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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ «ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ  

ТА КУЛЬТУРИ» В ДЕРЖАВАХ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ 

 
У статті висвітлюється історія і сучасний стан дослідження істо-

рико-культурної спадщини в пострадянських державах в контексті реа-
лізації масштабного проекту в культурній сфері — підготовки фунда-
ментального багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток 
історії та культури народів СРСР». Автори акцентують увагу на Зводі, 
як науковій основі створення Державних реєстрів нерухомих пам’яток. 

Ключові слова: пострадянські держави, історико-культурна спад-
щина, пам’ятки, Звід пам’яток історії та культури, Державний реєстр 
нерухомих пам’яток. 

 
Дослідження історико-культурної спадщини для країн колишнього 

СРСР на сьогодні залишаються актуальними. В умовах глобалізаційних 
процесів відбуваються зміни, які негативно впливають на існуюче сере-
довище, на всі його формуючі сегменти, у тому числі пам’ятки історії та 
культури. Для вирішення питань мовної, освітньої, культурної політики у 
сфері збереження історичної пам’яті, пошуку національної ідеї, форму-
вання іміджу держави за кордоном важливим є розвиток гуманітарної 
політики, яка має консолідувати суспільство, забезпечити його духовний 
розвиток, культурні потреби кожного громадянина. Серед пріоритетних 
завдань реалізації державної культурної політики важливим є збереження 
культурних цінностей, національної культурної спадщини, використання 
її для духовного та економічного розвитку суспільства. Культурна спад-
щина — це значний пласт пам’яток історії та культури, одна із складових 
суспільного знання і масової інформації, доступної для населення, важ-
лива ланка туристичної інфраструктури. Без вирішення проблем збере-
ження пам’яток історії та культури неможливо вибудувати чітку куль-
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турну політику, яка безпосередньо пов’язана з використанням націо-
нальної спадщини у духовному вихованні. «Пам’ятки минулого, — писав 
академік Д.С. Ліхачов, — це значний і невблаганний лекторій, який вчить 
патріотизму, сприяє естетичному вихованню»1. 

Одним із найбільш масштабних проектів із вивчення і збереження 
пам’яток історії та культури стала підготовка «Зводу пам’ятників історії 
та культури народів СРСР», в якому об’єдналися зусилля державних 
установ, громадських організацій, великого загалу пам’яткоохоронців. 
Планувалося, що будуть видані томи в кожній із союзних республік. «Звід 
пам’ятників історії та культури» — це державний документ, який 
включає всі пам’ятки, які знаходяться на державному обліку і щойно 
виявлені культурні об’єкти. Це ілюстроване науково-довідкове видання, 
матеріали якого дозволять ширше пропагувати вітчизняне історико-куль-
турне надбання, показати місце і роль національної культурної спадщини 
кожного народу в світовій культурі, сприятимуть вихованню патріотизму, 
поширенню знань про видатні події і постаті, історичні, археологічні та 
художні цінності. Одна з головних умов роботи над Зводом — це 
включення до Зводу всіх пам’яток історії та культури, які знаходяться на 
державному обліку і які виявлені у процесі дослідження. Складність 
роботи полягала у вивченні всіх наявних письмових джерел про видатних 
діячів, історичні події, натурному обстеженні пам’яток із встановленням 
точних адрес розташування, фіксації всіх меморіальних об’єктів.  

Мета статті — проаналізувати стан підготовки «Зводу пам’ятників 
історії та культури народів СРСР» у пострадянських державах, реалізацію 
проекту і реальний стан видання томів. 

