мережі, платформи, підпрограмне
забезпечення, прикладний програмний інструментарій для різних потреб, веб-сервіси,
шаблони трансформації даних тощо).178
CIDOC CRM, як базова онтологія, повинна стати орієнтиром на всіх рівнях майбутньої
інфраструктури даних в Україні. Класи та властивості CIDOC CRM мають бути використані
як основа для метамоделювання усіх зазначених складових НІД, зокрема, для опису
облікових процесів та структур даних.
Процеси
Традиційні облікові процедури, що здійснюються українськими музеями,
заповідниками та органами охорони спадщини,є аналоговими за своєю природою,
орієнтованими виключно на паперовий документообіг («паперове мислення»). Вони не
здатні забезпечити нову якість фіксації та обробки даних, не можуть бути основою для
електронної взаємодії та формування електронних реєстрів. Відтак актуальною є робота з
перегляду, формалізації та цифровізації наявних облікових процедур. Доречним в межах
першого етапу розбудови НІД є виділення базових, ключових процесів у сфері рухомої та
нерухомої спадщини як предмет першочергової цифрової трансформації.
Зокрема, в музейній галузі до такого базового переліку (ядра) належать наступні
процедури:
Детальніше див.: http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/lido-technical/specification/
Детальніше див.: http://pro.carare.eu/doku.php?id=support:metadata-schema
178
Концепція впровадження електронного обліку і презентації об’єктів культурної спадщини та культурних
цінностей. Затверджена наказом Мінкультури від 07.11.2017 № 1161.
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- Приймання на тимчасове збереження предмета музейного значення
- Первинний облік музейного предмета
- Інвентарний облік музейного предмета
- Спеціальний інвентарний облік музейного предмета
- Приймання музейного предмета у тимчасове зберігання
- Передача музейного предмета у тимчасове зберігання
- Перевірка наявності та стану музейного предмета
- Зняття з обліку
Протягом 2014–2016 років ці процедури були піддані ревізії з точки зору потреб
цифровізації та розбудови НІД179. Було здійснено моделювання та формалізоване
представлення їх оновлених версій. Зокрема, були сформовані діаграми робочих процесів за
стандартом BPMN180, що відображають чітку послідовність кроків, суб’єктів (контрагентів)
та їх сфери відповідальності, пов’язані набори даних та зміну їх стану тощо.
У 2017 році аналогічна робота з формалізації та цифровізації облікових процедур була
розпочата і у сфері нерухомої спадщини. До базового ядра процедур, ключових з точки
зоруфіксації «життєвого циклу» пам’яток, були віднесені:
- Декларація;
- Повідомлення про об’єкт, який потенційно відповідає критеріям цінності;
- Верифікація даних (експертний висновок);
- Попередній облік;
- Постійний облік;
- Моніторингові процедури (регулярні та спеціальні, позачергові);
- Зняття з обліку.
Ці процедури розподілені між двома сценарними лініями. Базовий сценарій (зелений
блок на рис. 7.38) описує послідовні етапи обліку від виявлення об’єкту, що потенційно
може відповідати певним критеріям цінності, до надання йому статусу пам’ятки та
включення у відповідний перелік. Цей шлях передбачає перевірку інформації та поступове
формування уповноваженими особами (експертами) необхідних наборів даних. Зокрема,
надзвичайно важливими для включення пам’ятки до переліку постійного обліку має стати
чітке визначення предмету охорони, меж території об’єкта, меж зон охорони, фіксація
обмежень господарської діяльності та охоронних зобов’язань власника.

Повідомлення

Декларація

Верифікація

Попередній
облік

Процедури моніторингу

Постійний
облік

Для
нових
об’єктів

Зняття об’єкта
з обліку

Для об’єктів,
на «паперовому» обліку

Рисунок 7.38. Загальна модель основних процесів обліку нерухомих пам’яток в Україні
Водночас, ті пам’ятки, які вже сьогодні перебувають на обліку та інформація про які
зафіксована ще у старій, паперовій документації, потребують спеціальних процедур для
Порядок обліку музейних предметів в електронній формі / затвердж. наказом Міністерства культури України
від 09.09.2016 № 784, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1478/29608;
Науковий супровід дослідного впровадження та доопрацювання Порядку обліку музейних предметів у
електронній формі [Текст]: звіт про НДР (закл.) / Український центр культурних досліджень; керівн. В.І. Піоро;
викон.: Т.С. Грущенко [та ін.]. – К., 2016. – 99 с.
180
Business Process Model and Notation (PBMN). Specification. Object Management Group. https://www.omg.org
(https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF)
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включення до оновленого електронного реєстру. Насамперед це обумовлено необхідністю
перевірки наявної інформації та її розширення відповідно до вимог сучасної моделі даних. З
цією метою передбачена спеціальна процедура «Декларація» (червоний блок на на рис. 7.38)
Також запропонована карта процесів передбачає більш чітку регламентацію
моніторингових процедур (синій блок на рис. 7.38). Період регулярного моніторингу має
становити не більше 5 років. Позачерговий може здійснюватися за потреби, зокрема в
контексті певних видів господарських робіт або внаслідок інформації від громадських
активістів. Результат моніторингу має стати джерелом оновлення/актуалізації даних в
системі.
Поряд із регулярними та позачерговими перевірками був передбачений спеціальний
моніторинг перехідної доби. В межах цього моніторингу предметом перевірки є не стільки
стан пам’ятки, скільки її відповідність сучасним критеріям. Адже за радянських часів значна
кількість об’єктів формально набували статусу пам’ятки з ідеологічних причин з метою
утвердження та матеріалізації радянських міфів. І навіть після двадцяти семи років
незалежності України в переліку пам’яток ще залишаються ці фантоми минулої доби, статус
яких вимагає переосмислення.
Отже за результатами формалізації процедур у сфері рухомої та нерухомої спадщини
були сформовані формалізовані моделі процесів та схеми електронної взаємодії на галузевих
рівнях, а також в контексті формування загального ресурсу культурної спадщини.
Дані
Іншими важливими завданнями у розбудові НІД є формалізація та уніфікація даних.
Довгий час єдиним засобом впорядкування інформації у сфері культури та охорони
культурної спадщини України залишались паперові форми документації, затверджені
відповідними інструкціями181.
Очевидно, що така ситуація не відповідає актуальним потребам впровадження
електронного обліку об’єктів спадщини. Разом з тим пряме, дослівне впровадження в Україні
вже існуючих стандартів метаданих теж не представляється можливим. Адже прикладні
стандарти, такі як, наприклад, SPECTRUMXMLschema та MIDAS Heritage створювалися в
іншому контексті.
З огляду на особливості українських реалій доцільним видається рішення про створення
комплексу національних схем метаданих. Вони водночас мають враховувати наявні традиції
обліку, забезпечувати реалізацію модернізованих процесів та базуватись на формалізованій
онтологіїCIDOC CRM. Для реалізації поставленого завдання були здійснені наступні кроки:
1) У межах сценаріїв формалізованих процедур обліку та процесів електронної
взаємодії були визначені контрольні точки, в яких мають виникати певні вхідні чи вихідні
набори даних. Для кожного такого випадку були визначені вимоги щодо обов’язкових
атрибутів (груп атрибутів), кількості їх входжень (екземплярів елементів), особливостей
змісту тощо.
2) Кожен атрибут, а також відношення між атрибутами, об’єктами, історичними
подіями та обліковими процесами були описані через класи та властивості CIDOCCRM. Це
дозволило розширити традиційну модель даних та застосувати подієцентричний спосіб
організації інформації про об’єкт. Наприклад, поле «Автор (виробник)» було
трансформовано у набір елементів, що дозволяють фіксувати пов’язаних осіб із зазначенням
їх ролей в контексті певних історичних подій та процесів.
3) На основі отриманої формалізованої моделі були розроблені похідні xml-схеми для
використання в контексті конкретних процесів та обміну даними. Зокрема, в результаті цієї
роботи постали національні схеми метаданих для опису та обліку музейних предметів
(CODE) та нерухомих пам’яток культурної спадщини (HED).
Кожна схема метаданих реалізована як комплекс взаємопов’язаних XSD-файлів. Файл
верхнього рівня містить загальний опис customer types та спільних elements. Надалі ці
структури використовуються у похідних XSD-файлах, створених для обслуговування
конкретних облікових процесів. Вони відрізняються за конфігурацією конкретних атрибутів.
Однак усі мають уніфіковану загальну структуру, у яку ці атрибути вписані. Загалом їх
181

Єдиним виключенням стала бібліотечна галузь, де набули поширення стандарти родини MARC.
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структура була змодельована так, щоб забезпечити фіксацію даних в контексті облікових
подій, на перетині умовних ліній «Об’єкт» та «Процедура» (рис. 7.39).
Об’єкт

Тип процедури

Процедура

Атрибути

Рисунок 7.39. Подієцентрична модель фіксації даних про об’єкт
В ієрархічному представленні загальна структура пакетів даних виглядає наступним
чином (рис. 7.40).
Такий підхід уможливлює наскрізну сумісність пакетів даних незалежно від типу
процедури. Це спрощує документування історії знань про об’єкти, дозволяє розрізняти
окремі шари даних та відстежувати їх зміни, що є важливим з точки зору адміністрування
пам’яток та управління колекцій.

Рисунок 7.40. Загальна структура XML-пакетів для обміну даними в контексті
реалізації облікових процедур
Оскільки розробка прикладних xml-схем CODE та HED базувалася на моделі даних,
вираженій через класи та властивості CIDOC CRM, це фактично забезпечує маппінг між
структурами даних CODE та HED з одного боку та CIDOC CRM і похідними – з іншого.
Зокрема, орієнтація на онтологію CIDOC CRM обумовлює сумісність національних схем із
такими стандартами як LIDO та CARARE, що у свою чергу відкриває шлях до інтеграції із
міжнародними банками даних на кшталт Європіани (www.europeana.eu).
Поряд з уніфікацією структур даних на основі моделі CIDOC CRM надзвичайно
актуальним завданням є також узгодження та формалізація понять, що визначають зміст.
Насамперед ідеться про побудову й публікацію на засадах Linked Open Data національних
уніфікованих електронних тезаурусів та авторитетних файлів для опису об’єктів культурної
спадщини. Одним з кращих прикладів такої роботи на загальносвітовому рівні є словники
Фонду Гетті182, синхронізація із якими є одним з критично важливих чинників міжнародної
інтеграції у сфері культурної спадщини.

182

Детальніше див.:http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/
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Підсумки
Загальною світовою тенденцією у роботі з даними та знаннями є орієнтація на Semantic Web
та Linked Open Data.Cтворення та впровадження для спільного використання
формалізованих онтологій як метамови для моделювання дійсності, уніфікації схем
метаданих та термінологічних баз, стандартизації процесів, у контексті яких генеруються
дані, дозволяють значно підвищити прозорість роботи з даними,забезпечити їх придатність
до багаторазового спільного використання. Формалізація правил обробки даних уможливлює
розмежування шарів даних від рівнів побудови та презентації висновків.
У сфері культурної спадщини (в широкому розумінні) провідною онтологією є Conceptual
Reference Model, що активно розвивається з 1994 року на базі комітету CIDOC Міжнародної
ради музеїв (ICOM). Використання CIDOC CRM як основи для моделювання національної
інфраструктури даних та окремих її елементів відкриває шлях до ефективного формування
глобальної системи знань про об’єкти культурної спадщини, інтеграцію різноманітних
локальних наборів даних та удоступнення їх для всебічного аналізу, подолання галузевої
ізоляції в роботі з окремими видами об’єктів культурної спадщини, забезпечення ефективної
роботи з даними про рухомі, нерухомі та нематеріальні об’єкти на єдиних концептуальних
засадах (рис. 7.41).

