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Охорона пам’яток археології

З усіх типів пам’яток стародавньої історії Ук-
раїни найчисленнішими є курганні поховальні 
споруди. На сьогодні відомо, що на території 
України було понад 50 тис. курганів, спорудже-
них протягом кількох тисяч років: від мідно-
бронзового віку до епохи Київської Русі. Нами 
було поставлено за мету дослідити стан збере-
женості курганів в Україні, з’ясувати причини 
їх руйнації та показати способи виходу з ситуа-
ції, яку на цей час можна вважати кризовою.

На території України кургани розміщені не-
рівномірно. Найбільші за розмірами і чисель-
ністю кургани енеоліту — раннього залізного 
віку розташовані у степовій зоні, менше — 
у лісостеповій. Наприклад, у Херсонській обл., 
за даними Інституту пам’яткоохоронних дослід-
жень Міністерства культури і туризму України, 
в 1990 р. налічували понад 5 тис. цих поховаль-
них пам’яток, Запорізькій — 4 тис., Дніпропет-
ровській — понад 3 тис., Луганській — близько 
3 тис., Криму — 4 тис. Проте облік не завжди 
відбиває реальну картину. Наприклад, у деяких 
степових районах, де «степові піраміди» важ-
ко не помітити, їх обліковано набагато менше, 
ніж є насправді. Так, у Донецькій обл. у списку 
пам’яток зазначено лише 232 кургани, у Мико-
лаївській — 550, Одеській — 545, Кіровоград-
ській — 367.

Згідно з результатами аналізу чисельнос-
ті курганів по районах південних областей 
України, найбільше їх у Голопристанському 
р-ні Херсонської обл. — 820, Антрацитівсько-
му — 620, Білокуракінському — 525 Луганської 
обл., Бердянському і Мелітопольському р-нах 
Запорізької обл. — по 463 кургани. У більшості 
районів налічують від кількох одиниць до 
200—300 курганів. Велика різниця у кількості 
курганів на обліку в сусідніх районах однієї 
області пояснюється переважно нерівномір-
ним обстеженням території областей фахів-

цями пам’яткоохоронних органів та археоло-
гами. 

Про стан обліку курганів можна отрима-
ти уявлення на прикладі Херсонської обл., де 
за польовий сезон 2005 р. М.П. Оленковським 
було обстежено 733 кургани (у 1990 р. їх було 
820), з яких 366 було відкрито, тобто вони набу-
ли стану «нововиявлених пам’яток археології» 
(Оленковський 2006, с. 461). 

Значну кількість курганів виявлено у лі-
состеповій зоні: у Полтавській обл. — 2 тис., 
Харківській, Київській, Хмельницькій — при-
близно по 1 тис. Кургани розташовані пооди-
ноко (рис. 1) або групами (рис. 2) — по 2—6 
насипів. До могильників належать розташовані 
компактно кургани, що містять від 10 до кіль-
кох десятків курганів. Так, поблизу Керчі мо-
гильники складаються з 70—100 насипів. Часто 
помилково до могильників відносять усі курга-
ни, розташовані в околицях населеного пункту, 
навіть якщо вони або їх групи розміщені на від-
стані 2—7 км один від одного. 

У північних областях України (лісостеп і ліс) 
переважають кургани слов’ян і Давньої Русі. На-
приклад, відомо, що на території Чернігівської обл. 
cлов’яно-руських курганів було понад 5 тис., Сум-
ській — понад 6 тис., Житомирській — близько 
2,7 тис. Тут існували величезні за кількістю кур-
ганів могильники: у Сумській обл. у трьох мо-
гильниках (Журавне і с. Зелений Гай — по 2 тис., 
с. Ніцаха — 500) усього виявлено 4,5 тис. насипів, 
у могильнику с. Гунське Житомирської обл. було 
900 курганів, а в околицях с. Липове Чернігівської 
обл. — кілька тисяч (залишилося 800) (рис. 3).

