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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практично всі регіони України володіють величез-

ною і різноманітною історико-культурною спадщиною,
яка потребує належного рівня утримання та викорис-
тання. Це, передусім, нерухомі пам'ятки — археології,
історії, архітектури, містобудування, монументально-
го мистецтва, науки і техніки, в яких зафіксовані важ-
ливі події в історії держави, окремого регіону, міста,
села, конкретної людини. Станом на 01.01.2012 на дер-
жавному обліку України за даними Держкомстату Ук-
раїни перебуває 144831 пам'ятка культурної спадщи-
ни, що більше, ніж у Росії та Польщі разом. У тому числі
за видами: археології 71214, історії — 52544, монумен-
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тального мистецтва — 2806, архітектури — 17934,
містобудування — 3, садово-паркового мистецтва —
308, ландшафтні — 5, науки і техніки — 17. Із загаль-
ної кількості пам'яток — 3005 національного і 141826
— місцевого значення [2, с. 7]. При цьому в Україні 401
місто має статус історичного. Створені та діють 63 дер-
жавні історико-культурні заповідники, з яких 25 відне-
сено до сфери управління Мінкультури, з них 19 — на-
ціональні. Водночас шість найменувань (7 визначних
пам'яток України) рішенням Міжнародного Комітету
ЮНЕСКО зі збереження всесвітньої культурної та
природної спадщини включені до Списку всесвітньої
спадщини.
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Разом з тим, на сьогодні в Україні у сфері збере-
ження культурної спадщини існує низка проблем, се-
ред яких найбільш серйозною є недостатній рівень
фінансування ремонтно-реставраційних робіт, через
що останні проводяться лише на об'єктах пріоритет-
ного значення, тоді як близько або понад половини
об'єктів культурної спадщини залишаються в хроніч-
но незадовільному або й аварійному технічному стані
[7].

У сучасних умовах успішний розвиток складних со-
ціально-економічних адміністративно-територіальних
систем країни, якими є регіони, їх перспективи у май-
бутньому, значною мірою визначаються поточними інве-
стиціями в історико-культурну спадщину. До вагомих
проблем збереження якої варто віднести неналежний
рівень бюджетного забезпечення та невисоку обіз-
наність культурними пам'ятками як в Україні, так і за
кордоном, що веде за собою низький рівень благо-
дійництва та меценатства. Адже навіть за умови най-
сприятливіших економічних показників та максималь-
но можливого бюджетного забезпечення держава, як
свідчить світовий досвід, не може самостійно покрива-
ти всі витрати, необхідні для належного утримання істо-
рико-культурної спадщини.

Випадки виділення окремими бізнесменами, фінан-
сово-промисловими групами та підприємствами відпо-
відних сум на збереження чи відновлення об'єктів істо-
рико-культурної спадщини в Україні сьогодні, як і ра-
ніше, мають переважно поодинокий характер.

Важливість інвестування у розвиток культури ре-
гіонів України зумовлена тим, що в сучасному світі саме
культурна сфера стає одним із головних факторів, який
сприяє формуванню належної якості інноваційного та
інтелектуального потенціалу нації з урахуванням вимог
сьогодення.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій
свідчить, що питанням комплексного системного підхо-
ду до організації охорони і збереження історико-куль-
турної спадщини, ролі державних інституцій та гро-
мадських організацій у вирішенні актуальних питань,
комплексного захисту культурної спадщини присвячені
колективні та індивідуальні праці таких науковців, як
В. Горбика, В. Даниленка, Г. Денисенко, Т. Катаргіної,
С. Кота, Е. Піскової, Г. Рудого, Л. Федорової та інших
дослідників. Проблеми удосконалення механізмів дер-
жавного управління охороною культурної спадщини
розкрили дослідники: В. Дорофієнко, В. Гуляєв, Н. Ков-
паненко, Е. Левицька, Т. Левкун, О. Манаєв, О. Мали-
шева, І. Осипенко, О. Присяжнюк, О. Поважний, Є. Сер-
дюк, Ю. Стріленко, О. Усенко, І. Черніна та ін.

Проте мало дослідженими залишаються питання
фінансово-інвестиційної підтримки реалізації держав-

ної політики у сфері збереження та охорони історико-
культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні
регіонів, що є надзвичайно важливим в умовах сталого
розвитку.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження пропонованої

публікації є аналіз фінансово-інвестиційних заходів по
забезпеченню сфери охорони історико-культурної
спадщини та пам'яток архітектури на регіональному
рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На території регіонів розташовані видатні споруди,

комплекси історичної забудови, а також етнографічні,
і культурні та археологічні об'єкти, що входять до ре-
гіональних скарбниць та є вагомою частиною національ-
ного культурного надбання. З цієї причини культурне
середовище поступово стає визначальним чинником та
одним із ключових напрямів державної політики, за
яким оцінюється наша країна на європейському та світо-
вому рівні.