Рисунок 7.41. Концептуальна модель агрегації даних (метаданих) про об’єкти культурної
спадщини
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8. ПРАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕМАТИЧНИХ І
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ АТЛАСНОЇ
ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
8.1. Концепція створення Атласу “Населення України та його природна і культурна
спадщина”
В наші часи, які різняться посиленням інформатизації Суспільства та розвитком
геоінформаційних технологій, доцільно критично оцінювати можливості держави щодо
створення різних картографічних творів. З великою повагою відносимось до паперових
носіїв інформації, але в даній роботі надано перевагу створенню інформаційного продукту із
застосуванням програмних продуктів, що не тільки здешевлюють виготовлення карт, але і
надають великі відомі переваги у роботі з ними.
8.1.1. Підходи і принципи картографування населення України та його природної і
культурної спадщини
З 2016 року, послідовно продовжуючи роботу з розвитку національної інфраструктури
геопросторових даних, тематичною основою яких є Національний атлас України, Інститут
географії здійснює розроблення тематичного атласу «Населення України та його природна і
культурна спадщина». Створення атласу відповідає наукового напряму «Картографічні
дослідження природи і суспільства та їх взаємодії з метою обґрунтування збалансованого
розвитку регіонів України» з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук
Національної академії наук України на 2014–2018 роки, затверджених постановою Президії
НАН України від 20.12.2013 №179.
Атлас планується підготувати як фундаментальний комплексний електронний
картографічний твір науково-довідкового характеру, нове покоління яких відрізняється
проблемною орієнтацією, багаторівневістю картографування, множиною взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих форм реалізації.
Основна ціль і завдання Атласу – надати звід сучасної інформації та знань про
населення України як джерело формування національної природної та культурної спадщини,
виявити закономірності та особливості поширення і розвитку національної та регіональної
культур як відображення різних етапів розвитку населення та його взаємодії з природним
середовищем.
В системі міждисциплінарних досліджень природної і культурної спадщини – ПІКС,
(філософських, історичних, політичних, соціологічних, культурологічних тощо) географічні,
зокрема і картографічні, мають місце як такі, що вивчають цілісний простір і
функціонування в ньому певних підсистем, виявляючи в ньому просторово-часові умови,
фактори та ресурси їх формування, закономірності поширення і розвитку. Метою цього
міждисциплінарного дослідження є створення проблемно-орієнтованого тематичного
Атласу, в процесі якого має бути зібрана, систематизована, упорядкована і структурована
інформація про культурну і природну спадщину України, як складової світової спадщини та
відображення ролі населення як суб’єкту її формування та функціонування. Зміст Атласу
формується відповідно до суті основних функцій ПІКС, як складової середовища людини:
▪ прямий і зворотній зв’язок взаємовідносин і взаємовпливу компонентів природи і
людини;
▪ збереження історичної пам’яті народів;
▪ розвиток і збереження природного і культурного середовища;
▪ особливості функціонування і взаємовпливу економічного і соціального розвитку
певних регіонів.
Означене уже обумовлює можливі та обов’язкові напрямки дослідження:
− умови, фактори та ресурси формування спадщини;
− населення – суб’єкт формування спадщини;
− Україна у світовому та європейському гуманітарному просторі.
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Розробка Атласу здійснюється з урахуванням загальнонаукових принципів і підходів до
вивчення ПІКС:
• принцип відображення глобальності ПІКС та розуміння спадщини кожного народу, як
частини світової спадщини. Історія її формування корелюється з політичною,
соціальною, економічною історією світу та Європи. Усвідомлення значимості
спадщини для формування свідомості кожного народу потребує її картографування на
різних територіальних рівнях – глобальному (європейському), національному,
регіональному, локальному;
• принцип історизму та динамізму. Він забезпечує вивчення та відображення спадщини
в динаміці простору і часу і відображає результат історичного процесу діяльності
багатьох поколінь людей (етносів, народностей, націй) на певній території, втілених у
матеріальні та духовні цінності;
• принцип комплексності і системності досліджень, що забезпечує вивчення спадщини
як частини геосистеми: геокультурний простір, територіальну соціально-економічну
систему зі складною компонентною структурою, основою якої є природне
середовище, системи розселення, соціально-економічне, етнокультурне середовище та
безпосередньо об’єкти спадщини;
Загальнонаукові підходи при розробці Атласу як інформаційної системи доповнюються
системою галузевих підходів до розробки структури Атласу, обґрунтування змісту карт,
аналізі, оцінці та відображення інформації. Серед них:
✓ географічний, як основа диференціації територіальних рівнів і видів картографування
за різними ознаками (природними особливостями, типами та рівнями заселеності
території, рівнями соціально-економічного розвитку, насиченості об’єктами
спадщини тощо);
✓ історичний, за допомогою якого проводиться аналіз часового процесу формування
спадщини. В даному випадку важливо визначитись з критеріями періодизації цього
процесу. З вірогідних підходів (за динамікою змін природного середовища, за
історичними подіями, рухом населення, етнічною чи демографічною динамікою та
ін.) найбільш прийнятним буде відпрацьована в Національному атласі України
періодизація історії України. Її перевага найперше в тому, що вона корелюється з
європейською періодизацією і націлена на систематизацію даних про формування
держави, включно з розвитком культури, в контексті глобального розвитку;
✓ екологічний, який через дослідження складних відносин суспільства і природи
забезпечить вивчення спадщини як основи збереження культурного і природного
різноманіття, чинника сталого розвитку, особливо його гуманітарної складової;
✓ соціально-економічний, що відображає соціально-економічну зумовленість
формування ПІКС, націлює на аналіз і відображення особливостей умов , ресурсів і
якості життя населення;
✓ ландшафтний, що забезпечить обґрунтування принципів культурно-ландшафтного
районування України.
Для даного виду проблемно-орієнтованого картографування надзвичайно важливими є:
− системний підхід, що забезпечить цілісність атласу в частині його тематики, логічної
послідовності у відображенні об’єкту картографування та інформаційного
наповнення. Саме він є наскрізним, що діятиме на всіх етапах створення Атласу:
розробка його структури та змісту, відбір та класифікація об’єктів картографування,
упорядкування інформації та формування бази даних;
− інтегративний підхід, що сприятиме виявленню зв’язків і взаємовідносин між
компонентами територіальної системи ПіКС та їх синтезованого відображення при
картографуванні;
− геоінформаційний як метод просторового аналізу інформації для виготовлення
сучасного картографічного продукту.
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8.1.2. Обґрунтування орієнтовної структури Атласу «Населення України та його
природна і культурна спадщина»
Картографування природної і культурної спадщини покликане відобразити сучасні
тенденції, що склалися у сфері охорони, збереження, використання природної і культурної
спадщини України, і є наслідком демографічних, природних та культурних трансформацій на
теренах нашої держави.
Одним з них є дослідження населення держави в різних аспектах його розвитку. У
сучасному світовому та європейському світогляді особливо актуальним є гуманітарний
розвиток населення як модель розвитку, яка орієнтована на розкриття творчого потенціалу
людини та суспільства, що розвиваються в гармонії з природою. Одним із проявів такої
моделі є спроможність населення створювати, зберігати та підтримувати гуманітарний
простір, адекватний сучасному баченню розвитку суспільства. Елементом такого простору є
національна природна та культурна спадщина як показник ідентичності народу та константа
його історичної пам’яті – бази гуманітарного розвитку сучасного та наступних поколінь.
Разом з тим, гуманістичне розуміння проблеми змушує розробників враховувати і ту
важливу особливість, що сама людина є не тільки споживачем природи, а також – її часткою.
Природа, з часу появи людини, сама впливала і впливає на умови життя останньої, вибір
людиною місця проживання, її забезпеченість природними ресурсами тощо.
Соціальна значимість даного дослідження визначається його інформаційним та
гуманістичним впливом на розвиток суспільства та його взаємодію з природним та
культурним середовищем. Опосередковано, через розвиток туристичної та інших видів
рекреаційної діяльності, ці дослідження можуть сприяти створенню нових робочих місць в
регіонах. Крім того, Атлас стане джерелом знань для населення, забезпечить в установах
освіти та просвіти методологічне та інформаційне наповнення вивчення суспільних та
природничих наук.
Об’єкти картографування розглядатимуться на таких територіальних рівнях:
– глобальний – передбачає відображення населення України на світовому тлі. Це будуть
карти, що відображуватимуть місце України в культурному та природному середовищі
Європи, розміщення найвизначніших пам’яток культурної спадщини української діаспори та
ін.;
– національний (внутрішньодержавний) – основний рівень дослідження, що забезпечує
відображення загальної характеристики різних видів спадщини України, культурноландшафтне районування, історико-культурний каркас України тощо;
– регіональний рівень картографування використовуватиметься при відображенні
розміщення пам’яток культурної та природної спадщини АР Крим, областей, міст Києва та
Севастополя;
– локальний рівень картографування забезпечуватиме відображення об’єктів, які на
попередніх рівнях зображувалися пунсоном або іншим позамасштабним знаком. Це плани
міст, карти і плани об’єктів спадщини (історико-культурних, природних, біосферних
заповідників, національних природних парків, музеїв-скансенів, сакральних споруд,
монастирів тощо).
При створенні тематичних атласів надзвичайно важливим є процес розробки його
структури, що передбачає склад і послідовність розділів та підрозділів атласу, визначення
змісту і місця розташування текстів, супроводжуючих таблиць, світлин та інших довідкових
матеріалів. Враховуючи набутий досвід з атласного картографування та можливості
розробника Атласу визначено орієнтовну структуру Атласу, що включає чотири блоки карт.
1. Тематичний блок «Україна у світовому та європейському просторі» вміщуватиме
серію карт, що характеризують місце України в географічному, історичному, політичному та
гуманітарному просторі Європи та світу. Це передбачає відображення приналежність
населення України до певних етнічних, мовних, релігійних груп населення Європи,
накопичення об’єктів культурно-історичної та природної цінності, розвиток культурних
зв’язків.
2. «Населення – суб’єкт формування спадщини» має відображати особливості діяльності
населення України у формуванні ПіКС.
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В Атласі
враховані історичні періоди розвитку України, що були прийняті в
Національному атласі України. Така періодизація відображає складний процес формування
та розвитку держави, історичні умови становлення її населення та його культури.
3. «Природна і культурна спадщина України»
Карти, що характеризують поширення та особливості об’єктів спадщини є змістом
тематичного блоку «Природна та культурна спадщина». Об’єкти дослідження
класифікуються за різними ознаками, які визначатимуть тематичний зміст груп карт. Це,
власне, є базовий блок атласу, який дає оцінку потенціалу природної та культурної спадщини
країни та її регіонів.
4. Завершальним блоком є «Охорона, збереження, відновлення та використання
природної та культурної спадщини», тематика карт якого спрямована на висвітлення
особливостей державного управління цією сферою – центральних органів та структурних
підрозділів органів місцевого самоврядування, науково-технічного забезпечення, потужності
та розміщення матеріально-технічної бази реставраційно-будівельних організацій, рівень
державної підтримки через реалізацію відповідних державних та регіональних програм
тощо.
У розділі буде також відображено використання населенням об’єктів культури й
спадщини. Чільне місце займуть теми, що відображують особливості розвитку
пізнавального,
екологічного,
релігійного,
етнографічного
туризму.
Об’єктами
картографування тут є туристські організації відповідного профілю, туристські та
екскурсійні маршрути, найважливіші екскурсійні центри країни, кількість туристів та
екскурсантів тощо.
Планується, що карти Атласу будуть орієнтовані значною мірою на встановлення
значення об’єктів спадщини для економічного розвитку держави, її регіонів, розвиток
туризму та екскурсійної діяльності, формування духовності людей. Тут же знайдуть
відображення й ті аспекти регіональної соціальної і туристської інфраструктури, які дадуть
можливість скласти уявлення про рівень і перспективи використання спадщини, рівень
розвитку інституціональної, законодавчої та нормативно-правової, матеріально-технічної баз
охорони, збереження та розвитку спадщини, рівень державної підтримки через реалізацію
відповідних державних та регіональних програм тощо.
Значимість розробки базуватиметься на використанні Атласу як ресурсу для
інформаційної підтримки розроблення та реалізації стратегій сталого розвитку і планів
економічного та соціального розвитку держави і регіонів різного рівня, їх збалансування в
напрямку гуманізації та інноваційності.
Деталізація можливої тематики карт атласу наведена в табл. 8.1.
Таблиця 8.1.
Орієнтовна тематика карт Атласу
«Україна. Населення та його культурна і природна спадщина»
Блок 1. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Європа. Фізична поверхня
Європа. Політична карта
Європа. Давні цивілізації
Європа. Мовні групи та сімейства
Європа. Релігія
Європа. Всесвітня спадщина
Блок 2. НАСЕЛЕННЯ – СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ СПАДЩИНИ
2.1. Заселення українських земель
Давній період
Камʼяний вік
Розселення культурно-історичних спільнот в палеоліті
Розселення культурно-історичних спільнот в мезоліті
132

Розселення культурно-історичних спільнот в неоліті
Мідно-бронзовий вік
Розселення культурно-історичних спільнот в енеоліті
Бронзовий вік
Розселення культурно-історичних спільнот в добу ранньої та середньої бронзи
Розселення культурно-історичних спільнот в добу пізньої та фінальної бронзи
Залізний вік
Передскіфський період
Скіфія
Сармати і пізні скіфи
Давньогрецька колонізація Північного Причорномор’я
Ранні слов’яни та їх сусіди (III-V ст.)
Велике розселення слов’ян
Середні віки і ранній новий час (VI-XV ст.)
Розселення східних слов’ян та їх сусідів (V-IX ст.)
Розселення східних слов’ян та їх сусідів доби утворення Київської Русі (VIII-X ст.)
Київська Русь (X-XIII ст.). Формування та розселення населення
Монголо-татарська навала на Русь (XIII-XVст.)
Галицько-Волинська держава (ХІІІ-ХІV ст.). Формування та устрій Галицько-Волинської
держави
Нові часи (XVI-XVIII ст.)
Українські землі в XVI ст.
Розселення населення ХVІ-ХVІІ ст.
Запорізька Січ у XVI ст.-перш. пол. XVII ст.
Населення Козацької України за гетьмана Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.)
Розселення народів (XVIІ-XVIIІ ст.)
Розселення населення (XVIII ст.)
Новітня доба (XIX–XXI ст.)
Розселення населення на рубежі XIX–XX ст.
Розселення народів (перша половина XX ст.)
Зміни в розселенні сільського населення (1931-1933 рр.)
Голодомор (1932-1933 рр.)
Зміни в розселенні населення (1944-1952 рр.)
Розселення населення (1897-2010 рр.)
Розселення населення (початок XXІ ст.)
Мережа поселень (2001 р.)
Розселення народів (2001 р.)
Розселення етнічних меншин в поліетнічних регіонах
2.2. Релігія
Давній період
Вірування
Середні віки і ранній новий час (VI-XV ст.)
Київська Русь. Становлення християнства (X-XIІІ ст.)
Європа. Поширення християнства (VI-XI ст.)
Київська митрополія (XIII-перша пол. XIV ст.)
Українська церква станом на 1596 р.
Українська церква у 1596 р.–першій пол. XVII ст.
Нові часи (XVI-XVIII ст.)
Українська церква у другій пол. XVII-XVIII ст.
Новітня доба (XIX–XXI ст.)
Українська церква на рубежі XIX-XX cт.
Церкви та інші сакральні об’єкти м. Києва, знищені у XX ст.
Українська церква у XX - на початку XXІ ст.
Українська церква XXІ ст.
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2.3. Культура, освіта, наука
Ремесла та матеріальна культура в давні часи
Середні віки і ранній новий час (VI - XV)
Культурне життя (IX-поч.XII)
Культурне життя (1120-1230 рр.)
Культурне життя (сер. XIII - 1 пол. XIV ст.)
Культурне життя (др. пол. XIV – перша пол. XVI.)
Нові часи (XVI-XVIII)
Культура (др. пол. XVI – 1 пол. XVII ст.)
Культура (др. пол. XVII-XVIII ст.)
Новітня доба (Україна у XIX – XXI ст.)
Культура, освіта, наука в 1 пол. XIX ст.
Культура, освіта, наука на рубежі XIX –XX ст.
Культура, освіта, наука на рубежі XIX –XX ст.
Культура в XXI ст.
2.4. Людський розвиток
Рівень освіти населення (динаміка)
Людський розвиток (2015 р.)
Блок 3. ПРИРОДНА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
Об’єкти та території культурної та природної спадщини світового та загальнодержавного
значення на території України (об’єкти та номінанти Списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства
ЮНЕСКО; переможці всеукраїнських акцій «Сім чудес України» та «Сім природних чудес
України»)
3.1. Природна спадщина України
Об’єкти та території природно-заповідного фонду міжнародного та загальнодержавного
значення
Природні території міжнародного значення
Об’єкти та території природно-заповідного фонду України регіонального та місцевого
значення
Збереження типових ландшафтів, рослинного і тваринного світу (Ефективність
природоохоронної мережі; Види рослин, занесені до Червоної книги України; Види тварин,
занесені до Червоної книги України; Формування національної екологічної мережі)
3.2. Культурна спадщина України
Культурно-ландшафтне районування
Археологічні пам’ятки
Пам’ятки історії
Пам’ятки монументального мистецтва
Пам’ятки архітектури
Пам’ятки громадської архітектури
Пам’ятки культової архітектури
Пам’ятки науки й техніки
Пам’ятні місця життя та діяльності видатних людей
Історико-культурний каркас країни (Історичні населені місця України; Історико-культурні
заповідники; Пам’ятки садово-паркового мистецтва)
Пам’ятки традиційної культури (Народні художні ремесла і промисли; Об’єкти
нематеріальної культурної спадщини; Традиційне природокористування)
Потенціал культурної спадщини регіонів
Музеї, Музейний фонд України
Бібліотеки, архіви
Культурна спадщина української діаспори
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Блок 4. ОХОРОНА, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ
ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Державне управління спадщиною
Матеріально-технічна база
Програми збереження і використання спадщини
Використання об’єктів спадщини

ТА

ВИКОРИСТАННЯ

8.1.3. Оцінювання можливих технологічних підходів створення Атласу «Населення
України та його природна і культурна спадщина»
У сучасному світі при швидких змінах технологій та програмних продуктів, слід
розглянути концептуальне бачення розробників Атласу «Населення України та його
природна та культурна спадщина» щодо існуючих технологій виготовлення його електронної
версії. Це бачення викладено у вигляді інструкції, в якій описується послідовність можливих
дій по виготовленню кінцевої продукції.
Концептуальна структура Атласу Населення розроблена згідно Концептуального каркасу
ЕА/АтІС183 184, де введено використані далі поняття Операційної, Аплікаційної та Понятійної
страт (рис. 8.6, 8.7).
Операційна страта. Статичний Атлас, Динамічний Атлас, Сайт
Статичний Атлас
Статичні Атласи є атласами і/бо Атласними інформаційними системами класичного
типу185. Загальновідомим атласом класичного типу є Національний атлас України. Основна
відмінність атласів класичного типу від атласів некласичного типу (наприклад, від
Динамічного Атласу) – неможливість нічого змінювати. Атласи готуються на Понятійній
страті розробниками Атласу.
Сайт
Як і Статичний Атлас, Сайт є статичним результатом застосування Каркасу атласних
рішень AtlasSF. Він відрізняється від Статичного Атласу в першу чергу тим, що
розташовується (публікується) на якомусь із серверів Інтернет, найчастіше на
(аплікаційному) сервері Веб-аплікації.
Динамічний Атлас має три принципові відмінності від Статичного Атласу:
1.
Архітектура розроблена таким чином, що дозволяє комбінувати статичні
властивості на Національному і Регіональному шарах (рівнях) та динамічні властивості на
Об’єктовому шарі (рівні). Динамічні властивості можуть змінюватися кваліфікованим
кінцевим користувачем під час експлуатації Динамічного Атласу.
2.
Атлас складається з клієнтської та серверної частин. Кваліфіковані кінцеві
користувачі мають доступ до обох частин. Некваліфіковані – лише до клієнтської частини.
3.
Серверна частина включає в себе Інвентаризаційну аплікація, яка дозволяє
керувати базою даних об’єктів. Дані цих об’єктів відображуються на Об’єктовому шарі
(рівні) клієнтської частини Динамічного Атласу (рис. 8.8, 8.9, 8.10).

Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Концептуальний Каркас Електронної версії Національного атласу України.Український географічний журнал, 2014, № 2, с. 58-68.
184
Chabanyuk Victor, Dyshlyk Oleksandr. Atlas Relational Patterns as the Means of Big Data Handling.- 27th
International Cartographic Conference, Rio-de-Janeiro, 17 p.
185
Chabanyuk Victor, Dyshlyk Oleksandr. Atlas Relational Patterns as the Means of Big Data Handling.- 27th
International Cartographic Conference, Rio-de-Janeiro, 17 p.
183
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Рисунок 8.6. Концептуальна структура Атласу «Населення…» на Аплікаційній та
Операційній стратах

Рисунок 8.7. Концептуальна структура Атласу «Населення…» на Понятійній і
Аплікаційній стратах
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Рисунок 8.8. Макетування Динамічного Атласу. Стартова сторінка. Інтерфейс
користувача (окремі вікна) відображує зміни архітектури порівняно зі
Статичним Атласом

Рисунок 8.9. Макетування Динамічного Атласу. Приклад відображення статичної
карти Регіонального шару (рівня)
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Рисунок 8.10. Макетування Динамічного Атласу. Приклад відображення динамічної
карти Об’єктового шару (рівня). Дані про об’єкти отримано з серверу Інвентаризаційної
аплікації. Показано дані усіх областей на Базовій карті Аплікаційної страти
Аплікаційна страта. Каркас атласних рішень AtlasSF, Інвентаризаційна аплікація
Каркас атласних рішень AtlasSF
Каркас атласних рішень AtlasSF є основним інструментом розробників при
виготовленні Статичних Атласів, Динамічних Атласів та Сайтів (рис. 8.11).

Рисунок 8.11. Структура Каркасу атласних рішень AtlasSF
Каркас атласних рішень AtlasSF складається із восьми патернів і одного каркасу:
•
ptnAtUserInterface – патерн інтерфейсу користувача атласу;
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•
ptnAtTreeSolution – патерн дерева змісту/рішення атласу;
•
ptnAtMapComponent – патерн картографічного компоненту атласу;
•
ptnAtThematicMap – патерн тематичних карт атласу;
•
ptnAtDocTemplates – патерн некартографічного контенту, тобто, шаблонів
документів атласу (таких, наприклад, як документ HTML, фотографії, графіки тощо);
•
ptnAtBaseMap – патерн базової карти атласу (базової карти Аплікаційної
страти. Базова карта існує також на Понятійній страті – див. нижче);
•
ptnAtSearch – патерн пошуку по атласу;
•
ptnAtWorkSpace – патерн робочого простору атласу (представлення).
•
frmAtArchitecture – каркас архітектури атласу, що об’єднує усі перелічені вище
патерни.
Процес застосування AtlasSF має наступний вигляд по кроках:
1. Вибирається патерн (зразок, шаблон) елемента Атласу, що є початковою формою
елемента (об’єкта), який потрібно створити.
2. Кожен патерн (зразок, шаблон) має структуровану інструкцію. Описує, як
використовувати патерн для створення елемента (об’єкт Атласу).
3. Розробник Атласу готує вихідні дані (документи, фотографії, графіки, карти, тощо) у
визначеному інструкцією форматі.
4. Виконується наповнення шаблону відповідно до інструкції. Інструкція також визначає
засоби для наповнення шаблону вихідними даними (програмні, інформаційні, організаційні, тощо).
5. Після створення всіх елементів Атласу використовується frmAtArchitecture, каркас
архітектури атласу, для об’єднання усіх елементів, побудованих по патернах.
Повний опис Каркасу атласних рішень AtlasSF має розміщуватись в окремому
документі. Нижче наводяться приклади скорочених описів окремих складових патернів
Каркасу атласних рішень AtlasSF.
Приклад опису патерну ptnAtBaseMap. Каркас рішень побудови та візуалізації
Базової Карти для мобільних пристроїв
Повний опис патерну ptnAtBaseMap міститься у окремому документі.
Цей Каркас рішень є підмножиною патерну ptnAtBaseMap і може використовуватись як
у Статичному, так і у Динамічному атласах у випадках виготовлення їх мобільних версій.
Каркас вирішує дві задачі: підготовка Базової карти, візуалізація Базової карти на
мобільному пристрої.
Карти, що будуються за допомогою Каркасу, для мобільного пристрою обмежені обсягом
пам’яті. Найчастіше вони візуалізуються браузерами, що встановлені на мобільному пристрої.
До складу Каркасу включаються: продукт – зразок сайту візуалізації Базової карти;
процес – інструкції з побудови Базової карти та конструювання для візуалізації; сервіс –
інструменти (засоби) побудови Базової карти; публікації – опис Каркасу, демо-ролик.
Програмна архітектура продукту Каркасу Базової карти складається з трьох частин:
1. Модель – карти у форматі GeoJSON і/або тайлові нарізки тематичних карт для
візуалізації.
2. Контролер, що включає бібліотеки Leaflet та jQuery (бібліотеки з відкритим вихідним
кодом, Leaflet - для роботи з просторовими даними), а також класи, створені розробниками
компанії ІСГЕО. Контролер містить клас для підключення, зміни та видалення Тематичних карт.
3. Представлення – html сторінка з набором стилів (*.css) та контенту (зображення).
Процеси, сервіси і публікації Каркасу Базової карти включають різноманітні
артефакти, такі як технологічні шаблони, інструменти, описи та інструкції, наприклад:
1. Програма отримання тайлової нарізки для локального використання, яка призначена
для збереження тайлової нарізки карти на робочій станції користувача для подальшого
локального використання цієї нарізки у картографічних додатках, та інструкції до неї –
«Інструкція отримання тайлових карт формату Google/TMS та Quadtree».
2. Програма нарізки тайлів для карт, отриманих з вихідних графічних форматів та
інструкції до неї «Інструкція тайлування карт, отриманих з вихідних графічних форматів».
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3. Інструкція користування Каркасом рішень побудови та візуалізації Базової Карти для
мобільних пристроїв (програмний продукт, локальна реалізація), яка описує процеси
отримання, підключення, оновлення та видалення базових карт з каркасу рішень.
Отримані результати дозволяють надавати інструменти для створення економних і
якісних повторюваних рішень багатьох типових задач. Підвищується корисність для
кінцевого користувача через одночасне використання на одній платформі джерел інформації
і інструментів управління ними.
Отримують спрощені процедури актуалізації (повної або часткової) картографічної
складової:
- Будь-яке зображення території може бути представлене у растровому форматі з
наступною прив'язкою до географічних координат та візуалізацією у вигляді тайлової
нарізки.
- Тайлова нарізка може бути замінена (актуалізована) в окремих фрагментах на
вибірковій території шляхом заміни вибраних тайлів, що значно скорочує час обробки.
- Територія відображення може бути розширена за рахунок додавання нових нарізок
тайлів.
- Детальність відображення змісту карти може бути підвищена за рахунок додавання
нових рівнів (зумів) нарізок тайлів.
З’являється можливість використання на різних платформах (Windows, Android,
WinPhone, IOS) різними браузерами та використання розроблених стандартизованих
спрощених процедур підготовки даних (карт) різних типів.
Патерн побудови та візуалізації Тематичної карти для ПК і мобільних пристроїв
призначений для відтворення і розповсюдження WEB-орієнтованих картографічних
зображень на комп‘ютерах та мобільних пристроях. Його завданням є підготовка і
візуалізація Тематичних карт на ПК і мобільних пристроях.
Патерн включає: продукт – зразок сайту візуалізації Тематичних карт; процес –
інструкції з побудови Тематичних карт та конструювання для візуалізації; сервіс –
інструменти (засоби) побудови Тематичних карт; публікації – опис Патерну.
Інтерактивне картографічне тематичне зображення виступає у ролі одного з багатьох
інших видів подання WEB-інформації, відтак до нього застосовуються відповідні правила і
обмеження (технічні і програмні). Це стосується, наприклад, форматів і обсягів даних тощо.
Патерн також враховує правила і обмеження картографічного моделювання – відбір і
генералізація змісту, класифікація тематичного змісту, математичне моделювання,
застосування умовних позначень тощо.
Програмна архітектура продукту патерна Тематичної карти складається з трьох
частин:
1. Модель – карти у форматі GeoJSON і/або тайлові нарізки тематичних карт для
візуалізації.
2. Контролер, що включає бібліотеки Leaflet та jQuery (бібліотеки з відкритим вихідним
кодом, Leaflet – для роботи з просторовими даними), а також класи, створені
розробниками компанії ІСГЕО. Контролер містить клас для підключення, зміни та
видалення Тематичних карт.
3. Представлення – html сторінка з набором стилів (*.css) та контенту (зображення).
Модель і представлення продукта патерна Тематичної карти
Тематична карта може бути розділена на три частини (див. Табл. 8.2). З точки зору
користувача вона є єдиним набором, оскільки при переході від масштабу до масштабу
змінюється тільки способи відображення та класи об’єктів, які доступні користувачу:
1. Статична частина тематичної карти і базова карта Аплікаційної страти (зуми 5-8),
національний рівень (Статичний сегмент).
2. Статична і/або Динамічна (інвентаризаційна) частини тематичної карти і базова карта
Понятійної страти з агрегованими індивідуальними об’єктами (зуми 9-12), регіональний
рівень (Статично-Інвентаризаційний або Статично-Динамічний сегмент).
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3. Динамічна (інвентаризаційна) частина тематичної карти і базова карта Понятійної страти з
індивідуальним об’єктами (зуми 13-18), об’єктовий рівень (Інвентаризаційний або Динамічний
сегмент).
Поділ між Статичними та Інвентаризаційними (Динамічними) сегментами досить умовна і
може бути змінена за бажанням розробника у залежності від особливостей тематичної карти,
яка планується для публікації.
Таблиця 8.2.
Можливості застосування різних методів показу тематичних шарів на прикладі
показника «Об‘єкти хімічної небезпеки»
Шар (Рівень)
відображення
Національний
шар (рівень)

Приклад способу картографічного
відображення

Коментар
Насиченість кольору показує
області,
де
найбільша
концентрація об‘єктів хімічної
небезпеки

Регіональний шар
(рівень)

При
збільшенні перегляду
з‘являються
діаграми
з
підписом – кількість об‘єктів
хімічної небезпеки в області.

Об‘єктовий
(рівень)

На найкрупнішому масштабі
можна переглянути де саме
знаходиться об‘єкт, вивести до
нього підпис і отримати
детальну інформацію

шар

Способами картографічного відображення для Статичних сегментів є: картограма;
картодіаграма (в тому числі локалізована): квадратні, кругові, кругові структурні, кільцеві
структурні, половинні структурні, стовпчикові, гістограми, графіки (в тому числі із
внутрішньою заливкою), radar charts («роза вітрів»), квадратні структурні, квадратні 100%
діаграми; спосіб значків; комбіновані варіанти.
Процеси, сервіси і публікації патерна Тематичної карти включають різноманітні
артефакти, такі як технологічні шаблони, інструменти, описи та інструкції, наприклад: опис
Патерну Тематичних карт, який описує процеси отримання, підключення, оновлення та
видалення тематичних карт з атласних рішень; програма нарізки тайлів для карт, отриманих
з вихідних графічних форматів та інструкції до неї «Інструкція тайлування карт, отриманих з
вихідних графічних форматів».
Результатами цієї роботи є отримання можливостей одночасного використання на
одній платформі джерел інформації і інструментів управління ними; спрощених процедур
актуалізації тематичної складової (статистичних даних тощо); можливостей використання на
різних платформах (Windows, Android, WinPhone, IOS) різними браузерами;
стандартизованих спрощених процедур підготовки даних (тематичних карт) різних типів.
Інвентаризаційна аплікація Динамічного Атласу
Інвентаризаційна аплікація апробована на даних Атласу потенційно небезпечних об’єктів
(рис. 8.12, 8.13, 8.14).
Кілька копій екранів цієї аплікації наведено нижче.
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Рисунок 8.12. Макетування Інвентаризаційної аплікації. Доступ до аплікації через
інтерфейс клієнтської частини Динамічного Атласу

Рисунок 8.13. Макетування Інвентаризаційної аплікації. Інтерфейс доступу до даних
бази даних

Рисунок 8.14. Макетування Інвентаризаційної аплікації. Форма для керування даними
про аварійні будинки
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Понятійна страта. Патерн Базової карти Понятійної страти і Атласна платформа
У залежності від наявних даних, можуть бути запропоновані кілька варіантів
підготовки (використання) базової карти Понятійної страти:
1.
За відсутності власних матеріалів можуть бути притягнуті веб-сервіси
сторонніх постачальників просторових даних (базової карти). У цьому випадку
пропонуються наступні технологічні шаблони: порядок використання WMTS (TMS)
протоколів для доступу до базової карті; порядок використання WMS / WFS протоколів для
доступу до окремих шарів базової карти, їх просторовим або атрибутивним властивостям.
2.
За відсутності власних матеріалів можуть бути використані дані OpenStreetMap
(OSM), як первинного векторного набору базової карти. У цьому випадку пропонуються
наступні технологічні шаблони: процедура завантаження (upload) даних OSM; порядок
імпорту базової карти в СУБД сервери баз даних; порядок отримання оновлень (змін) для
первинного набору базової карти.
3.
При наявності власних матеріалів можуть бути запропоновані наступні
технологічні шаблони: схеми рекомендованої структури базової карти; рекомендації в
частині адаптації (підготовки) базової карти; порядок підготовки даних для публікації;
порядок внесення змін в базову карту.
Базова карта Понятійної страти є елементом серверної частини Атласної платформи.
Базова карта Аплікаційної страти є елементом клієнтської частини Атласної платформи.
Базовою картою Понятійної страти на даний момент є топографічна карта України
масштабу 1:100 000 та населених пунктів України масштабу 1:10 000 (ЄК) виробництва ІСГЕО.
ЄК завантажена в СУБД PostgreSQL/PostGIS. За допомогою TMS, WMS, WFS, WFS-T
сервісів забезпечується візуальне відображення (тайли), інфо (WMS), при необхідності редагування об'єктів БК (WFS-T).
ЄК є результатом імпорту MapInfo-таблиць. Додаткова необхідна умова - створення
просторових індексів для прискорення будь-яких просторових запитів (в тому числі і на
відображення).
Карта України масштабу 1:100 000 (далі – Ua100) та населених пунктів України
масштабу 1:10 000 (далі – Cities10) створена на базі Топографічних основ виробництва КДП
«Київгеоінформатика». Доопрацювання та доповнення топооснови були проведені ТОВ
ІСГЕО. При доопрацюванні шарів карти була проведена рекласифікація об’єктів карти та
реструктуризація атрибутів, часткова корекція метричної складової картографічних об’єктів
та заповнення значень атрибутів, не заданих на вихідній топооснові.
Також, в Ua100 включено інформацію щодо адміністративно-територіального устрою
(мережа областей, районів тощо).
Інформація в топографічній частині ЄК структурована згідно з прийнятою в Україні
класифікацією. Виділяється 8 сегментів інформації. В кожному сегменті виділяються окремі класи
географічних об’єктів. Кожен клас може включати кілька підкласів. В документі описано таблиці
лише тих класів та підкласів інформації, екземпляри яких наявні в ЄК. Певні таблиці можуть бути
відсутні в наборі певного населеного пункту через відсутність самих об’єктів.
До складу топографічної частини ЄК включено лише класи об’єктів та класифікаційні
угрупування, які реально представлені на топографічній карті України масштабу 1:100 000 та
на топографічних картах населених пунктів України масштабу 1:10 000. Відповідно до
об’єктового складу наявних класів проведена рекласифікація об’єктів та визначено перелік і
структуру шарів топографічної інформації.
У табл.8.3 наведено структуру сегментів топографічної інформації таблиць масштабу
1:10 000 просторової бази даних ЄК. У
Таблиця наведено структуру сегментів топографічної інформації таблиць масштабу
1:100 000 просторової бази даних ЄК.
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Таблиця 8.3.
Структура сегментів топографічної інформації таблиць масштабу 1:10 000
Код
сегмента
40000000