Відправною точкою цієї грандіозної ідеї по задуму і важливості, мас-
штабності по втіленню стала постанова від 2 жовтня 1967 р. «Про під-
готовку Зводу пам’ятників історії та культури народів СРСР», прийнята 
на спільному засіданні Президії Академії наук СРСР і колегії Мініс-
терства культури СРСР. Ця робота розглядалася як наукова основа для 
широкого вивчення, охорони і пропаганди історичних, архітектурно-
містобудівних, археологічних і художніх цінностей, співробітництва різ-
них держав у сфері охорони історичних та культурних пам’яток2. На 
основі Зводу планувалася підготовка атласу пам’яток, створення довід-
кової бази по історико-культурному надбанню країни із включенням її до 
вітчизняних і міжнародних інформаційних центрів3. Науково-організа-
ційна і методична робота покладалася на Інститут історії СРСР, Інститут 
археології Академії наук СРСР, Державний інститут мистецтвознавства 
Міністерства культури СРСР та Інститут культури Міністерства культури 
РСФРР (нині — НДІ культурології РФ). До підготовки статей про 
пам’ятки воєнної історії, промислової архітектури, історії техніки і 
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промислового виробництва пропонувалося залучити науковців Інституту 
воєнної історії Міністерства Оборони СРСР (нині — МО РФ) та Інституту 
історії природознавства і техніки ім. С.І. Вавілова РАН. Вчені акаде-
мічних інститутів були першими авторами розробки наукових засад ви-
дання, методичних рекомендацій з підготовки грандіозної за масштабом 
праці. В 1968 р. видані перші методичні рекомендації, з 1969 р. розпо-
чалося натурне обстеження пам’яток, робота з архівними і літературними 
джерелами. Наукові напрацювання щодо дослідження історико-куль-
турного надбання, методика підготовки видання були викладені у нау-
кових випусках: «Методичні рекомендації по підготовці Зводу пам’ят-
ників історії та культури народів СРСР» (вип. 3, М., 1972; вип. 7, М., 
1975), «Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам’ят-
ників історії та культури народів СРСР» (М., 1986). В них були сфор-
мульовані основні принципи підготовки і структура як видання в цілому, 
так і окремих томів, характер вступних статей, а також матеріалів про 
пам’ятки різних видів, запропоновані вимоги до ілюстративного і карто-
графічного матеріалу, представлений зразок уніфікованої форми звітної 
документації на нерухомі пам’ятки культурної спадщини. Згідно проекту, 
том про пам’ятки кожної області містив вступну статтю із загальною 
характеристикою пам’яток краю, про що нагадують меморіальні будинки, 
поховання, пам’ятні місця, пов’язані з важливими подіями і видатними 
постатями. Нариси про пам’ятки готувалися за певною схемою: коротка 
характеристика події або постаті, з якою пов’язана пам’ятка, докладний 
опис меморіальної частини, стан збереженості та використання пам’ятки. 
До всіх статей додавалася докладна бібліографія. За попередніми роз-
рахунками все видання планувалося завершити упродовж 20 років, обсяг 
тому по кожній області становив 24–25 друкованих аркушів з 150 кольо-
ровими і чорно-білими ілюстраціями і 100 планами.  

Першими приступили до підготовки Зводу російські науковці. В 1966 р. 
у Державному інституті мистецтвознавства Міністерства культури СРСР 
створений відділ Зводу пам’ятників архітектури і монументального мис-
тецтва. Перший етап спільної роботи з іншими інститутами передбачав 
науково-методичну розробку єдиних принципів відбору і включення па-
м’яток до Зводу. Наступна фаза складалася із суто практичних завдань. 
Перед дослідниками стояли непрості завдання — вивчити літературні і 
архівні джерела, провести повне обстеження всіх нерухомих пам’яток — 
археології, історії, архітектури, містобудування, монументального мис-
тецтва, створивши банк даних з відповідним ілюстративним і картогра-
фічним матеріалом. Після фронтального обстеження пам’яток на співро-
бітників відділу покладалися завдання з написання, редагування текстів, 
підбору ілюстративного матеріалу, підготовці географічного, іменного 
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покажчиків, безпосередня робота з видавництвом. У результаті обстежен-
ня лише Центрального регіону Росії у відділі було створено великий архів 
з облікової документації, ілюстративного і картографічного матеріалу на 
70 тис. пам’яток. Рукописи перших підготовлених томів виявилися обся-
гом 60–80 др. арк., а кількість ілюстрацій становила від 1200 до 1500 у 
кожному томі. Проект, який планувалося завершити за 20 років, виявився 
набагато складнішим і реалізувати його в зазначені терміни було нере-
ально. Врахувавши досвід роботи над макетами перших томів, Міністер-
ство культури РФ, Академія наук СРСР і Державний комітет у справах 
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі СРСР в 1980-ті роки при-
йняли рішення про випуск окремих томів Зводу з різних видів пам’яток.  

Для реалізації державної програми в Інституті археології АН СРСР в 
1972 р. створено відповідний відділ, співробітники якого протягом 1972–
1975 рр. підготували сім випусків «Методичних рекомендацій по підго-
товці Зводу пам’ятників історії та культури СРСР», акцентуючи увагу на 
дослідження пам’яток археології і підготовку археологічного розділу 
Зводу4. Розпочалося фронтальне обстеження і паспортизація 42 тис. 
пам’яток археології в 66 регіонах Росії. Паралельно з обстеженням вчені 
приступили до написання археологічних розділів Зводу. В 1982 р. до 
видавництва були передані рукописи перших томів, присвячених пам’ят-
кам археології Брянської і Смоленської областей. На цьому робота по 
Зводу була призупинена, оскільки відділ, який займався підготовкою 
Зводу в Інституті археології СРСР з 1988 р. приступив до реалізації 
нового проекту — підготовці науково-довідкового видання енциклопе-
дичного характеру «Археологічна карта Росії». До 2012 р. видано 28 то-
мів про 23033 пам’ятки археології5.  