Головною метою регіональної політики в сфері
охорони історико-культурної спадщини та пам'яток
архітектури є створення умов не лише для її органі-
заційно-правового, а й для фінансово-інвестиційно-
го забезпечення в інтересах динамічного соціально-
економічного, культурного та духовного розвитку
регіонів.

У ст. 90 (п. 5 ч.1) Бюджетного кодексу України, де
йдеться про видатки на культуру та мистецтво, що вра-
ховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів,
не передбачено витрати на охорону культурної спадщи-
ни, що спричиняє постійне недофінансування цієї галузі
[1].

Тому сьогодні органам публічної влади необхідно
запровадити методологічні підходи та методики визна-
чення міжбюджетних трансфертів щодо витрат на охо-
рону культурної спадщини між державним і місцевими
бюджетами. На практиці при формуванні місцевих бюд-
жетів кошти на охорону культурної спадщини перед-
бачаються за рахунок частини доходів, які залишають-
ся у їх розпорядженні, тобто за залишковим принци-
пом фінансування [5].

Так, у Державному бюджеті України було зазначе-
но, що прогнозний обсяг видатків місцевих бюджетів на
культуру і мистецтво, який враховується при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, мав
складати 8 285,1 млн грн., що перевищував обсяг ви-
датків 2013 року (7 691,7 млн грн.) на 593,4 млн грн. або
на 7,7 %. Проте, відповідно до Закону України №1165-
VII "Про внесення змін до Закону України "Про дер-
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Таблиця 1. Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік", млн грн.
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жавний бюджет України на 2014 рік", здійснено секвестр
держбюджету і цей обсяг видатків було скорочено на
"культуру і мистецтво" на 7,2% з 8,3 млрд грн. до 7,7 млрд
грн. [6] Зокрема на бюджетну програму Міністерства
культури України 1801490 — "Збереження історико-
культурної та архітектурної спадщини в заповідниках,
здійснення заходів з охорони культурної спадщини,
паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток
архітектури і пам'яток культурної спадщини" передба-
чалось фінансування обсягом майже 249 млн грн., але
після секвестру бюджету заплановані видатки склали —
234483,8 млн грн., що на 22 млн грн. менше ніж у 2013
році (табл. 1)  [4].

Бюджетні видатки є відображенням спромож-
ності Міністерства культури України лобіювати інте-
реси культури. Водночас видатки, передбачені Зако-
ном України "Про Державний бюджет України на
2014 рік" не забезпечують у повному обсязі потреби
галузі.

Відповідно культурні інституції чекає досить не-
простий рік. Не врегульованість фінансово-економ-
ічних проблем галузі, не дає відповідей на багато за-
питань та передбачає вирішення проблем шляхом
затвердження нових фінансових нормативів, і вне-
сення відповідних змін до Постанови Кабінету
Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 "Деякі пи-
тання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"
[3] у частині доповнення п. 37 "Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирів-
нювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним та місцевими бюджетами",
при визначенні фінансових нормативів бюджетного
забезпечення видатків на утримання, ремонт і рес-
таврацію пам'яток (архітектури і монументального
мистецтва та археологічних) через запровадження
коригуючи коефіцієнтів, що відображають відмін-
ності між регіонами (адміністративно-терито-
ріальними одиницями) (1).

Відповідно формулу пропонується викласти у такій
редакції:

Vhtgi=Harcl*Niarcl+Harct*Niarct (1),
де Vhtgi — обсяг видатків бюджету адміністратив-

но-територіальної одиниці, на території якої розташо-
вані пам'ятки, які не належать Hаціональним музеям чи
заповідникам, на утримання, ремонт і реставрацію цих
пам'яток;

Harcl — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання пам'ятки археології на
рівні регіону;

Harct — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання, ремонт і реставрацію
пам'ятки архітектури чи монументального мистецтва на
рівні регіону;

Niarcl — чисельність археологічних пам'яток в ад-
міністративно-територіальній одиниці, які не входять до
Національних музеїв чи заповідників;

Niarct — чисельність пам'яток архітектури чи мону-
ментального мистецтва в адміністративно-територі-
альній одиниці, які не входять до Національних музеїв
чи заповідників.