Сегмент топографічної
інформації
Населені пункти

50000000

Промислові,
сільськогосподарські
і
соціально-культурні
об’єкти
Дорожня мережа і дорожні
споруди

60000000

Назва шару

Призначення

Cities10_Address
Cities10_Building
Cities10_Street
Cities10_MainStreet
Cities10_MainStreet_D
Cities10_Block
Cities10_Bound
Cities10_Region
Cities10_Region_Dec
Cities10_Sport
Cities10_Cemetry

Адреси
Окремі будівлі
Вулиці
Головні вулиці (службовий шар)
Головні вулиці (службовий шар)
Квартали в населених пунктах
Територія населеного пункту
Райони міста
Райони міста (службовий шар)
Спортивні споруди
Кладовища

Cities10_Bridge
Cities10_MetroStation
Cities10_MetroStation_G

Мости
Виходи станцій метрополітену
Станції метрополітену

Таблиця 8.4
Структура сегментів топографічної інформації таблиць масштабу 1:100 000
Код
сегмента
30000000
40000000

Сегмент топографічної
інформації
Гідрографія і гідротехнічні
споруди
Населені пункти

60000000

Дорожня мережа і дорожні
споруди

70000000

Рослинний покрив

80000000

Кордони, межі, огорожі і
окремі природні явища

Назва шару

Призначення

Hydrography

Гідрографія

Settlements
Blocks
Roads
Roads_Add
Railways
Rl_Stations
Forests
Vegetation

Населені пункти
Квартали населених пунктів
Дорожня мережа (основні дороги)
Дорожня мережа (другорядні дороги)
Залізниці
Залізничні станції
Деревна рослинність
Чагарникова
рослинність
та
трав’яниста рослинність
Грунти
Державний кордон
Кордони
Автономної
республіки
Крим,
областей
та
міст
республіканського підпорядкування
Кордони адміністративних районів

Soils
Bounds
Oblasts

Districts

Візуалізація БД для користувача здійснюється у вигляді зображення, складеного з
тайлованих растрів. Підготовка тайлованих растрів може здійснюється двома способами:
1. «Тайли на льоту». Mapnik - рендерер, що перетворює векторні дані у растрові тайли і
використовуваний renderd за запитом Web картографічного компонента (AtIS Delivery
Web 2.0) формує набір тайлів необхідного зума і передає в Web картографічний
компонент для відображення в браузері за допомогою TMS.
2. «Кешовані тайли». Здійснюється додатком NRZTilesTool. Тайли підготовлені для зумів 515 і зберігаються в каталогах (файловому сховищі). На відміну від тайлів «на льоту», з
одного боку, збільшує швидкість доступу з боку клієнта, з іншого - у разі внесення змін до
БК вимагає перегенерації тайлів. Перегенерація тайлів може здійснюватись для певних
ділянок (територій) і певних зумів.
Вибір способу представлення БК у вигляді тайлів виконується налаштуванням Web
картографічного компонента.
З технічної (технологічної) точки зору Атласна платформа складається із наступних
основних архітектурних блоків:
• Сервер баз даних (серверна частина Атласної платформи або Back-End).
• Картографічний сервер (серверна частина Атласної платформи або Back-End).
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• Портал і/або Каркас атласних рішень AtlasSF (клієнтська частина Атласної платформи або
Front-End).
Нижче наведено короткий опис кожного з них (за виключенням Каркасу атласних
рішень AtlasSF, що описаний вище).
Сервер баз даних реалізується на об'єктно-реляційній системі управління базами даних
(СКБД) PostgreSQL з розширенням PostGIS. Призначення - зберігання, управління і надання
доступу картографічного сервера до просторових даних, що є частиною системи. Також
забезпечує зберігання службових даних порталу.
Картографічний сервер реалізується на веб-сервері GeoServer, який підтримує відкриті
стандарти доступу (OGC) до просторових даних. Призначення - забезпечення обробки,
редагування, публікації та надання доступу до просторових даних застосуванням кінцевого
користувача (у тому числі - порталу) за допомогою специфікованих веб-протоколів (WMTS,
WMS, WFS). В якості можливого елемента картографічного сервера може розглядатися
Mapnik, як засіб надання TMS сервісу.
У ролі порталу передбачається використовувати Oskari Platform - платформу, що
забезпечує подання просторових даних у веб-аплікаціях кінцевого користувача. Додатковим
елементом порталу є GeoNetwork - аплікація, що забезпечує управління метаданими.
Призначення порталу - забезпечення користувача функціями у частині доступу до
просторових даних та їх метаінформації за допомогою веб-аплікацій. Додатково
забезпечується розмежування доступу до матеріалів, опублікованих на порталі.
Технологічні шаблони серверу баз даних наступні:
1. Створення шаблону бази даних (включає створення службових таблиць порталу).
2. Імпорт просторових даних (включає перетворення координатних систем (проекцій) за
необхідності, побудова просторового індексу).
3. Верифікація топологічної коректності просторових даних.
4. Верифікація атрибутивної повноти даних.
5. Процедура оновлення просторових даних.
Технологічні шаблони картографічного сервера:
1. Створення шаблону робочої області і сховища GeoServer'а.
2. Процедура підключення просторового шару, що зберігається в PostgreSQL / PostGIS.
3. Процедура підключення просторового шару, що зберігається в GDAL форматах.
4. Формування стилю відображення шару.
5. Створення набору / групи шарів.
6. Формування шаблонів html-відображення інформації про об'єкт шару.
7. Загальний порядок управління і налаштування безпекою доступу до опублікованих даних.
8. Спосіб кешування тайлованих просторових наборів та налаштування GeoWebCache.
9. Порядок забезпечення функціонування сервісів WMTS, WMS, WFS.
10.
Первинне формування каталогу метаінформації засобами GeoNetwork.
11.
Порядок збору та зміни метаінформації про просторові дані.
12.
Порядок забезпечення функціонування сервісу CSW (засобами GeoNetwork).
13.
Порядок створення конфігураційного файлу Mapnik.
Технологічні шаблони порталу:
1. Первинні налаштування середовища порталу (включаючи налаштування проекції проекту,
мовні, засоби пошуку та ін.).
2. Порядок підключення просторових даних за допомогою WMTS, WMS, WFS (TMS) в порталі.
3. Формування структури каталогу даних порталу.
4. Управління мовними налаштуваннями даних.
5. Установки безпеки, ролі та користувачі.
6. Управління та надання CSW стандарту надання інформації.
7. Налаштування шаблонів створення тематичних карт (фонові картограми).
Варіант розгортання програмного забезпечення Атласної платформи показано на рис.8.15.
Повторюваність і розширюваність забезпечується застосуванням розвиненої Атласної
інфраструктури, до якої має входити повна Атласна платформа. Атласна платформа складається з
серверної та клієнтської частин. Клієнтською частиною Атласної платформи є Каркас атласних
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рішень AtlasSF. Атласна інфраструктура передбачає наявність і використання інструктивних та
методичних матеріалів, облік і контроль результатів, опис прикладів.
Атласна платформа розгортається на базі компонентів Open Street Map (OSM), OSKARI
Platform та ін. (табл. 8.5).
Загальні підходи до відображення даних
На поточний момент поширеними є два принципово різні підходи, які розділюються
способами розгортання, форматами даних з якими працює (використовує) користувач та
загальним призначенням:
1.
Серверні, основані на тайлах.
2.
Локальні, основані на векторах.
Безумовно існують (можуть існувати) певні рішення гібридного типу, з явними
перевагами та обмеженнями цих двох основних типів.
Серверні рішення основані на тайлах
Загальний опис – максимальна частина даних та сервісів розміщена на серверах:
1.
СУБД, в якій розміщено просторові дані (у нашому випадку – Postgres/Postgis)
2.
Один або декілька картографічних серверів, наприклад:
• тайловий (TMS) – (у нас MapNik)
• WMS/WFS сервер (у нас Geoserver)
• WMTS сервер (у нас Geoserver). Служба запущена, дані не запущено.
• сервер CSW (метаінформації). Сервер запущено, дані не запущено.
• сервер геокодування/пошуку. Ні сервер ні служби не запущено.
3.
Картографічний клієнт (наприклад, у нас – базується на LeafLet, у Oskari OpenLayers), який використовує дані, які знаходяться переважно у мережі та поставляються
стандартними сервісами – TMS, WMTS, WMS, WFS, CSW, або можуть використовувати
локальні растрові дані TMS або векторні (geoJSON, shp).
4.
Власне локальні дані:
• локальна тайлована нарізка
• векторні дані в форматі geoJSON (shp)
• векторні дані в локальній БД, які перетворюються для відображення в
картографічному клієнті в geoJSON.
Призначення – можливість доступу користувачем до будь-яких просторових даних
довільних об’ємів, які доступні по стандартним сервісам.
Джерело даних – практично будь-які, що забезпечуються стандартним
картографічними сервісами. Як власним даним, так і стороннім.
Функції роботи з БК - збільшення/зменшення, переміщення по карті (якщо запущено
сервіси TMS або WMTS), отримання інформації по об’єкту (якщо запущено WMS/WFS
сервіс), отримання метаінформації (якщо запущено CSW сервіс), пошук або геокодування
(якщо запущено сервіси геокодування/пошуку).
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Рисунок 8.15. Варіант розгортання програмного забезпечення Атласної платформи

Таблиця 8.5
Перелік компонентів інформаційного та програмного забезпечення
№
Назва компонента
Сервер баз даних
1.
PostgreSQL/PostGIS
Картографічний сервер
2.
GeoServer

3.

Mapnik

4.

renderd

5.

GeoNetwork

6.

mod_tile

Призначення
СУБД
Картографічний сервер з відкритим вихідним кодом, який, серед
багатьох інших можливостей, реалізує наступні специфікації: Open
Geospatial Consortium (OGC): WMS, WFS, WCS, WFS-T
Рендерер, що перетворює векторні дані у растрові тайли і
використовуваний renderd
Являє собою систему управління чергою запитів на рендеринг,
призначену для оптимізації навантаження такими запитами
Система управління розподіленою просторовою інформацією,
заснована на стандартах. Вона створена для доступу до просторових
даних з безлічі різних джерел за допомогою метаданих
Модуль веб-сервера Apache, який віддає кешовані тайли і визначає
чи потребують ті чи інші тайли відтворення (залежно від того чи є
вони в кеші і чи не минув строк їх актуальності)

Портал
7.
Oskari

Інструменти на базі браузера (portal liferay) для доступу та
повторного використання інформації з різних джерел даних, у тому
числі інфраструктури просторових даних INSPIRE (SDI)
8.
Client
Додаток-клієнт доставки даних користувачеві (прикладна програма)
Desktop Підготовка даних (Препроцесування)
9.
Shapefile to PostGIS Імпорт даних у форматі ArcGIS SHP в СУБД
Import
OGS services
10.
WM,
WFS/WFS-T, Специфікації Open Geospatial Consortium
WCS, WMTS, CSW,
TMS
Зовнішні дані
11.
Google Map
Карта Google
12.
OSM
Карта Open Street Map
Зовнішні API
13.
Search
Пошук (повнотекстовий, індексний, взаємодія з основними
пошуковими машинами і т.п.)
14.
Find Location
Визначення місцеположення точки інтересу (POI)
15.
Geoсoder/Revers
Геокодер/ Зворотній геокодер
geocoder
16.
Address
Адреса (пошук)