20 листопада 1987 р. прийнята постанова Ради Міністрів РСФРР «Про 
видання Зводу пам’ятників історії та культури РСФРР». 12 січня 1988 р. 
затверджено план видання томів на період до 2010 р., створено Головну 
редакційну колегію, до якої увійшли керівники міністерств, відомств, 
директори інститутів, у тому числі Інституту археології АН СРСР ака-
демік Б. Рибаков, Інституту історії СРСР АН СРСР академік С. Хромов6. 
У зв’язку з великим обсягом Зводу передбачалося створення спеціальної 
редакції у видавництві «Наука» з організацією попередніх замовлень 
через «Академкнигу». В 1989 р. була оголошена підписка на «Звід па-
м’ятників історії та культури РСФРР» у 80 томах. Видання першого тому 
по Брянській області, відповідальним редактором якого призначено за-
ступника директора Інституту історії СРСР АН СРСР А. Сахарова, було 
заплановано на 1989–1990 рр.7. 

У постанові розглядалися питання фінансування Зводу за рахунок 
цільового виділення коштів, бюджетних асигнувань, які виділялись на 
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охорону і реставрацію пам’яток в регіони, спеціальних ресурсів місцевих 
органів охорони культурної спадщини від передачі пам’яток в оренду та 
інших джерел. Окремо передбачалося фінансування редакції Зводу у ви-
давництві «Наука». Пропозиція щодо включення теми «Звід пам’ятників 
історії та культури РСФРР» у державні науково-дослідницькі плани бюд-
жетних наукових установ підтвердила важливість виконання державного 
проекту.  

Результатом роботи відділу Зводу пам’ятників архітектури і монумен-
тального мистецтва Державного інституту мистецтвознавства Міністер-
ства культури РФ, який протягом сорока років очолювали доктори мис-
тецтвознавства: засновник відділу І. Маковецький та один із ініціаторів 
створення Зводу, член-кореспондент РАН О. Швидківський, став вихід у 
видавництві «Наука» 8 капітальних томів Зводу. Том «Зводу пам’ятників 
архітектури і монументального мистецтва» по Брянській області вийшов 
у 1998 р., наступним у 1999–2000 рр. був тритомник по Івановській, в 
2001 р. — Смоленський том. У 2002 і 2006 рр. побачили світ перші два 
томи дев’ятитомного Зводу Тверської області, в 2003 р. — перший із 
чотирьох томів по Володимирській області, в 2009 — другий том. 
Водночас проводилася робота над Рязанським, Калузьким, Костромським 
і Ярославським томами. Розгорталися обстеження пам’яток архітектури і 
монументального мистецтва Архангельської, Вологодської і Нижнього-
родської областей8. В останні роки робота по підготовці Зводу дещо 
призупинилася, незважаючи на великий обсяг зібраного матеріалу і заці-
кавленість професіоналів не тільки у виданні наступних томів, але й 
перевиданні попередніх, які вважаються бібліографічною рідкістю. При 
виділенні бюджетних коштів на підготовку і видання Зводу плани ви-
пуску томів по Рязанській, Тверській і Костромській областях не вико-
нувалися з 2009 р. Однією з причин є переорієнтація наукового колективу 
на виконання інших планових тем. 

Поряд із централізованим виданням томів Зводу за рахунок фінансу-
вання з федерального бюджету проводилася значна робота по дослід-
женню пам’яток на регіональному рівні. Видані каталог «Пам’ятники 
історії, архітектури і монументального мистецтва Новосибірської об-
ласті» у двох книгах (2012 р.), «Звід пам’ятників історії та культури 
Свердловської області» у двох томах (2008 р.), опубліковані «Матеріали 
Зводу пам’ятників історії та культури РСФРР» по Псковській (М., 
1975 р.), Пермській (1978 р.), Вологодській (1979 р.), Рязанській (1980 р.), 
Ростовській (1989 р.) областям9. Окрім підготовки томів Зводу співро-
бітники відділу проводили значну роботу по дослідженню широкого кола 
проблем архітектури і монументального мистецтва. Починаючи з вось-
мидесятих років минулого століття видано сім випусків збірника 
«Пам’ятники архітектури і монументального мистецтва»10, каталоги по 
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містам Тверської, архітектурі Івановської областей, «Червона книга» 
«Доля культурної спадщини в ХХ ст.» в трьох томах, яка в 2003 р. 
отримала Золотий диплом Союзу архітекторів Росії. Великий суспільний 
резонанс мають щорічні фотовиставки «Невідома Росія», які з 2004 р. 
проводяться у різних містах. Питання охорони і збереження культурної 
спадщини окремим розділом визначені у Федеральній цільовій програмі 
«Культура Росії (2012–2016 роки)», в якій акцентується увага на про-
довженні підготовки і виданні наступних томів Зводу11.  