Недостатній рівень фінансування робіт спрямо-
ваних на утримання, ремонт, реставрацію значної
кількості об'єктів культурної спадщини в регіонах
України призводить до ризику втрати ними їх есте-
тичного вигляду та цінності. Тому збереження істо-
рико-культурної спадщини та пам'яток архітектури
регіонів потребує значних капіталовкладень, для
надходження яких необхідне проведення відповідної
фінансово-економічної політики. Як результат, у
регіонах держави розробляються регіональні про-
грами з узгодженими регіональними планами заходів
щодо розбудови сфери охорони культурної спадщи-
ни. При цьому до основних пріоритетних напрямів
регіональної політики з організації фінансово-інве-

стиційного забезпечення у сфері охорони історико-
культурної спадщини та пам'яток архітектури варто
віднести [5]:

— забезпечення подальшого реформування прав
власності на нерухомі пам'ятки відповідно до чинного
законодавства та остаточне правове оформлення цих
прав;

— розробку першочергових фінансово-економі-
чних заходів по збереженню найбільш цінних пам'я-
ток регіонів на основі поєднання можливостей бюд-
жетів різних рівнів, внутрішнього фінансово-еконо-
мічного потенціалу нерухомих пам'яток, приватних
коштів власників та користувачів по забезпеченню
схоронності, ремонту та реставрації нерухомих па-
м'яток;

— розробку та реалізацію інвестиційних програм
та проектів щодо реабілітації та реставрації ареалів
історичних населених місць регіонів та окремих пам'я-
ток.

Проаналізуємо кожен із цих напрямів більш де-
тально. Першим напрямом реалізації фінансово-
економічної політики передбачається організація
більш ефективного використання приватних коштів
власників пам'яток. Законом України "Про охоро-
ну культурної спадщини" передбачається, що влас-
ники та користувачі нерухомих пам'яток несуть по-
вну фінансову відповідальність щодо забезпечення
належного технічного стану пам'яток, проведення
відповідних ремонтно-реставраційних робіт, на-
лежного їх використання. Законом передбачені
відповідні обмеження прав володіння та користу-
вання пам'ятками. Враховуючи вимоги закону, ці
обмеження потребують оформлення відповідними
нормативно-правовими актами, до яких віднесені
охоронні договори. Крім того, відчуження будь-
якої пам'ятки буде здійснюватися лише при наяв-
ності відповідного дозволу органів охорони куль-
турної спадщини.

Для упорядкування адміністративно-правових про-
цедур на відчуження пам'яток необхідно:

— за короткий термін провести повну історико-
культурну інвентаризацію пам'яток;

— передати до центрального органу охорони па-
м'яток на затвердження проект Державного реєстру
нерухомих пам'яток по регіонах;

— забезпечити передачу матеріалів Державного реє-
стру до установ технічної інвентаризації нерухомості
та органів юстиції регіонів;

— відпрацювати механізм взаємовідносин та адмін-
істративні процедури між органами охорони культур-
ної спадщини, установами технічної інвентаризації та
органами юстиції (нотаріати).

Другим напрямом фінансово-економічної політики
є розробка інвестиційних програм, до яких, насамперед,
відносяться:

— програми ефективного використання земель-
них ресурсів у забудові історичних центрів міст на
основі реконструкції та регенерації історичних квар-
талів;

— програми модернізації та реконструкції в історич-
них ареалах населених місць системи торгівельного об-
слуговування, бізнесу та відпочинку;

— програми розвитку в регіоні історичного туриз-
му та ін.

Розробка зазначених програм має реальні переду-
мови, які визначаються стихійним розвитком інвести-
ційних процесів саме в зазначених сферах.

Третім напрямом фінансово-інвестиційної діяль-
ності є залучення бюджетних та спеціальних коштів на
здійснення першочергових протиаварійних та ремон-
тно-реставраційних робіт на пам'ятках, які мають ве-
лику історичну та художню цінність і використовують-
ся у соціально-культурній сфері. До таких об'єктів на-
лежать пам'ятки національного значення, в яких роз-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 9/201496

ташовані театральні, музейні установи, навчальні та
просвітні заклади.

Для здійснення цього напряму необхідно:
— забезпечити включення до програм соціально-

економічного розвитку регіонів та історичних населе-
них місць відповідних планів бюджетного фінансуван-
ня ремонтно-реставраційних робіт на збалансованій ос-
нові;

— утворення при бюджетах спеціального фонду
охорони культурної спадщини, в якому зосереджува-
тимуться спеціальні кошти на фінансування охорони
культурної спадщини згідно із Законом України "Про
охорону культурної спадщини".

Головними особливостями даного процесу є те,
що бюджети різних рівнів повинні нести спільні
фінансові навантаження по конкретних об'єктах, які
є історичними та культурними здобутками країни,
регіону, міста на основі поєднання можливостей цих
бюджетів, внутрішнього фінансово-економічного
потенціалу нерухомих пам'яток, приватних коштів
власників та користувачів по забезпеченню схорон-
ності, ремонту та реставрації нерухомих пам'яток.

Для повноцінного вирішення цих питань необхідна
координація роботи органів виконавчої влади на ре-
гіональному й субрегіональному рівнях та на рівні
органів місцевого самоврядування.