Підходи до організації картографічного інформаційного забезпечення
У цьому розділі описано підходи до реалізації та використання просторових даних в
частині відображення базової карти (БК). Розглядаються застосування або рішення з
відкритим програмним кодом.
Серверні рішення, що основані на тайлах мають і переваги, і недоліки. Перевагами є:
• доступ практично до будь-яких даних, які доступні через стандартні картографічні сервіси
• відсутність обмежень зі сторони користувача до структур та об’ємів даних, що
знаходяться на стороні серверів.
• відсутність необхідності реалізації службових процедур, щодо обробки первинних даних,
зі сторони клієнтського застосування.
Серед недоліків можна означити:
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• необхідна наявність мережевого зв’язку для доступу до основних даних та сервісів.
• картографічні бібліотеки неоптимізовані для роботи з локальними векторними даними.
Для LeafLet вхідний векторний набір ~30Mb є критичним для швидкості роботи
застосування, оскільки бібліотека працює з усім набором цілком.
• тайловані набори є більш прийнятним локальним форматом даних і швидка дія практично не
залежить від об’ємів даних, але проблемою є самі об’єми тайлованих даних. Фактично, для
України є біль-менш прийнятним локальне використання на зумах 5-12 для всієї територія
України,(об’єми ~ 350-400Mb), або тайловані дані для певних локальних територій.
Локальні рішення основані на векторах
У якості прикладу можно навести рішення MAPS.ME (або MapsWithMe)
(http://maps.me/en/home), яке призначене для роботи на локальних пристроях.
Платформи – iPhone, iPad, Android, BlackBerry OS, можливо інші.
Призначення – навігатори та путівники.
Можливий сценарій рішення: користувач завантажує застосування. Первинний набір
доступних даних – світ цілком без можливості де відображення детальних даних. При
збільшенні зображення на певній території (країна), пропонується завантажити набір даних
для певної країни. Після завантаження набору, карта стає доступною з детальністю «до
дома». Набори даних генеруються виробником ПЗ та доступні для скачування.
Джерело даних – векторні дані OpenStreetMap (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maps.Me).
Первинні векторні дані OSM в форматі osm/o5m/pbf конвертуються у внутрішній формат mwm.
Додатково, суттєво генералізуються (спрощуються) векторні дані. Загальний об’єм векторних
даних для України становить 224 Мb.
Функції роботи з БК – збільшення/зменшення, переміщення по карті, пошук по
об’єктам (включених у векторний набір), отримання інформації по векторним об’єктам.
Інші особливості – відкритий код (https://github.com/mapsme/omim).
Перевагою цих рішень є отримання повністю локальної версії з досить високою
детальністю БК, а недоліком те, що всі просторові дані (крім положення об’єкта навігації)
статичні, структури даних та формати даних чітко та жорстко визначені розробником.
Користувацькі сценарії
Серверна версія
Ця версія передбачає що всі дані та сервіси знаходяться на стороні сервера (серверів).
Додатково, можлива опція розміщення користувацьких тематичних даних в СУБД MongoDB.
Камеральна версія передбачає можливість використання БК та сервісів розміщених на
стороні серверів в повному об’ємі, та за бажанням користувача, тайлових БК локально (в
зумах 5-12 для всієї України (можуть бути включені як стандартний набір версії), зуми 13-18
для певної території (можуть вивантажуватись з сервера або генеруватись користувачем)).
Можливо, є сенс вивантажувати тайлові набори не в форматі «чистих» тайлів, а в форматі
mbtiles. Це зменшити кількість файлів та каталогів до 1 об’єкта, що спростить швидкість
копіювання даних на локальний пристрій.
Генерація тайлів може виконуватись з використанням NRZTilesTools, JTileDownloader
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JTileDownloader), OSMtiledownloader
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMtiledownloader).
Необхідно передбачити можливість налаштування користувачем використання
тайлових наборів БК серверних або локальних.
Для користувацьких тематичних даних має бути можливість використання серверної
СУБД MongoDB та локальної версії, основаної на TingoDB.
Має бути передбачена можливість синхронізації вивантажених та змінених локальних
тематичних даних між TingoDB та MongoDB.
Локальна версія призначена для можливості перегляду та збору даних без наявності мережі.
Використовує (зуми 5-12 всієї України та 13-18 на вибрану територію). Користувач має
можливість модифікувати бажані налаштування для відображення (масштаб та територію
відображення).
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Використовує користувацькі тематичні дані TingoDB з можливістю внесення змін/створення
нових об’єктів. Має бути передбачена можливість синхронізації змінених даних з серверною
версією користувацької БД, або за бажанням, з камеральною версією з подальшим
редагуванням/обробкою.
Тематичне картографування
Загальні підходи. Розглядається побудова тематичної карти з використанням
інвентаризаційних даних. Передбачається що кількість тематичних карт має бути > 1.
Тематична карта може бути розділена на три частини (з точки зору користувача вона є
єдиним набором, оскільки при переході від масштабу до масштабу змінюється тільки
способи відображення та класи об’єктів, які доступні користувачу) відповідно до
національного, регіонального або об’єктового шару (рівня) (див. детальніший опис вище у
параграфі про Патерн тематичної карти).
Первинні дані. Первинні дані для побудови тематичної карти можна умовно розділити
на атрибутивні (як елементи БД) та просторові.
1.
Атрибутивні дані можуть розглядатись як елементи однієї БД, або як окремі
БД, у залежності від вибраного способу реалізації:
• Власне інвентаризаційні тематичні дані про певні об’єкти.
• БД Адмтер як елемент первинної прив’язки тематичних інвентаризаційних даних та
спосіб їх ідентифікації. Має містити координати місцеположень об’єктів Адмтер
(центроїди та обмежувальні прямокутники).
• Адреси. Точкові положення адрес з ЄК. Призначення – для забезпечення можливості
встановлення положення об’єкту. Використання виключно як серверне, з обмеженням до
доступу до первинних даних. В зв’язку з об’ємами самих даних та можливою вартістю даних.
• Загальні статистичні дані по певним об’єктам адміністративно-територіального устрою,
наприклад областям. Має використовуватись для побудови розрахункових показників
для статистичних тематичних карт і включають дані, які не являються
інвентаризаційними (наприклад, чисельність населення).
2.
Просторові дані є шаблонними даними для побудови тематичних карт. Є
елементом застосування (системи). Формат даних – на поточний момент geoJSON. Не мають
атрибутики стосовно тематичного наповнення:
• Області та міськради республіканського підпорядкування (область). Об’єкти мають
бути генералізовані до розмірів ~1Mb. Призначення – побудова картограм.
• Райони та міськради обласного підпорядкування (район). Об’єкти мають бути
генералізовані до розмірів ~5Mb або менше, межі об’єктів мають бути узгоджені з
об’єктами типу «область». Призначення – побудова картограм (опціонально, у випадку
якщо тематична карта передбачає такий рівень деталізації).
• Центроїди населених пунктів. Призначення – побудова локалізованих картодіаграм та
значків. Можливо, цей набір не є необхідним, у випадку, якщо така інформація може
генеруватись БД (інвентаризаційні об’єкти + Адмтер) для об’єктів, які фактично
використовуються при відображенні тематичної карти.
• Центроїди для побудови картодіаграм рівня «область»/«район». Можливо, цей набір
має бути елементом БД, оскільки з точки зору користувача, розміри та взаємне
розташування картодіаграм може бути будь-яким, бажано надати можливість зміни та
збереження розташування точкових об’єктів, які є «стартовими» для побудови
картодіаграм. Відповідно, цей набір може змінюватись в залежності від тематичної
карти, яку користувач планує побудувати.
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Первинна підготовка даних. У даному підрозділі не розглядаються процедури
використання та функції застосування інвентаризації в повному обсязі. Вказано лише
процедури в частині підготовки даних для побудови тематичної карти.
Зауваження. Необхідно передбачити можливість ідентифікації встановлених для
об’єкта координат – точні (геопозиціоновані/геокодовані/внесені вручну) або прив’язані до
певного об’єкта Адмтер.
Результатом є певні координати (X,Y) та відношення до об’єкту Адмтер, встановлені
для всіх інвентаризованих тематичних об’єктів.
Встановлення місцеположення (сценарій 1)
1.
При створенні інвентаризаційного об’єкту користувач в обов’язковому порядку
вказує об’єкт Адмтер, до якого цей об’єкт відноситься.
2.
Як ознака положення, об’єкту присвоюються значення центроїда об’єкта.
3.
Додатково, вказується відношення до об’єкта Адмтер кодом КОАТУУ.
4.
Користувач має можливість, користуючись картографічним застосуванням,
змінити вручну положення об’єкта.
Встановлення місцеположення (сценарій 2)
1.
Користувач має точні координати об’єкта. При створенні інвентаризаційного
запису, вносить точні координати об’єкта, і, додатково, вказує відношення цього об’єкта до
певного об’єкта Адмтер.
2.
Як ознака положення, об’єкту присвоюються значення точного положення.
Додатково, вказується відношення до об’єкта Адмтер кодом КОАТУУ.
Встановлення місцеположення (сценарій 3)
1.
При створенні інвентаризаційного запису користувач вказує положення
об’єкта, користуючись картографічним застосуванням, додатково, вказує відношення цього
об’єкта до певного об’єкта Адмтер.
2.
Як ознака положення, об’єкту присвоюються значення вказаного положення.
3.
Додатково, вказується відношення до об’єкта Адмтер кодом КОАТУУ.
Встановлення місцеположення (сценарій 4)
1.
При створенні інвентаризаційного об’єкту користувач вносить адресу
розміщення, або положення об’єкта.
2.
Користувач запускає функцію геокодування, яка у випадку успішного
завершення, встановлює точне положення об’єкта та його відношення до об’єкта Адмтер.
3.
Якщо функція геокодування не виконана, користувач має можливість
виконання сценаріїв 1 або 3.
Встановлення місцеположення (сценарій 5)
1.
При створенні інвентаризаційного об’єкту користувач встановлює положення
об’єкта відповідно до переліку адрес розміщених у БД.
2.
Як ознака положення, об’єкту присвоюються значення центроїда об’єкта
«Адреса».
3.
Додатково, вказується відношення до об’єкта Адмтер кодом КОАТУУ.
4.
Користувач має можливість, користуючись картографічним застосуванням,
змінити вручну положення об’єкта.
Налаштування тематичної карти виконується з використанням користувацького
інтерфейсу.
Загальний перелік робіт:
1.
Вказати структуру тематичної карти.
2.
Вказати дані для побудови тематичної карти.
3.
Задати способи відображення тематичної карти.
Структура тематичної карти
Користувач встановлює структуру тематичної карти. Оскільки картографічні способи
відображення для об’єктового (локалізовані точки) та регіонального (значки, агреговані до
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певного об’єкту Адмтер)
не змінюються, встановлюється спосіб відображення для
національного рівня (наприклад, картограма та локалізовані структурні кругові діаграми).
Користувач має можливість встановити рівні для рівнів, в загальних межах встановлених
діапазонів зумів +- 1-2 зума, без «дірок» та перекриття.
Дані для побудови тематичної карти. Користувач виконує необхідні процедури,
необхідні для побудови карти, на основі яких даних буде побудована тематична карта.
Об’єктовий рівень. Користувачем вказується основна таблиця інвентаризаційних
даних, які передбачається відображати. Місцеположення об’єкта встановлюється по точним
координатам об’єктів.
При відображенні картографічним клієнтом, із БД в geoJSON динамічно
вивантажуються дані, які знаходяться виключно в межах координат вікна картографічного
компонента.
Регіональний рівень. Користувачем вказується основна таблиця інвентаризаційних даних,
які передбачається відображати та спосіб агрегації об’єктів («населений пункт»/«район»). У
даному випадку – агрегація до рівня населеного пункту або об’єкта Адмтер рівня «район».
Місцеположення об’єкта встановлюється по координатам центроїда об’єкта адмтер.
При відображенні картографічним клієнтом, із БД в geoJSON динамічно
вивантажуються дані, які знаходяться виключно в межах координат вікна картографічного
компонента.
Національний рівень. Користувачем вказується основна таблиця інвентаризаційних
даних, спосіб агрегації («населений пункт»/«район»/«область», для картодіаграм та значків в
залежності від того локалізовані вони, чи ні).
Виконуються додаткові розрахунки з використанням загальних статистичних даних.
Наприклад, користувач повинен мати можливість розрахувати щільність об’єктів на певній
території, вказавши загальну кількість об’єктів в певному Адмтер об’єкті та розділивши її на
площу цього об’єкта, вказану в наборі статистичних даних. Розрахункові дані зберігаються у
тимчасовій таблиці БД.
При відображенні картографічним клієнтом, із БД в geoJSON динамічно
вивантажуються всі дані, якщо передбачається побудова картодіаграм або способу значків. У
випадку побудови картограми, дані оновлюються в geoJSON шаблоні просторового набору
«області» або «райони».
Способи відображення. Користувач має можливість налаштувати способи
картографічного відображення для вибраної статистичної карти.
Спосіб значків
1. Задати піктограму для набору цілком.
2. Задати розмір піктограми.
3. Задати піктограму для групи об’єктів в залежності від значення певного атрибута.
4. Задати розмір піктограми для групи об’єктів в залежності від значення певного атрибута.
5. Задати стиль підписів для набору цілком: положення підпису; шрифт; стиль шрифта;
розмір; колір; колір окантовки; товщина окантовки
6. Задати стиль підписів для групи об’єктів в залежності від значення певного атрибута:
положення підпису; шрифт; стиль шрифта; розмір; колір; колір окантовки; товщина окантовки.
Картограми: вказати атрибут, по якому будується картограма; вказати кількість
рангів; задати значення рангів (з контролем неперетину значень); задати колір для певного
рангу (hex/RGB/кольорова палетка); задати прозорість кольору ранга; задати колір окантовки
(hex/RGB/кольорова палетка); задати товщину окантовки; задати стиль підписів (при
необхідності): (положення підпису (відносно центроїда), шрифт, стиль шрифта, розмір,
колір, колір окантовки, товщина окантовки).
Картодіаграми. Наведено приклад параметрів для кругової структурної картодіаграми:
1. Вказати атрибут, по якому будується картодіаграма.
2. Вибрати спосіб побудови – ранговані значення або абсолютні.
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3. У випадку, якщо вибрані ранговані: вказати кількість рангів, задати значення рангів (з
контролем неперетину значень).
4. У випадку, якщо вибрані абсолютні, вибрати розмір-пропорції між мінімальним та
максимальним значенням в наборі.
5. Задати колір для певного рангу (hex/RGB/кольорова палетка).
6. Задати прозорість кольору ранга.
7. Задати колір зовнішньої окантовки (hex/RGB/кольорова палетка).
8. Задати товщину зовнішньої окантовки.
9. Задати колір внутрішньої окантовки (hex/RGB/кольорова палетка).
10.
Задати товщину внутрішньої окантовки.
Оформлення та публікація тематичної карти
Виконується з використанням користувацького інтерфейсу.
Загальний перелік робіт: оформити легенду; оформити пошук та «інфо» по об’єктах;
вказати тайловану базову карту; підключити до дерева змісту.
Легенда. У залежності від способу картографічного відображення тематичної карти,
застосуванням автоматично генерується легенда.
Користувач має можливість встановити:
1. Загальну назву для елемента (картограми, картодіаграми) тематичної карти.
2. Назву другого порядку для елемента (картограми, картодіаграми) тематичної карти.
3. Значення (назву) об’єкта (рангу або значення) тематичної карти.
Пошук та «інфо».
1. Користувач вказує атрибут для кожного елементу тематичної карти, по якому буде
виконуватись пошук.
2. Користувач вказує локалізовану назву атрибута по якому буде виконуватись пошук.
3. Користувач вказує атрибути для кожного елементу тематичної карти, які будуть
відображатись при виклику функції «інфо».
4. Користувач вказує локалізовану назву атрибутів, які будуть відображатись при виклику
функції «інфо».
Базова карта.
1. Користувач вказує базову карту, яка завантажується разом із тематичною картою.
2. Користувач вказує центр та зум, на якій буде завантажуватись БК та тематична карта при
первинній ініціалізації.
Дерево змісту. Користувач створює новий об’єкт в дереві змісту та підключає
відповідно оформлену тематичну карту.
Додаткові функції
Комбінована структура тайлів та векторів для відображення. Реалізувати структуру
карти в моделі «векторна картограма – тайлова БК – векторні картодіаграми – тайлові
підписи» поки що не вдалось. LeafLet дозволяє встановлювати порядок відображення тільки
для групи всіх тайлових\растрових та групи всіх векторних шарів. Порядок відображення
шарів в межах групи може бути довільним. Задачу здається, можливо вирішити, але це
потребуватиме модифікації коду самої бібліотеки LeafLet.
Створення об’єктів (картодіаграм). Об’єкти, побудовані d3 є динамічними, і існують
лише в межах поточної сесії клієнта, і являються об’єктами, які не являються власне
лініями\лінії\полігони. Відповідно, якщо є потреба облікувати картограми наприклад
засобами Geoserver, або підготувати карту для публікації в Adobe Illustrator, на даний момент
така можливість відсутня. Бажано мати можливість створення об’єктів, які будує d3 у
вигляді просторових об’єктів (geoJSON, SHP) із збереженням атрибутики.
Редагування об’єктів для зміни положення картодіаграм (точки). Оскільки розміри
та взаємне розташування картодіаграм (нелокалізованих) може бути будь-яким, бажано
надати можливість зміни та збереження розташування точкових об’єктів, які є «стартовими»
для побудови картодіаграм.
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Встановлення прозорості векторних шарів. Бажана функція. По аналогії із
можливістю зміни прозорості растрових наборів, надати можливість зміни прозорості
векторних шарів.
Розгортання
Локальна версія. СУБД – TingoDB, середовище виконання – nwjs (nodeJS+webkit).
Серверна версія. СУБД – MongoDB, середовище виконання – nodeJS.
8.2 Розроблення веб-ресурсу «Публічна частина Державного реєстру нерухомих
пам’яток України»
Враховуючи зроблений аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду, Інститутом
географії НАН України та ТОВ “Інтелектуальні Системи ГЕО” на замовлення Управління
охорони культурної спадщини Міністерства культури в рамках Меморандуму про співпрацю
між НАН України та Міністерством культури від 27 червня 2018 року була створена
Електронна інтерактивна карта «Публічна частина Державного реєстру нерухомих
пам’яток України»186.
Метою створення інтерактивної карти є забезпечення реалізації державної політики в
сфері охорони, збереження та використання КС.
Цілі:
• удосконалення державного управління стосовно обліку та реєстрації об’єктів КС
шляхом впровадження сучасних геоінформаційних та інформаційно-комунікаційних
технологій;
• забезпечення вільного доступу широких верств користувачів до максимально повної
інформації про нерухомі пам’ятки Державного реєстру;
• сприяння популяризації та збереженню КС України та її адміністративнотериторіальних одиниць;
Завдання
• проведення інвентаризації та аналіз наявної інформації про об’єкти КС, занесені до
Державного реєстру, створення та динамічне наповнення відповідних баз даних;
• визначення точної географічної прив’язки (координат) об’єктів;
• візуалізація інформації про пам’ятки КС за допомогою методів геоінформаційного
картографування;
• забезпечення користувачам високих пошукових можливостей у базі даних та карті;
• забезпечення можливості поповнення контенту бази даних та карти новою
інформацією про об’єкти КС, занесені до Державного реєстру, а також можливості
поповнення бази даних та карти інформацією про нові об’єкти.
Потенційними користувачами розроблених інформаційних ресурсів були визначені:
представники органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, відповідальні за підготовку та прийняття рішень в області охорони пам’яток
КС, культури, туризму, економіки; науковці та працівники освіти в галузі вивчення і охорони
об’єктів КС; представники туристичного бізнесу; представники громадських організацій.
В результаті виконаних завдань роботи розроблено Інтерактивну карту (головне вікно
показане на рис. 8.16), на якій представлені:
- пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення (пам’ятки
археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садовопаркового мистецтва, ландшафтні, науки і техніки);
- об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
- історико-культурні заповідники.
Головне вікно веб-ресурсу складається з кількох веб-частин (або дашбордів) та
забезпечує різні види інтерфейсів для кінцевого користувача: навігація по картах і їх шарах
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(дерево змісту); візуалізація змісту на карті; представлення даних про кожен з об‘єктів карти
у табличному вигляді з можливістю переходу на ресурси, пов‘язані з тематичним об‘єктом.