Скільки ж усього курганів розташовано 
на території нашої країни, поки що невідомо, 
адже не всю територію обстежено археолога-
ми і не всі відомі на цей час кургани взято на 
державний облік. Фахівці знаходять їх щороку, 
особливо в лісових місцевостях. Так, у 1993 р. 
В.О. Петрашенко та В.К. Козюбою у лісі біля 
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кому р-ні — 50 (Петрашенко, Козюба 1996, 
с. 106). Нещодавно виявлено 8 курганів побли-
зу с. Автуничі Чернігівської обл. (Готун, Петра-
ускас, Семенюк, Шевцов 2003, с. 88). З допомо-
гою місцевого жителя с. Гайдаки Хмельницької 
обл. І.Й. Вербицького знайдено курган 0,7 м зав-
вишки, 30 м у діаметрі (Михальчишин 2001, 
с. 163—164). У північних та північно-східних 
областях з тисячі існуючих курганів на держав-
ному обліку перебуває лише кілька сотень, а у 
Волинській — жодний. Останнім часом ситуа-
ція дещо змінилася. Здійснюється тотальне об-
стеження пам’яток археології, зокрема й кур-
ганів у Полтавській обл. (Охорона ... 2006).

Необліковані кургани знаходять не лише в 
лісистих місцевостях, а й в степу. Наприклад, у 
2001 р. на території Широківського р-ну Дніп-
ропетровської обл. було виявлено 16 курганів 
(Мельник 2003, с. 184). Цікаво порівняти відо-
мості про кургани, поставлені на облік у 
1980-ті рр., та зафіксовані нещодавно. Величез-
ну роботу у цьому напрямі провів херсонський 
археолог М.П. Оленковський, який опублікував 
серію видань про археологічні пам’ятки, якій 
поки що немає аналогів (Оленковський 1993). 
Аналізу стану досліджень пам’яток археології 
у Дніпропетровській обл. присвячено окрему 
статтю М.П. Оленковського. Автор із сумом за-
уважує, що значну роль у фіксації курганних і не 
лише курганних пам’яток відіграє суб’єктивний 
фактор (Оленковський 2006, с. 461). Тут доречно 
нагадати про відповідальність посадових осіб за 
невиконання пам’яткоохоронного законодавства 
й етику археологічних досліджень, про яку нині 
так багато говорять.

Протягом століть саме кургани найбільше 
потерпали від антропогенного впливу. У XVI—
XVIII ст. багато курганів енеоліту—бронзи було 
перекопано з метою добування селітри. Такі 
розриті насипи в народі називають майданами 
(Телєгін 1997; Кулатова 1999; Сапєгін 2003).

Страждали кургани під час воєн: на них спо-
руджували земляні укріплення, траншеї, вста-
новлювали гармати і т. п. Наприклад, відомі 
скіфські кургани Орлова та Нечаєва Могили в 
Дніпропетровській обл. були основними опор-
ними пунктами радянських військ під час Ні-
копольської операції 1943—1944 рр., тому нині 
вони буквально «начинені» боєприпасами, і по-
ява на Орловій могилі грабіжників, які залиши-
ли шурфи, може призвести до трагедії.

Оскільки кургани та курганні групи, як пра-
вило, споруджували на вододілах, на найви-
щих точках встановлювали геодезичні знаки 
(рис. 4), задля чого розрівнювали вершини кур-
ганів, вкопували дерев’яні й металеві вишки, 
стовпи, фундаменти, що призвело до знищення 
поховань, впущених у вершину.

Особливо інтенсивне руйнування курганів 
відбувалося в 1930-х рр. під час промислового, 
сільськогосподарського, житлового будівництва 
та спорудження меліоративних систем. Однак 
з 1949 р. набрала чинності Постанова Ради 
Міністрів УРСР № 3076 від 30 грудня 1948 р., 
згідно з якою археологічні дослідження в зонах 
новобудов стали обов’язковими. Однією з най-
більших була Нікопольсько-Гаврилівська новобу-
довна експедиція НАН України, що досліджува-
ла береги Дніпра перед утворенням Каховського 
водосховища. Проте врятувати всі археологічні 
пам’ятки, що потрапили в зону затоплення, не 
вдалося. В результаті щороку на берегах водо-
сховищ Дніпровського каскаду гине 10—20 мо-
гильників і поселень (Гаврилюк 1998; 1999). 
Насамперед ці об’єкти знищуються ерозійними 
процесами: щороку — 2—3 м «спокійної» бере-
гової частини. На мисах ці процеси інтенсивніші. 
Зі знищенням берегів руйнуються археологічні 
об’єкти, зокрема комплекс поховальних пам’яток 
Мамай-Гора, розташований на лівобережному 
мисі Каховського водосховища біля с. Велика 
Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну За-
порізької обл. Так, у 2000 р. археологічною екс-
педицією Запорізького державного університету 
після просідання на 1 м ділянки 100 м завдовж-
ки і 13 м завширшки довелося рятувати рештки 
неолітичного могильника, скіфського кургану з 
похованнями, поховання середньовічної доби. На 
той час за 13 років охоронних робіт на могиль-
нику в його береговій частині було досліджено 
160 помітних та знівельованих насипів курганів, 
у яких виявлено поховання від епохи енеоліту до 
пізнього середньовіччя (Андрух, Єльніков, То-
щев 2001).