Джерелами наповнення фонду охорони культурної
спадщини є:

— цільові видатки з місцевих бюджетів на заходи з
охорони культурної спадщини, які відповідно до рішень
обласних, районних, сільських, селищних та міських рад
спрямовані на реалізацію регіональних та місцевих про-
грам охорони історико-культурної спадщини та пам'я-
ток архітектури;

— кошти, одержані від оплати за розміщення рек-
лами на об'єктах, що перебувають у комунальній влас-
ності — на пам'ятках місцевого значення, в межах зон
охорони таких пам'яток, а також від плати за викорис-
тання місцевої символіки (герба міста або іншого насе-
леного пункту України, назви чи зображення архітек-
турних, історичних пам'яток) у населених пунктах ре-
гіонів;

— 50% коштів, одержаних внаслідок застосу-
вання фінансових стягнень за порушення юридич-

Рис. 1. Схема фінансово-інвестиційного забезпечення сфери охорони
культурної спадщини на рівні регіону
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ними особами законодавства про охорону куль-
турної спадщини відповідно до статей 44, 45 За-
кону України "Про охорону культурної спадщи-
ни";

— кошти, одержані внаслідок відшкодування шко-
ди, завданої пам'яткам згідно з с. 47. Закону України
"Про охорону культурної спадщини";

— кошти, одержані від туристичного збору згідно
із Податковим кодексом України;

— кошти благодійних внесків та пожертвувань, у
тому числі валютні, на охорону культурної спадщини
та інші джерела, не заборонені чинним законодав-
ством.

Спеціальні кошти фонду охорони культурної спад-
щини використовуються виключно на заходи, перед-
бачені відповідними статтями Закону України "Про
охорону культурної спадщини". Принциповим питан-
ням, з урахуванням різних джерел фінансування за-
ходів по охороні культурної спадщини та різних інте-
ресів власників пам'яток, є питання узгодження та зба-
лансованості фінансово-інвестиційних заходів. Для за-
безпечення такої узгодженості необхідно розробити
відповідні процедури узгодження за участю органів
публічної влади, їх відповідних структурних
підрозділів (управлінь/відділів) та регіональної кон-
сультативної ради з питань охорони об'єктів культур-
ної спадщини.

Представлена на (рис. 1.) схема фінансово-інвести-
ційного забезпечення сфери охорони культурної спад-
щини на рівні регіону репрезентує систему взаємовід-
носин органів публічної влади різних рівнів, суб'єктів
підприємницької діяльності у процесі господарської
діяльності з питань пошуку фінансових джерел, фор-
мування кошиків для фінансування сфери охорони куль-
турної спадщини, перерозподілу доходів бюджетів усіх
рівнів з метою збереження історико-культурного над-
бання країни.

Отже, успішність державних заходів із підтримки
галузі культури в регіонах України залежить від
інструментарію для їх самостійного розвитку та мож-
ливості створювати новий власний образ, приваб-
ливість, конкурентоздатність, але це може відбутися
лише за умови самостійного формування місцевих
бюджетів розвитку, використання потенціалу приват-
ного спонсорства і меценатства та інших можливості
залучення інвестицій для творення привабливості те-
риторій. Проведений аналіз надходжень та витрат на
охорону культурної спадщини засвідчив обмежений
рівень її фінансування, що ставить під загрозу вико-
нання регіональних програм із паспортизації та збе-
реження об'єктів історико-культурної спадщини та
пам'яток архітектури.

Вирішення даної проблеми потребує мобілізації до-
даткових коштів, до яких належать власні кошти
суб'єктів підприємницької діяльності (прибуток, амор-
тизаційні відрахування тощо), кредитні та інвестиційні
ресурси, а також інші джерела фінансування (бла-
годійні, спонсорські внески).

При цьому необхідно внести пропозиції щодо змін
та доповнень до законодавчого забезпечення національ-
них та регіональних програм із збереження культурної
спадщини, які полягають у перерозподілі частини ви-
датків на фінансування заходів із охорони пам'яток.
Відповідно наступним етапом у цій сфері має бути аналіз
динаміки надходжень коштів на охорону культурної
спадщини.

Тому дослідження питань узгодження та збалан-
сованості фінансово-інвестиційних заходів по забез-
печенню сфери охорони історико-культурної спадщи-
ни та пам'яток архітектури на рівні регіону потребує
подальшої систематизації, уточнення, вироблення ме-
тодик із забезпечення планування бюджетних надход-
жень загального та спеціального фондів, які відкрива-
ють шлях до оптимального перерозподілу податкових

надходжень від використання кредитних та інвестиц-
ійних ресурсів на фінансування заходів у відповідній
сфері.
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