Рисунок 8.16. Головна сторінка веб-ресурсу «Публічна частина Державного реєстру
нерухомих пам’яток України»
Для зручності роботи кожну з панелей можна згорнути (мінімізувати), розгорнути на
весь екран або закрити, а також оновити її вміст на той випадок, якщо матеріал, який вона
відображає, був відредагований в процесі перегляду (табл. 8.6).
Таблиця 8.6. Дії з панеллю
Згорнути панель
Розгорнути панель на весь екран
Закрити панель
Оновити вміст панелі

В якості базових карт контенту використано карти популярних геопорталів (Google,
Google Satellite, Open Street Map) та карти України (в тому числі публічна кадастрова карта).
Перелік базових карт може бути розширений не тільки за рахунок підключення нових
онлайн ресурсів (таких як ESRI, Bing тощо), але й локальних тайлових наборів даних для
забезпечення роботи без підключення до інтернет мережі. Меню «Базові карти» дозволяє
Користувачу динамічно змінити поточне відображення базової карти контенту, вказавши
відповідний пункт меню (рис. 8.17).
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Рисунок 8.17. Вибір базової карти контенту

Рисунок 8.18. Вибір тематичних
шарів карти контенту

Тематичний зміст викладено пошарово з можливістю відображення тематичної
інформації у вигляді карти, а також роботи з даними. Меню «Тематичні шари» дозволяє
Користувачу динамічно додати/видалити до поточного відображення картографічного контенту
тематичні шари, помічені галочками у чек-боксах компоненту (рис.8.18).
Меню інструментів управління картою дозволяє встановлювати масштаб її
відображення, знаходити на карті об’єкти за визначеними властивостями та умовами,
управляти складом відображуваних шарів. Веб-ресурс дає можливість отримати довідкову
інформацію про той чи інший об’єкт безпосередньо з місця його локалізації, шляхом
виклику довідкового вікна: назва, період створення, вид пам’ятки (археології, історії,
архітектури та ін.), статус, місцезнаходження, охоронний номер, рішення про внесення до
Реєстру, фото, облікова інформація у форматі .pdf з можливістю завантаження (паспорт
об’єкта, облікова картка та ін.).
З технологічної точки інтерактивна карта реалізована на базі фреймворка Bootstrap (Twitter),
який дозволяє створювати адаптивні інтерфейси. Завдяки цьому можна будувати layout, що
складається з будь-якої кількості візуальних елементів довільних розмірів і стилів оформлення.
Функціональніcть карти надає користувачу певну свободу у формуванні робочого
простору карти і дослідженні потрібної інформації. Елементи інтерфейсу, так само як і
способи відображення на карті, є інтуїтивно зрозумілими. Користувач може змінювати
вигляд та інформаційне навантаження карти та одночасно викликати у вікно перегляду
супутню інформацію, створюючи власні комбінації з наборів даних (рис.8.19, 8.20).
Управляючий файл index.html ініціює запуск Карти (використовуючи структуру
попередніх трьох блоків), а також посилається на програмні елементи, які забезпечують і
виконання функцій роботи з картою.
При розробці Системи та її інформаційних компонентів враховано можливість
розширення як функціональності Системи, так і збільшення діапазону її інформаційних
компонентів (створення та впровадження другої черги Системи), де буде реалізовано збір
даних та їх систематизація, контроль за зміною стану об‘єктів, аналіз. У подальшому
передбачається пропонується реалізувати можливості:
1.
Збору та редагування просторової та семантичної інформації щодо об‘єктів
(просторових тематичних даних).
2.
Управління змінами та доступом до даних на різних етапах змін.
3.
Створення довільних структур та наборів просторових тематичних даних.
4.
Розподілений доступ до функцій (ролі Reader, Author, Coordinator).
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Рисунок 8.19. Робота з даними: фільтри і вибірки

Рисунок 8.20. Робота з даними: завантаження Паспорту об‘єкта «Замкова гора –
Андріївський узвіз» у вікно браузера
Можемо констатувати, що результати проведеної роботи стануть першим істотним
кроком до формування Електронного реєстру пам’яток культурної спадщини України,
сприятимуть розбудові Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в
Україні, а також дадуть змогу громадянам України та міжнародній спільноті вільного
доступу до інформації про культурну спадщину України.
Передбачається, що реалізація проекту дозволить досягти наступних результатів:
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• розроблено базу даних та інтерактивну карту, котрі можуть розглядатися у вигляді
«початкової» версії, застосування якої дає змогу уявити предметну область в уніфікованому
форматі та запропонувати шаблон опису та представлення об’єктів КС на різних рівнях з
можливістю подальшого коригування з урахуванням побажань і зауважень користувачів;
• забезпечено доступ населенню і введено в науковий і культурний обіг та освітню
діяльність розширені матеріали Державного реєстру як додаткових джерел інформації про КС;
• здійснено перші практичні кроки у напряму створення єдиного інформаційного
простору для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері КС;
• через створення зазначеного інформаційного сервісу та електронних засобів
комунікації здійснено кроки у напряму підвищення рівня та інтенсивності взаємодії
Міністерства культури, як надавача сервісних послуг, та суспільства у сфері КС.
Пропозиції та напрямки подальшої діяльності:
усунення недоліків законодавчої та нормативно-правової бази в сфері КС щодо
унормування порядку та запровадження, поряд з паперообігом, електронної форми ведення
Державного реєстру, встановлення переліку відомостей, які підлягають внесенню до реєстру;
забезпечення поступового перекладу інформації бази даних та інтерактивної карти на
англійську мову;
забезпечення введення в базу даних з відображенням на карті додаткових модулів,
наприклад, об’єктів, що знаходяться в аварійному стані, з метою залучення до них уваги
органів місцевого самоврядування, громадськості, благодійних організацій та спонсорів;
забезпечення напрямків та засобів зворотного зв’язку з користувачами, можливостей
розміщення додаткових відомостей про об’єкти КС (фотографії, документи тощо), що
сприятиме поповненню та актуалізації інформації.
8.3. Процес досягнення Цілей сталого розвитку в Україні у сфері культурної спадщини
Одним із найбільш важливих завдань у сфері КС є створення сучасного ефективно
діючого механізму формування статистичної та аналітичної звітності на основі достовірної
інформації про кількість та стан об’єктів КС, заходів з їх охорони та збереження та подальше
забезпечення державних органів різного рівня даною інформацією для обґрунтування та
прийняття управлінських рішень.
Актуальність цієї тези в Україні обумовлена відсутністю електронної інформаційної
системи щорічної звітності та інформування громадськості про стан збереження об’єктів КС.
Існуюча статистична звітність органів охорони КС (форма №1-ПКС річна «Звіт про
нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини»), затверджена наказом Міністерства
культури і туризму України від 20 серпня 2007 року №48 за погодженням з Держкомстатом
України, запроваджена з 2007 року, формується за відповідними розділами та містить
наступні показники:
За розділом I «Державний облік пам’яток КС» – дані про загальну кількість пам’яток (за
видами), що перебувають на державному обліку, в тому числі занесених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України на кінець звітного періоду (за категоріями національного та
місцевого значення) та знятих з державного обліку протягом звітного періоду;
За розділом II «Об’єкти КС, занесені до переліків щойно виявлених» – дані про
загальну кількість пам’яток (за видами), занесених до переліку щойно виявлених, в тому
числі які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, подані до занесення до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України та визнані такими, що не підлягають
державній реєстрації;
За розділом III «Пам’ятки КС, які потребують проведення ремонтно-реставраційних
робіт» – дані про кількість пам’яток КС, які потребували проведення ремонтнореставраційних робіт на початок звітного періоду та кількість пам’яток КС, на яких
заплановано (розпочато, завершено або) перенесено проведення ремонтно-реставраційних
робіт у звітному періоді.
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За розділом IV «Фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та інших
заходів з охорони КС» – загальна сума коштів, асигнованих на всі види зазначених у звіті
робіт та сума фактично освоєних коштів з усіх джерел фінансування.
За розділом V «Заходи з охорони КС» – інформація про кількість окремих пам’яток та
комплексів (ансамблів), навколо яких установлено зони охорони; дані про кількість
історичних населених місць, що мають установлені та затверджені межі історичних ареалів і
режими використання їх територій; кількість охоронних договорів на пам’ятки КС; кількість
паспортів, оформлених на пам’ятки КС; кількість пам’яток КС, що пройшли інвентаризацію
(всі дані наводяться на початок звітного періоду та за звітний період).
Статистична інформація в електронному вигляді надходить до Мінкультури із
зовнішніх джерел в різних форматах і далі обробляється вручну, тобто відсутня
спеціалізована інформаційна система зі збору та обробки статистичних даних.
В результаті узагальнений статистичний, а тим більше, аналітичний, звіт, який охоплює всі
наявні в Україні пам’ятки нерухомої спадщини згідно розділів форми №1-ПКС в розрізі регіонів
і в цілому по країні наразі не оприлюднюється та для громадськості не доступний.
Щорічний статистичний збірник «Заклади культури, фізичної культури і спорту
України», який готується Державною службою статистики України, в розділі «Нерухомі
пам’ятки в Україні» наводить тільки показники кількості пам’яток, що перебувають на
державному обліку на кінець року, та коштів, асигнованих на всі види ремонтнореставраційних робіт на рік та фактично освоєних, в тому числі за джерелами фінансування
(дані розділу за 2017 рік в щорічнику зовсім відсутні).
Таким чином, не виконується вимога Закону України «Про охорону культурної
спадщини» про щорічне звітування центральних органів виконавчої влади у сфері КС перед
Кабінетом Міністрів України та громадськістю про стан збереження об’єктів КС.
Важливою передумовою здійснення невідкладних заходів у цій сфері є приєднання
України з 2016 року до глобального процесу досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) та
розроблення національної системи ЦСР з використанням широкого кола інформаційних,
статистичних та аналітичних матеріалів, викладених в Першій Національній доповіді «Цілі
сталого розвитку: Україна» (далі - Доповідь). Доповідь містить національні цілі, завдання та
цільові показники на період до 2030 р. порівняно з їх базовим рівнем у 2015 р.187
Індикаторами виконання завдання 11.3. Забезпечити збереження культурної і природної
спадщини із залученням приватного сектора (Мета 11. «Сталий розвиток міст і громад») визначено:
– кількість об’єктів КС, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (13 в
2030 р. порівняно з 7 в базовому 2015 році);
– кількість пам’яток національного значення, включених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України (1305 в 2030 р. порівняно з 855 в базовому 2015 році).
Невиправдане обмеження кількості встановлених цільових показників та заплановані
темпи їх досягнення не витримують ніякої критики, тому стверджувати про серйозність та
планомірність активізації зусиль з охорони і збереження КС в Україні не має ніяких підстав.
Як доказ наведеного положення слід зазначити, що Генеральна Асамблея ООН на
своєму засіданні 6 липня 2017 року затвердила «Систему глобальних показників досягнення
цілей і завдань в галузі сталого розвитку, закріплених в Порядку денному в галузі сталого
розвитку на період до 2030 року», в якості інструменту, що застосовується країнами
добровільно і на власний розсуд та включає початковий набір показників, які підлягають
щорічному коригуванню і всебічному огляду.
Стосовно завдання 11.4.1 це «Загальна сума витрат (державних і приватних) в
розрахунку на душу населення на цілі збереження і захисту всієї культурної і природної
спадщини в розбивці за видами спадщини (культурна, природна, змішаного характеру і
визнана об’єктом всесвітньої спадщини Центром всесвітньої спадщини), рівню державного
Цілі сталого розвитку: Україна
Національна доповідь. Київ, 2017.
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=85d6337d-5d9c-4e65-be5e-34d7a851b250]
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управління (національний, регіональний та місцевий / муніципальний), за видами витрат
(експлуатаційні витрати / капіталовкладення) і за видами приватного фінансування
(пожертви в натуральній формі, приватний некомерційний сектор та спонсорство)» 188.
При цьому доцільно взяти до уваги, що Керівна група Конференції Європейської
Статистики (КЄС) із статистики ЦСР розробила та представила на шістдесят п’ятій
пленарній сесії КЄС (червень 2017 р.) «Дорожню карту статистики з Цілей сталого
розвитку». Дорожня карта містить рекомендації щодо механізмів подання звітності та
розповсюдження інформації за показниками ЦСР.
Важливою частиною «Дорожньої карти» є розділ про використання національних
показників. В ньому, посилаючись на п. 75 «Порядку денного у сфері сталого розвитку на
період до 2030 року» щодо доповнення глобальних показників ЦСР показниками на
регіональному та національному рівнях, які будуть розроблені державами-членами189,
зазначається, що перетворення ЦСР і встановлених завдань в дії і заходи на національному
та регіональному рівні та їх інтеграція в національні стратегії та інші політичні заходи буде
грати вирішальну роль для успішної реалізації ЦСР. Рішення про використання національних
показників приймає країна. Воно буде залежати від національних пріоритетів при реалізації
ЦСР і наявності національної стратегії сталого розвитку.
Перелік глобальних показників ЦСР був розроблений з метою оцінки прогресу
реалізації ЦСР на глобальному рівні. Рівень розвитку статистичної системи в конкретній
країні може дозволити їй використовувати більш складні показники, ніж показники на
глобальному рівні. Використання національних показників також може бути обґрунтовано
необхідністю задоволення національних комунікаційних потреб190.
В «Дорожній карті» також акцентується увага на доцільності, з метою організації
дієвого моніторингу стану досягнення ЦСР, створення національної платформи для
звітування, яка може складатися з трьох компонентів:
i) портали збирання або представлення даних, що дозволяють різним постачальникам
(відповідальні центральні органи виконавчої влади) представляти/розміщувати дані;
ii) бази даних для складання показників;
iii) портали з розповсюдження даних, на яких користувачі зможуть знайти таблиці,
документи (методичні, методологічні тощо) та публікації. Створення порталу з
розповсюдження даних може також стати частиною комунікаційної стратегії.
При створенні баз даних за показниками ЦСР та платформи з розповсюдження даних,
що будуть використані для цілей звітності, доцільно дотримуватися виконання наступних
вимог (узгоджуються з Основними принципами офіційної статистики та Порядком денним
на період до 2030 року):
Співставність: повинна містити та представляти дані, які були підготовлені відповідно
до існуючих міжнародних стандартів та методологій.
Прозорість: повинна забезпечити можливість розміщення відповідних метаданих та
іншої довідкової інформації, яка стосується обмежень базових статистичних даних.
Своєчасність: повинна забезпечити можливість подання статистичних та
адміністративних даних по мірі їх надходження.

Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 6 июля 2017
года A/RES/71/313. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/313
189
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General
Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
190
Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals, first edition: ECE/CES (2017) Economic Commission
for Europe: Conference of European Statisticians’ Sixty-fifth Plenary Session of the Conference of European
Statisticians,
Geneva,
19-21
June
2017
URL:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf
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Загальнодоступність: повинна забезпечити публічний доступ до зібраної інформації та
наявної документації191 .
Досвід створення інформаційної системи зі збору статистичних даних у сфері КС в
Україні обмежився розробленням, випробовуванням та лише дослідною експлуатацією
підсистеми «Статистика», яке здійснював в 2006–2010 рр. Науково-дослідний інститут
пам’яткоохоронних досліджень (з 2017 р. – Український державний інститут культурної
спадщини) в рамках створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи
«Пам’яткоохоронна справа України» («Охорона культурної спадщини»). Функціональним
призначенням підсистеми (бази даних) «Статистика» було накопичення і збереження
щорічної звітної статистичної інформації, що надається органами культури (або охорони
культурної спадщини) Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, її автоматизованої обробки і складання
загального статистичного звіту з обчисленням відповідних показників і заповнення граф
таблиць розділів «Звіту про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» 192.
Враховуючи зроблений аналіз сучасного стану та передумов щодо статистичного
забезпечення сфери КС, визначено, що необхідним структурним компонентом Атласної
геоінформаційної системи культурної спадщини України може бути Автоматизована
інформаційна система статистичної звітності «Культурна спадщина».
Мета її створення – забезпечення потреб державних органів влади, засобів масової
інформації, населення, наукових, громадських, виробничих установ, організацій та
підприємств, міжнародних організацій в різноманітній, об’єктивній і повній інформації про
стан сфери охорони, збереження та використання КС.
Основні цілі та завдання:
• автоматизація, з метою підвищення оперативності, ефективності і якості процесу
збору, оброблення, зберігання та комплексного аналізу статистичної звітності про стан КС;
• формування щорічної статистичної звітності про стан КС на рівні управлінь культури
(охорони культурної спадщини) органів місцевого самоврядування, районних державних
адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства культури та Держстату;
• формування на підставі статистичних даних аналітичних звітів різних типів і їх
подальший аналіз для прийняття управлінських рішень;
• формування на єдиній методологічній основі фонду статистичної інформації та
підтримання його в актуальному стані;
• статистичне забезпечення розроблення та реалізації загальнодержавних, регіональних
та місцевих програм охорони, збереження та використання КС, Цілей сталого розвитку в
Україні, міжнародних проектів та ініціатив тощо;
• оперативне та повноцінне інформування державних органів влади, громадськості,
міжнародних організацій за допомогою друкованих та електронних засобів масової
інформації про тенденції в реалізації державної політики в сфері КС, сучасний стан КС, в
тому числі про стан виконання Україною Цілей сталого розвитку.
Етапи створення:
Створення та впровадження Автоматизованої інформаційної системи статистичної
звітності «Культурна спадщина» має здійснюватись поетапно. Перша черга може бути

Власенко Н. Показники для моніторингу стану досягнення Цілей сталого розвитку: методологія збору та
розрахунку
даних.
Аналітичний
звіт,
2017
URL:
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_StatReport_v06.pdf
192
Попельницький О.О., Л.Є. Савостіна. Розроблення програмного забезпечення та створення
автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Пам’яткоохоронна справа України» //Новітні комп’ютерні
технології: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р.
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заснована на існуючій законодавчо-нормативній та методологічній базі у сфері статистики
КС, яка була сформована в Україні більше десяти років тому.
Впровадження модернізованої системи статистичного спостереження та звітності в
сфері КС потребує реалізації низки заходів з удосконалення законодавства та нормативної
бази, в першу чергу у зв’язку з підписанням Україною Угоди про асоціацію, якою
зобов’язалася привести всю сферу державної статистики у відповідність до вимог та
стандартів ЄС. Крім того, швидкими темпами розвиваються інформаційні технології та
створюються новітні підходи до розроблення та впровадження процедур, механізмів та
засобів формування статистичних даних, які дозволяють користувачам отримати весь обсяг
інформації, якого вони потребують, у зручному вигляді для подальшої обробки, візуалізації
та аналізу.
В інформаційній системі статистичної звітності «Культурна спадщина» має бути
забезпечено функціонування моніторингу Цілей сталого розвитку в Україні, який передбачає
упровадження та координацію збору й поширення даних і метаданих на глобальному та
національному рівнях. Планується і розроблення відповідної «дорожньої карти» та
створення національної платформи для звітування за встановленими показниками193.
У зв’язку з цим, пропонується Міністерству культури встановити показники для
моніторингу стану досягнення Цілей сталого розвитку у сфері КС двох рівнів: індикатори
глобальних показників та індикатори національних показників та визначити їх цільові
значення за погодженням з зацікавленими органами центральної виконавчої влади. (табл. 8.7).
Таблиця 8.7.
Індикатори Національного завдання «11.3 (11.4*) Забезпечити збереження культурної і
природної спадщини із залученням приватного сектора» Цілей сталого розвитку
№№ Завдання
Індикатор
Пп.
Мета 11. «Сталий розвиток міст і громад»
11.3. Забезпечити Глобальні:
збереження
11.3.1 Загальна сума витрат на цілі охорони,
культурної і збереження та використання культурної спадщини,
природної
млн. грн.; у розрахунку на одну особу
спадщини із
залученням
Національні:
приватного
11.3.2 Кількість об’єктів культурної та природної
сектора
спадщини, які включені до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, одиниць
11.3.3 Частка кількості пам’яток, включених до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, у
відсотках до загальної кількості пам’яток та об’єктів
КС, %
11.3.4 Частка кількості пам’яток та об’єктів КС, на

Дезагрегування

За
джерелами
фінансування
(державні,
місцеві,
інші)
За типом спадщини
(культурна
/
природна)
За регіонами;
За
категоріями
національного
та
місцевого значення
За регіонами

яких
проводяться
ремонтно-реставраційні
роботи, у відсотках до загальної кількості пам’яток
та об’єктів КС, які їх потребують, %
11.3.5 Частка кількості пам’яток та комплексів За регіонами
(ансамблів), навколо яких установлено зони охорони,
у відсотках до загальної кількості пам’яток та
об’єктів КС, %
11.3.6 Частка кількості пам’яток, на які укладені За регіонами
охоронні договори, у відсотках до загальної кількості
Програма
розвитку
державної
статистики
до
2022
року:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/rizne/stat_projekt_program.docx
193
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Проект.

URL:

пам’яток та об’єктів КС, %
11.3.7 Частка кількості пам’яток, що мають оформлені За регіонами
паспорти об'єктів (пам'яток) культурної спадщини, у
відсотках до загальної кількості пам’яток та об’єктів
КС, %
11.3.8 Частка кількості пам’яток, що пройшли
інвентаризацію, у відсотках до загальної кількості
пам’яток та об’єктів КС, %
11.3.9 Частка кількості історичних населених місць, За регіонами
що мають затверджені межі історичних ареалів та
режими використання їх територій, у відсотках до
загальної кількості історичних населених місць, %
*Примітка: Для цілей моніторингу та міжнародного звітування про стан виконання поставлених цілей
доцільно привести національну нумерацію завдань зі встановленою в офіційних документах ООН.