Останнім часом з’явилися нові чинники зни-
щення курганів. Про грабіжницьку діяльність 
на курганах, що набула масштабів всеукраїнсь-
кого лиха, неодноразово йшлося. Сумна ста-
тистика, яку відстежує Польовий комітет Інс-
титуту археології НАН України за даними нау-

Рис. 1. Курган між селами Хортиця і Бохадів Варвин-
ського р-ну Чернігівської обл. (фото О. Веремійчик 
1988 р.)
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Рис. 2. Курганна група Нечаєвої могили (Дніпропетровська обл., фото 2006 р.)

Рис. 3. Курганний могильник біля с. Липове на Чернігівщині (фото В. Коваленка, 1981 р.)

Рис. 4. Курган Зорова Могила на о-ві Хортиця — геодезичний знак 1922 р. (фото Н. Гаврилюк, 2006 р.)
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кових звітів, що здаються до Наукового архіву 
Інституту засвідчує зростання масштабів цього 
лиха в геометричній прогресії, від якого насам-
перед потерпають кургани степової зони. Якщо 
раніше йшлося про руйнацію невеликих наси-
пів, де пошуки «скарбів» здійснювали за допо-
могою металодетекторів, то нині йдеться про 
сканування тіла насипу на велику глибину. Гли-
бокими ходами-«дудками» руйнуються насипи 
великих курганів (наприклад, Орлова Могила) 
(рис. 5).

Великої шкоди кургани зазнають і внаслідок 
розорювання поверхні. Про масштаби цієї діяль-
ності засвідчує, наприклад, обстеження лише 
одного Широківського р-ну Дніпропетровської 
обл. у 2001 р., де 217 курганів ще розпізнають у 
вигляді насипу або його залишків». За підрахун-
ками О.О. Мельника, насипи курганів заввишки 
0,5 м становили 38,8 %, курганів заввишки 7—
9 м залишилося лише 7 (3,5 %). На думку дослід-
ника, «при збереженні наявних тенденцій, — 
зменшення насипів на 0,3—0,5 м, — втрати 
курганів до 2020 року можуть досягнути, як 
мінімум, до 40—50 одиниць» (Мельник 2003, 
с. 184). На території м. Нова Каховка з 16 кур-
ганів оранкою нищаться 12, у Великолепетись-
кому р-ні — зі 182 курганів — 136, у Верхньоро-
гачицькому — з 220 — 161, Горностаївському —
з 221 — 141 (Оленковський 2006, с. 461).

Навіть якщо поверхня деяких курганів і 
не руйнується оранкою, то підорюються їх 
поли, що призводить до зсувів ґрунту з вер-
шини насипу. Це одна з причин введення до 
пам’яткоохоронної практики поняття «охорон-
на зона». Як відомо, охоронна зона навкруги 
невисокого кургану становить 50 м від його 
поли, високого — 100 м. Однак цю вимогу зем-
лекористувачі виконують украй рідко. Прикла-
дом цього може слугувати підорювання насипу 
кургану Нечаєва Могила — одного з найкра-
сивіших скіфських курганів степу (рис. 6). 

На багатьох курганах влаштовано сучасні 
цвинтарі, пункти заправки пальним техніки, 
встановлено меморіали загиблим під час Вели-
кої Вітчизняної війни і навіть прокладено доро-
ги, у спорудженні яких немає гострої потреби. 
Так, біля с. Соломна Хмельницької обл. через 
курган прокладено ґрунтову дорогу, хоч по-
руч — за 10 м паралельно розташована дорога 
з твердим покриттям. Через вершину кургану 
поблизу Орлової могили також проходить ґрун-
това дорога (рис. 7).

Значні за своїми масштабами руйнування 
відбуваються на слов’яно-руських курганах, 
що мають невеликі розміри (1—2 м заввишки і 
5—10 м у діаметрі) і розташовані компактними 
групами або могильниками. Наприклад, біля 
с. Снітин (городище літописного Коснятина) 

Рис. 5. Орлова Могила — сліди пограбування (фото 
Н. Гаврилюк, 2006 р.)