Чисельний структурний колектив по підготовці Зводу пам’ятників 
історії і культури Білорусі працював у створеному в 1969 р. секторі Зводу 
(з 1985 р. — відділ історії та культури, з 1995 р. — відділ архітектури) 
Інституту мистецтвознавства, етнографії та фольклору ім. К. Крапиви 
НАН Республіки Білорусь. Видання готувалося спільно із вченими Інс-
титуту історії під керівництвом члена-кореспондента АН БРСР С. Мар-
целєва. У видавництві «Білоруська енциклопедія», головним редактором 
якої був письменник І.П. Шамякін, у 1984–1987 рр. виданий семитомний 
«Звід пам’ятників історії та культури Білорусі» (у 8 книгах, білоруською 
мовою; том по кожній області і дві книги по місту Мінськ). Це був 
результат двадцятирічної праці колективу по збору, систематизації і уза-
гальненню даних про 16 тис. пам’яток історії, археології, архітектури і 
монументального мистецтва, у тому числі про поховання воїнів, загиблих 
в роки Другої світової війни, жертв фашизму, меморіали — Брестська 
фортеця-герой, Курган Слави, Хатинь. Загальний обсяг видання стано-
вить 452 др. аркуші12. Це перше енциклопедичне видання, присвячене 
дослідженню історико-культурної спадщини білоруського народу. Робо-
та, яка стала основою затвердженого урядом республіки в 1988 р. Списку 
пам’яток, взятих під охорону держави, в 1990 р. удостоєна Державної 
премії Білорусі.  

З 1984 р. співробітники відділу продовжують роботу з вивчення куль-
турної спадщини, проводять комплексні дослідження вітчизняних пам’я-
ток історії та культури. Науково-методичні принципи вивчення об’єктів 
культурної спадщини сприяли появі нових проектів. У 2001–2005 рр. в 
рамках Республіканської програми фундаментальних досліджень викону-
валася тема «Архітектура Білорусі в контексті слов’янських культур», яка 
актуалізувала вирішення проблем інтеграції білоруської культури в євро-
пейське співтовариство. Проведення таких досліджень дуже актуальні в 
контексті наукового осмислення національного культурного надбання, 
відтворення історичної пам’яті, збереження історичного вигляду старо-
винних населених пунктів, історичних центрів міст, охорони, збереження 
і реставрації пам’яток архітектури з використанням національних тра-
дицій і регіональних особливостей.  



Галина Денисенко, Олена Денисенко 238 

Дослідження історико-культурної спадщини міст Білорусі, відкриття 
археологічних пам’яток, архітектурних комплексів, ансамблів обумовили 
появу в 1985 р. нової фундаментальної теми по історії міст і сіл Білорусі. 
Впродовж 2004–2009 рр. у видавництві «Білоруська енциклопедія імені 
П. Бровки» вийшли перші шість томів багатотомного наукового енци-
клопедичного видання «Міста і села Білорусі». У виданні, до якого 
увійшло понад 24 тис. статей, вміщені дані про соціально-економічний, 
історичний, культурний розвиток, архітектурно-планувальне і сучасне 
економічне становище всіх міст, селищ міського типу, сіл і хуторів 
Республіки Білорусь з часу їх заснування, узагальнені дані про історико-
культурну спадщину кожного населеного пункту, у тому числі знищених 
у роки Другої світової війни, а також тих, які перестали існувати у зв’язку 
із Чорнобильською катастрофою 1986 р.13 «Звід пам’ятників історії та 
культури Білорусі», до якого увійшли статті про пам’ятки історії та 
культури, енциклопедичне видання по історії міст і сіл, де вміщені уза-
гальнені матеріали про культурну спадщину кожного населеного пункту, 
популяризують історичну і культурну спадщину білоруського народу, 
значною мірою розширюють інформаційну базу про пам’ятки історії та 
культури сусідньої слов’янської держави.  