Це забезпечить, по-перше, їх відповідність вимогам, встановленим резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/313 від 6 липня 2017 р., порівнянність з іншими
країнами та можливість включення до глобальної системи; по-друге, врахування
національних реалій щодо вирішення існуючих проблем у сфері КС, обґрунтування та
встановлення пріоритетів в реалізації державної культурної політики, тощо.
Пропозиції та напрямки подальшої діяльності:
• формування багатоцільової системи показників, що всебічно відображає стан КС та
динаміку процесів його змін, шляхом розширення показників існуючої форми статистичного
спостереження;
• впровадження статистичної системи моніторингу технічного та екологічного стану
нерухомих пам’яток та об’єктів КС;
• створення інформаційної бази нерухомих пам’яток та об’єктів КС, що знаходяться в
аварійному стані та відповідного порталу в мережі Інтернет з можливістю зворотного зв’язку з
користувачами та інтерактивного використання бази даних (внесення інформації про поточний
технічний стан, фотографічних матеріалів і графічних або проектних документів та ін.).
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8.4 Включення до документів стратегічного планування: проект Концепції
державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини
Відповідно до положень статті 54 Конституції України держава має забезпечувати
збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.
На сучасному етапі розвитку нашої держави першочергова роль належить актуалізації
питання національної самовідданості та історичної пам'яті українського народу. І, як ніколи
раніше, важливо забезпечити справжній культ духовності та об'єктивності власної історії. З
контекстом цих понять нерозривно пов'язана нерухома культурна спащина України, а отже,
охорона, збереження та її популяризація.
Збереження та якомога ефективніше використання об’єктів культурної спадщини у
вихованні майбутніх поколінь сприятиме піднесенню національної свідомості та гідності.
Крім того, охорона та збереження об’єктів культурної спадщини з боку держави та
громадськості має позитивний вплив на міжнародний імідж нашої держави.
Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо охорони культурної
спадщини та інтеграції України до світової спільноти є впровадження інформаційного
ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей.
Разом з тим, стан охорони культурної спадщини є вкрай незадовільним. До того ж,
десятки тисяч об’єктів культурної спадщини, які перебувають на державному обліку,
особливо археології та архітектури, зруйновані та пограбовані у зв’язку із тимчасовою
окупацією частини території України. Будь-які втрати культурної спадщини неминуче
відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного
жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам‘яті, знищення інтелектуального та
творчого потенціалу суспільства в цілому.
Тому метою розробки Концепції є необхідність забезпечить створення ефективної
системи захисту культурної спадщини в державі, виявлення, використання її культурнопросвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу та забезпечення
провадження комплексної, послідовної та скоординованої діяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань із її реалізації.
Проект
КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ
НЕРУХОМОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Загальні положення
У багатовікової історії України наша історико-культурна спадщина – це духовний,
економічний і соціальний капітал надзвичайно високої цінності, який є головною складовою
національної самоповаги і відповідного представлення нашої країни на міжнародному рівні.
На території України знаходиться близько 130 000 об’єктів культурної спадщини, які
перебувають на державному обліку, з них – 9544 пам’яток, внесених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України (914 пам’яток національного значення та 8638 – місцевого
значення), близько 34 000 щойно виявлених об’єктів та 7 унікальних культурних об’єктів,
включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які мають виняткову
загальнолюдську цінність. На державному обліку перебуває близько 65 350 (52%) об’єктів
археології, 44 496 (35%) – історії, 1 944 – монументального мистецтва (2%), 13 518 архітектури та містобудування, 327 - садово-паркового мистецтва; 219 – ландшафтних
об’єктів та 92 – об’єкти науки і техніки.
Найбільше пам’яток, внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України,
розташовано в Дніпропетровській (20% всіх пам’яток, внесених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України), Автономній Республіці Крим (12% ), Одеській області (11%),
Харківський (10%) областях, м. Київ (11%). Багаті об’єктами культурної спадщини також
Запорізька,
Львівська, Черкаська, Чернігівська області. В кожній із цих областей
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розташовано близько 7% об’єктів культурної спадщини, що перебувають на державному
обліку.
Попереднього захисту надано значній кількості об’єктів культурної спадщини в
Донецькій (12% всіх щойновиявлених об’єктів культурної спадщини), Івано-Франківській
(12%), Полтавській (12%), Київській (10%), Тернопільській (7%) областях.
Станом на 1 січня 2018 року до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО увійшли 6
об’єктів культурної спадщини, розташованих на території України, що становить близько
0,65% від загальної кількості об’єктів всесвітньої спадщини, а саме:
Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська
лавра (внесені у 1990 р.);
Ансамбль історичного центру м. Львів (1998 р.);
Транскордонний (10 країн) об’єкт «Дуга Струве» (геодезичні пункти Баранівка,
Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин, 2007 р.);
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.).
Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (2013);
Античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора (2013).
Додатково Україною були внесені 16 об’єктів до переліку об’єктів-кандидатів на
включення до Списку всесвітньої спадщини.
До Списку історичних населених місць України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.01 № 878 включено 401 населене місце, яке зберегло повністю
або частково об’єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форми
забудови, що походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або
періодів розвитку.
На базі комплексів (ансамблів) пам’яток, що мають особливу культурну, історичну і
наукову цінність, або справили значний вплив на розвиток культури, архітектури,
містобудування, або безпосередньо пов'язані з видатними історичними подіями діє 65
історико-культурних заповідників.
З огляду на міжнародні зобов’язання, взяті на себе Україною, та положення статті 54
Конституції України держава має забезпечувати збереження об'єктів, що становлять
культурну цінність. Збереження культурної спадщини впливає на формування менталітету
нації, стверджує спадкоємність одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого
розвитку суспільства. Запорукою піднесення української культури та духовного розвитку
суспільства в дусі патріотизму і любові до України є збереження та примноження культурної
спадщини, яку ми отримали від попередніх поколінь.
Протягом останніх двох років відновлено механізми охорони культурної спадщини, що
тривалий час не застосовувалися. Розблоковано наповнення Державного реєстру нерухомих
пам’яток України та вжиття заходів контролю у сфері охорони культурної спадщини,
значний крок зроблено в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері охорони
культурної спадщини, взятих на себе Україною, та співпраці з Комітетом всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо охорони культурної
спадщини та інтеграції України до світової спільноти є впровадження інформаційного
ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей.
Разом з тим, стан охорони культурної спадщини є вкрай незадовільним. До того ж,
десятки тисяч об’єктів культурної спадщини, які перебувають на державному обліку,
особливо археології та архітектури, зруйновані та пограбовані у зв’язку із тимчасовою
окупацією частини території України. Будь-які втрати культурної спадщини неминуче
відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного
жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам‘яті, знищення інтелектуального та
творчого потенціалу суспільства в цілому.
Основними проблемами у цій сфері є:
недостатність обсягів державного фінансування пам’яткоохоронної галузі;
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недосконалість правового регулювання;
відсутність інформаційної бази даних об’єктів культурної спадщини;
відсутність режимів використання об’єктів культурної спадщини та територій,
пов’язаних з ними;
неефективність заходів контролю у сфері охорони культурної спадщини;
низький рівень залучення органами державної влади та органами місцевого
самоврядування громадських інституцій, які репрезентують охорону культурної спадщини;
відсутність спеціалізованих органів охорони культурної спадщини на місцях;
відсутність спеціальної професійної підготовки та кваліфікованих кадрів у сфері
охорони і збереження об’єктів культурної спадщини;
нерозвиненість державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної
спадщини.
Концепція державної політики реформування сфери охорони культурної спадщини
(далі - Концепція) визначає мету, основні принципи, завдання, спрямовані на збереження
нерухомої культурної спадщини та напрями їх реалізації і очікувані результати.
Мета та основні принципи Концепції
Метою Концепції є створення ефективної системи захисту культурної спадщини в
державі, виявлення, використання її культурно-просвітницького, туристичного,
економічного та іншого потенціалу та забезпечення провадження комплексної, послідовної
та скоординованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
громадських об’єднань із її реалізації.
Концепція базується на таких принципах:
публічності та прозорості формування політики у сфері охорони культурної спадщини;
децентралізації системи управління й охорони культурної спадщини;
забезпечення державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної спадщини;
доступності культурної спадщини;
сприяння міжнародному співробітництву у сфері охорони культурної спадщини.
міжкультурної співпраці з метою ознайомлення з надбанням різних культур і
забезпечення національної злагоди;
збереження культурної спадщини та заохочення її розвитку;
дерегуляції;
розумного використання культурної спадщини як ресурсу сталого розвитку та якості
життя в постійно мінливому суспільстві шляхом якнайменших змін і доповнень об’єкта.
Стратегічні напрями Концепції та завдання
Реалізацію Концепції передбачається здійснювати за такими стратегічними напрямами:
підвищення рівня освіченості населення про культурну спадщину через призму освітніх
процесів;
створення ефективної системи охорони і збереження об’єктів культурної спадщини,
захисту традиційного характеру середовища;
впровадження інформаційної системи культурної спадщини України;
сталий розвиток населених пунктів держави на основі збереження культурної
спадщини;
Підвищення рівня освіченості населення про культурну спадщину через призму
освітніх процесів
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати такі завдання:
формування створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної
спадщини;
інформування українського суспільства, підвищення рівня обізнаності про необхідність
охорони культурної спадщини, боротьби з вандалізмом;
створення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної спадщини;
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впровадження навчальних дисциплін з правових основ охорони культурної спадщини в
процес підготовки правознавців, істориків, мистецтвознавців, архітекторів та інших
суміжних професій;
створення спеціалізованих закладів професійної
освіти реставраторів об’єктів
культурної спадщини;
доповнення освітньої програми закладів загальної середньої освіти навчальною
дисципліною «Культурна спадщина»;
підготовки та видання підручників і навчально-методичних посібників для фахівців з
пам'яткоохоронної та реставраційної справи;
Створення ефективної системи охорони і збереження об’єктів культурної
спадщини, захисту традиційного характеру середовищ
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати такі завдання:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини та
забезпечення єдності методологічних засад у сфері охорони культурної спадщини;
посилення захисту об’єктів всесвітньої спадщини;
гармонізації містобудівного законодавства із законодавством у сфері охорони
культурної спадщини;
заохочення наукових та науково-технічних досліджень у сфері охорони і збереження
об’єктів культурної спадщини;
впровадження постійного моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини
та широке залучення громадськості до відповідних процесів;
формування інституційно спроможної системи органів охорони культурної спадщини
на місцях;
посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб за порушення вимог
пам’яткоохоронного законодавства;
впровадження відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері охорони культурної
спадщини;
визнання недійсності правочинів, пов’язаних з об’єктом культурної спадщини у разі
відсутності укладення його власником або уповноваженим ним органом (особою)
охоронного зобов’язання;
впровадження надання пам’яткоохоронного захисту пам’яткам одночасно з
присвоєнням такого статусу шляхом встановлення тимчасових меж територій пам’яток та
режимів їх використання за розробленою методикою до проведення відповідних наукових
досліджень;
дерегуляції відносин у сфері охорони культурної спадщини;
приведення системи надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної
спадщини у відповідність до встановлених вимог щодо регулювання надання
адміністративних послуг, у тому числі видачі документів дозвільного характеру;
запровадження процедур, що забезпечать прозорість адміністрування;
запровадження інституту досудового оскарження рішень, дій або бездіяльності
суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини;
перегляду системи класифікації пам’яток на категорії;
запровадження інноваційних підходів до охорони земель, на яких розташовані пам'ятки
культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історикокультурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба,
меморіальні музеї-садиби;
формування та розвитку засад державно-приватного партнерства у сфері охорони
культурної спадщини;
надання податкових пільг з метою збереження і розвитку культурної спадщини;
підтримки меценатства у сфері охорони культурної спадщини;
впровадження системи акредитованих суб’єктів у сфері охорони культурної спадщини;
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проведення повної інвентаризації об’єктів культурної спадщини з метою виявлення
зниклих, таких, що не підлягають використанню, встановлення стану збереження об’єктів
культурної спадщини, визначення обсягу необхідних ремонтно-реставраційних робіт, в тому
числі невідкладних, та їх орієнтовної вартості;
впровадження системи суб’єктів експертної діяльності у сфері охорони культурної
спадщини, спроможних надавати експертний висновок щодо відповідності або
невідповідності об’єкта культурної спадщини критеріям визначення пам’ятки та
впровадження інституту акредитації суб’єктів експертної діяльності у сфері охорони
культурної спадщини;
перегляд підходів до проведення робіт із збереження на об’єктах культурної спадщини.
Впровадження інформаційної системи культурної спадщини України
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати такі завдання:
створення національної інфраструктури даних у сфері охорони культурної спадщини на
принципах підтримки міжнародних сумісних стандартів вивчення, збереження, зміцнення й
безпеки культурної спадщини;
забезпечення створення національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в
Україні;
налагодження обміну інформацією у сфері обліку (виявлення, наукового вивчення),
запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження,
утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації,
пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини;
розробки та впровадження Державного реєстру культурної спадщини України як
єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку,
захист, облік та надання інформації про об’єкти культурної спадщини, охоронювані
археологічні території, історично населені місця, історико-культурні заповідники та
заповідні території й об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відомостей,
пов’язаних з їх пам’яткоохоронним статусом;
здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення Державного реєстру
культурної спадщини України та захисту його даних;
розробки єдиних стандартів щодо: порядку формування та ведення Державного
реєстру культурної спадщини України; отримання інформації; вимог до відомостей, що
вносяться, їх статусу; порядку внесення відомостей до Державного реєстру культурної
спадщини України;
налагодження обміну інформацією, пов’язаною з пам’яткоохоронним статусом об’єктів
культурної спадщини між держателями державних інформаційних систем;
забезпечення вільного доступу до загальної інформації про об’єкти культурної
спадщини Державного реєстру культурної спадщини України;
забезпечення можливості отримання актуальних да достовірних відомостей про
пам’яткоохоронних статус об’єктів, які можуть бути використані у спорі з третьою особою.
спрощення системи обліку об’єктів культурної спадщини;
Сталий розвиток населених пунктів держави на основі збереження культурної
спадщини
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати такі завдання:
інтеграція питань охорони і збереження об’єктів культурної спадщини до загальних
програм культурного та соціально-економічного розвитку держави;
залучення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, територіальних
громад та приватної ініціативи до виявлення та використання культурно-просвітницького,
туристичного, економічного та іншого потенціалу культурної спадщини;
залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони
культурної спадщини, формування позитивної громадської думки щодо необхідності
бережливого використання культурного надбання.
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інтеграції культурної спадщини в соціальне та економічне життя міста, надання її
об'єктам нових функцій, корисних для міської спільноти на основі збалансованих і
гармонійних відносин між вимогами громадськості, державних органів, релігійних конфесій,
економічної діяльності та охорони історичного середовища;
впровадження додаткового інституту муніципальної пам’ятки щодо об’єктів, які мають
культурну, історичну, архітектурну, мистецьку чи художню цінність для територіальної
громади відповідної адміністративно – територіальної одиниці, на якій вони розташовані;
децентралізації повноважень у сфері охорони культурної спадщини шляхом передачі
окремих повноважень щодо обліку об’єктів культурної спадщини, та контролю за
дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини органам місцевого
самоврядування села, селища, міста, об’єднаної територіальної громади та окремих
повноважень із надання адміністративних послуг, укладення охоронних договорів та
затвердження зон охорони пам’яток виконавчим органам міських рад історично населених
міст обласного значення за умови призначення уповноваженого з питань охорони культурної
спадщини або утворення у своєму складі окремого структурного підрозділу;
впровадження комплексного підходу до вирішення питань у сфері охорони культурної
спадщини органами охорони культурної спадщини та органами містобудування та
архітектури, економіки та промислового розвитку, екології, транспорту, благоустрою,
майнового комплексу, житлово-комунального господарства;
забезпечення розробки містобудівної документації історично населених місць на
підставі розроблених та затверджених в установленому законом порядку історикоархітектурних опорних планів.
включення об'єктів культурної спадщини України до національних і міжнародних
туристичних маршрутів;
створення умов для покращання туристичної привабливості міст, сіл та селищ з огляду
на його історико-культурну спадщину;
Етапи реалізації Концепції
Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.
На першому етапі (2018-2020 роки) передбачається:
створення сприятливих умов для виявлення і використання культурнопросвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу об’єктів культурної
спадщини;
розроблення і прийняття змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини»
та інших законів України;
удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації державної
політики реформування сфери охорони культурної спадщини;
розроблення та затвердження регіональних програм у сфері охорони культурної
спадщини;
запровадження інформаційної системи обліку культурної спадщини;
інвентаризація об’єктів культурної спадщини.
На другому етапі (2020-2025 роки) передбачається.
розроблення та затвердження Державної програми охорони культурної спадщини на
2020-2025 роки;
децентралізація повноважень у сфері охорони культурної спадщини;
затвердження в установленому порядку містобудівної документації історично
населених місць з дотриманням аспекту культурної спадщини;
запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства у сфері охорони
культурної спадщини;
формування сприятливого інвестиційного клімату з метою поліпшення охорони
культурної спадщини.
6. Очікувані результати
Очікуваними результатами реалізації Концепції є:
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створення умов для поліпшення збереження історичної пам’яті;
впізнаваність об’єктів культурної спадщини;
зменшення кількості порушень вимог законодавства у сфері охорони культурної
спадщини;
створення якісної нової, ефективної системи виявлення, обліку, моніторингу, охорони і
збереження культурної спадщини;
покращення стану збереження об’єктів культурної спадщини;
створення національної інфраструктури даних у сфері охорони культурної спадщини;
інтеграція культурної спадщини в соціальне та економічне життя міста, села, селища;
сталий розвиток населених пунктів держави на основі збереження культурної
спадщини;
можливість впливу громади на рішення їх представницьких органів щодо проектів
розвитку територій з урахуванням аспекту культурної спадщини та культурних цінностей;
7. Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється у межах коштів державного
та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, коштів фінансових
організацій (установ), коштів інвесторів, меценатів, а також з інших джерел, передбачених
законом.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ
Викладені в роботі результати дослідження підтвердили, що початок ХХІ ст. різниться від
попередніх років в сторону посилення гуманітарних аспектів розвитку Суспільства. Значним
імпульсом до цього були публікації учасників Римського клубу, рішення міжнародних форумів
під егідою ООН, зокрема Порядок денний на ХХІ ст., Цілі сталого розвитку до 2030 р. та ін.
Навіть у щорічних посланнях Президента до Верховної Ради України за 2017 і 2018 рр. відбулися
суттєві зміни щодо посилення питань до культурної політики. І вже в Посланні 2018 р., окрім
розділу “Розвиток української культури ‒ запити суспільства, креативні індустрії, збереження
традицій”, у розділі “Першочергові завдання та пріоритети діяльності” зʼявився спеціальний
підрозділ “Збереження культурної спадщини”. В ньому наголошено, що “питання збереження
культурної спадщини є важливим напрямом гуманітарної політики”. Разом з тим приділено
суттєву увагу доцільності посилення уваги проблемам обліку обʼєктів культурної спадщини.
В роботі з урахуванням головних особливостей сталого (збалансованого) розвитку основну
увагу приділено стану культурної спадщини як важливого чинника для досягнення його цілей.
Головним в роботі є відображення трьох важливих результатів:
1.
Даталогіка та інфологіка державного реєстру культурної спадщини. Розглянуто
базові елементи системи і компоненти підсистеми обліку з викладенням конкретних практичних
рішень направлених на створення державного реєстру культурної спадщини.
2.
Розкрито концепцію створення геоінформаційної системи Атласу “Населення
України та його природна і культурна спадщина”. В ній акцент зроблено на обґрунтуванні
структури Атласу та визначенню технологічних підходів щодо виготовлення Атласу.
3.
Викладено окремі практичні результати щодо створення геоінформаційної системи
культурної спадщини України.
Автори монографії вдячні фахівцям Міністерства культури України за співпрацю щодо
надання можливостей ознайомитись із документами стосовно розвитку культурної спадщини та
використанням деяких статистичних даних.
CONCLUSION
The results of the study presented in this work confirmed that the beginning of the XXI century
differs from previous years in the direction of strengthening the humanitarian aspects of the Society
development. Significant impetus for this was the publication of the participants of the Rome Club, the
decision of international forums under the auspices of the UN, in particular, the Agenda 21, the
Sustainable Development Goals until 2030, etc. Even in the annual letters of the President to the
Verkhovna Rada of Ukraine for 2017 and 2018, significant changes have been made to enhance the
issues of cultural policy. And in the message of 2018, in addition to the section "Development of
Ukrainian culture - society's demands, creative industries, preservation of traditions", the special section
"Preservation of cultural heritage" appeared in the section "Primary tasks and priorities for activity". It
emphasizes that "the issue of preserving cultural heritage is an important direction of humanitarian
policy." At the same time, considerable attention was paid to the advisability of increasing attention to
the problems of accounting of cultural heritage objects.
In work that takes into account the main features of sustainable (balanced) development, the main
attention is paid to the state of cultural heritage as an important factor for achieving its goals. The main
thing is the reflection of three important results.
1. Datalogic and infology of the state register of cultural heritage. The basic elements of the
system and components of the subsystem of accounting are described, with the presentation of specific
practical decisions aimed at creation of the state register of cultural heritage.
2. The concept of the creation of the geographic information system of the Atlas "Population of
Ukraine and its Natural and Cultural Heritage" is revealed. It focuses on substantiating the Atlas
structure and identifying technological approaches to Atlas production.
3. Some practical results concerning creation of the geographic information system of cultural
heritage of Ukraine are presented.
The authors of the monograph are grateful to the specialists of the Ministry of Culture of Ukraine
for their cooperation in providing opportunities to get acquainted with documents on the development of
cultural heritage and the use of some statistical data.
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