Полтавської обл. з 1 тис. курганів одного мо-
гильника X—XIII ст. зруйновано 300, на іншо-
му — всі 700; з 500 курганів могильника Ніца-
хи (Сумська обл.) знищено 450.

Певну роль у збереженні курганів відігра-
ють їх дослідження фахівцями-археологами. 
Хоч відбуваються вони зі знесенням пам’ятки, 
але інформація про неї продовжує її «життя» у 
вигляді публікації результатів розкопок та збе-
реження колекцій у державних музеях. Слід 
пам’ятати: якщо не йдеться про тотальне зни-
щення могильника під час господарського ви-
користання землі, а про розкопки одного-двох 
курганів, необхідно обирати курган із найбільш 
зруйнованим насипом або навіть «пляму». Це 
сприяє збереженню інформації, яку може дати 
ще помітний на поверхні курган, оскільки че-
рез рік-два він зникне повністю. 

Ще однією проблемою археології є введення 
в науковий обіг результатів розкопок курганів. 
Якщо у 1970—1980 рр. експедиції, що працю-
вали у зонах новобудов, могли здійснювати ве-
ликі публікації, присвячені результатам розко-
пок (Курганы Южной ... 1977; Курганы Юга ... 
1977; Курганные ... 1978 та ін.), то нині такої 
можливості немає. Частково цю місію виконує 
щорічник Інституту археології НАН України 
«Археологічні дослідження в Україні», в якому 
оперативно публікують перші результати архе-
ологічних досліджень. За останні 5 років 30—
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Рис. 7. Ґрунтова дорога через насип кургану групи Орлової могили (фото Н. Гаврилюк, 2006 р.)

Рис. 6. Нечаєва Могила — підораний насип кургану (фото Н. Гаврилюк, 2006 р.)

Рис. 8. Відновлений насип кургану на о-ві Хортиця (фото Н. Гаврилюк, 2006 р.)
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40 % розкопаних пам’яток археології введено у 
науковий обіг саме завдяки цьому виданню, яке 
«виживає» за рахунок випадкових відрахувань 
від експедицій та невеликих коштів Українсь-
кого товариства охорони пам’яток. 

Виникає запитання: які заходи допоможуть 
зберегти «сторінки історії», що містять у собі 
кургани?

Передусім необхідно розробити велику дер-
жавну програму, спрямовану на рятування на-
сипів курганів, що зникають, пріоритетом якої 
мають бути дослідження курганів, насип яких 
невдовзі зникне, — від «плям» до насипів зав-
вишки 0,50 м. Можливо, ця програма не буде 
суто науковою (наукове дослідження передба-
чає повне дослідження могильника), але збере-
же інформацію, що може бути втрачена внаслі-
док знищення насипу кургану.

Продовженням археологічного дослідження 
мають бути зусилля, спрямовані на відновлен-
ня історичного ландшафту та насипу кургану 
за рекомендаціями археологів. Таку роботу було 
здійснено у 2005—2006 рр. на о-ві Хортиця. 
У межах Національного заповідника «Хортиця» 
після розкопок курганних «плям» та виявлення 
поховань було відновлено насипи цих курганів 
за параметрами давнини (рис. 8). Результати цих 
робіт було оперативно опубліковано (Гаврилюк, 
Рассамакін, Разумов, Дараган, Ковальов, Мі-
хаєва 2006, с. 13—29). Розкопки здійснювали, 
згідно з розпорядженням Президента України в 
межах проекту підготовки екскурсійного марш-
руту «Скіфський шлях». На жаль, фінансування 
проекту в 2007 р. було припинено.

У випадку з курганами слід використовува-
ти «зберігаючі технології»: пропонувати госпо-
дарникам переносити об’єкти, що зводяться, в 
інші місця. Треба пам’ятати, що приватизація 
землі з курганами, навіть неопублікованими, є 
незаконною, і господар у майбутньому зіткнеть-
ся з проблемами охорони пам’ятки археології, 
насамперед зі збереженням насипу кургану. 

Актуальним залишається створення Дер-
жавного реєстру пам’яток історії і культури, 
в тому числі й пам’яток археології, зокрема 
курганів. На жаль, робота зі створення такого 
реєстру ведеться непродумано й нераціональ-
но. Паралельно зі створенням Держреєстру 
розробляють «Звод пам’яток історії та культу-
ри». Фактично бюджетні кошти витрачають-
ся на одну й ту саму роботу. Якщо у деяких об-
ластях (Херсонській, Полтавській, Дніпропет-
ровській, Полтавській) таку роботу здійснюють 
фахівці, які публікують відомості про пам’ятки 
археології, то в інших, наприклад, Миколаївсь-
кій, здійснюється «переписування» відомостей 
з Державного реєстру 1980-х рр. не фахівцями-
археологами, а випадковими людьми. В резуль-
таті маємо «нові відкриття» раніше відомих 
пам’яток або рекомендації визначити охоронну 
зону пам’ятки за допомогою 30—40 шурфів на 
ній 4 м2 площею кожен. Це ще раз доводить, що 
всі роботи з дослідження, охорони, обліку кур-
ганів мають здійснювати фахівці. При цьому 
необхідно раціонально використовувати ті не-
великі бюджетні кошти, що виділяють на охо-
рону пам’яток археології. 

Отже, можна констатувати кризовий стан най-
цінніших в Україні археологічних пам’яток — 
курганів. Під час «дикої» приватизації землі за 
відсутності системи організації та проведення 
охоронних археологічних досліджень, чітких 
скоординованих дій державних органів охоро-
ни культурно-історичної спадщини та науков-
ців на рівні областей і районів, за умов розкві-
ту грабіжницьких розкопок кургани опинилися 
на межі повного зникнення. На нашу думку, не 
нові закони про охорону спадщини і не поправ-
ки до них, а виконання існуючих законів, при-
тягнення до відповідальності осіб, причетних 
до знищення курганів, та координація дій де-
ржавних і наукових закладів, що займаються 
цією роботою, врятують «курганну» спадщину, 
що ще залишилася в Україні. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТНИКООХРАННОГО 
ДЕЛА В УКРАИНЕ (охрана курганов) 

Рассмотрены состояние курганов и их охрана на территории всей Украины, анализ численности которых свидетельствует об 
их густоте в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Разница в количестве курганов, стоящих на учете в 
разных районах одной области, чаще всего объясняется неравномерным обследованием территории, а иногда субъективными 
причинами. Ежегодно открываются новые курганы, однако исчезают старые. Так, в Херсонской обл. за полевой сезон 2005 г. 
Н.П. Оленковским было обследовано 733 кургана (на начало 1990 г. их было 820), из которых 366 были открыты заново. В 
течение тысячелетий курганы страдали от антропогенного влияния: вначале (в лесостепных районах) — от селитроварения, 
затем от войн, позднее (в степи) — при установке геодезических знаков, сооружении мелиоративных систем, водохранилищ. 
В последнее время появились новые причины разрушения курганов: грабительские раскопки, принявшие характер нацио-
нального бедствия; распашка насыпей; снесение насыпей курганов при получении земли в качестве пая или в аренду. Спо-
собы спасения курганов или хотя бы той информации, которая в них содержится, следующие: принятие государственной 
программы по исследованию курганов с разрушенными насыпями — пятен или курганов высотой до 0,50 м, создание едино-
го Государственного реестра курганов Украины. В сохранении памятников важную роль играют реконструкция насыпей и 
сохранение исторического ландшафта степи. Это поле для совместной деятельности археологов, которые несут моральную 
ответственность за сохранность исследованных ими памятников, и специалистов в области охраны памятников, отвечающих 
за охрану памятников в целом.

N.O. Havrylyuk, I.R. Mykhalchyshyn 

CERTAIN PROBLEMS OF PROTECTION 
OF THE MONUMENTS IN UKRAINE (protection of mounds)

The state of mounds and their protection on the territory of Ukraine are discussed. Analysis of changes in their quantity testifi es to 
density of mounds in Kherson, Zaporizhzhya, and Dnipropetrovsk Oblasts. The difference in number of mounds registered in 1980-s 
and the current number most often is accounted for irregular inspection of the territory and sometimes for human reasons. Each year the 
new mounds are discovered, but the old disappear, being tilled and ruined by the new land owners. The following ways to rescue the 
mounds or at least the information they contain are proposed: state research program of mounds-stains (embankments of height below 
0,50 m); creating the mounds register as a separate section of the State Register of Historic and Cultural Monuments, which is still has 
not been started by the organizations dealing with protection of cultural heritage. Essential part in monuments protection belongs to 
reconstruction of the embankments and preservation of historical landscape of steppe. This is a sphere of joint activity for archeologists 
and specialists in protection of monuments.