У прибалтійських державах «Звід пам’ятників історії та культури» не 
відноситься до пріоритетних завдань у культурній сфері, пам’яткоохо-
ронні органи головну увагу зосередили на складанні списків пам’яток 
усіх видів. У 1984 р. видано Список пам’яток історії та культури Лат-
війської РСР, Список пам’яток історії та культури Литви, який включає 
1073 пам’ятки14. На часі створення Державного реєстру пам’яток куль-
турної спадщини Естонії. Увага зосереджена на збереженні як окремих 
пам’яток, так і їх комплексів. У 2003 р. прийнятий закон «Про збереження 
і охорону історичного центру Риги», направлений на збереження куль-
турного середовища міста та історико-культурних пам’яток латвійської 
столиці. В державах Кавказького регіону «Звід пам’ятників історії та 
культури Грузії» грузинською мовою готується в Грузії, у Вірменії увага 
пам’яткоохоронних органів зосереджена на складанні Списку пам’яток 
історії та культури, до якого внесено близько 25 тис. культурних об’єктів. 
В Азербайджані, поряд із роботою над загальним Списком пам’яток, 
складений Список пам’яток, які потребують невідкладної консервації і 
охорони з боку держави15.  

Охорона і збереження культурної спадщини знаходиться у полі зору 
державних і громадських інституцій інших держав на пострадянському 
просторі. Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, розташовані 
в центрі євразійського материка, на свого роду «перехресті цивілізацій», 
отримали у спадщину значне культурне та історичне багатство, яке 
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відіграє важливу роль у культурних зв’язках Сходу і Заходу. В центрі 
уваги — налагодження транскордонного співробітництва в культурній 
сфері, зокрема по збереженню Великого Шовкового шляху, який став 
основою мирного співіснування різних регіонів і культур. Ці питання 
розглядаються у контексті створення цілісної системи вивчення куль-
турної спадщини, відродження і розвитку історичного та етнокультурного 
середовища, відновлення пам’яток у середньоазіатському регіоні шляхом 
реставрації, консервації, реконструкції, в першу чергу, пам’яток, які ма-
ють важливе значення для національних культур. Президент Республіки 
Узбекистан Іслам Карімов виступив з ініціативою прийняття довготри-
валої програми по дослідженню, збереженню і відновленню унікальних 
пам’яток країни, серед яких 7198 об’єктів національної культурної спад-
щини, 10 всесвітньо відомих історичних міст, чотири з яких: Хіва, Бухара, 
Шахрисабз і Самарканд — внесені до Списку всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО16. Підготовка багатотомного наукового видання 
«Звід археологічних і архітектурних пам’ятників Узбекистану», покла-
дена на вчених Інституту мистецтвознавства Академії мистецтв Узбе-
кистану, розглядається як пріоритетне завдання по виконанню державної 
програми. В 2006 р. відповідна постанова по підготовці Зводу прийнята 
урядом Таджикистану, а в Інституті історії, археології і етнографії імені 
Ахмада Дониша АН Республіки Таджикистан створений відділ історії 
культури і мистецтва, який займається підготовкою Зводу17.  

Значний доробок у підготовці Зводу у казахських колег, які одними з 
перших приступили до реалізації цього проекту. В 1988 р. для обгово-
рення було підготовлено макет першого тому «Зводу пам’ятників історії і 
культури Казахської РСР. Чимкентська область» (з 1992 р — Південно-
Казахстанська область) у трьох частинах, надрукований у видавництві 
«Наука» Казахської РСР і розісланий для обговорення. Рукопис тому 
складався із Вступу, нарисів про місто Чимкент, 12 районних центрів і 
статей про пам’ятки археології, історії, архітектури, монументального 
мистецтва18. Із загальної кількості статей найбільша присвячена пам’ят-
кам археології. Так, в Алгабаському районі Чимкентської області па-
м’ятки розподілилися наступним чином: археології — 48, історії — 1, 
архітектури — 7, пам’ятки мистецтва були відсутні19. Така тенденція 
залишалася і в майбутньому. Перший том Зводу по Південно-Казахс-
танській області було видано в 1994 р. Наступними стали томи Зводу по 
Жамбильській (2002 р.), Кизилординській (2005 р), Північно-Казахс-
танській областям (2007 р.), м. Алмати (2006 р.). В 2011 р. вийшов том 
Зводу пам’яток Павлодарської області. «Звід пам’ятників історії та куль-
тури Казахстану» став науковою основою для складання Державного 
списку пам’яток історії та культури Казахстану із 25 тис. пам’яток. Але 
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реалізація ідеї масштабного підходу до організації виявлення, обліку, 
фіксації та охорони пам’яток і створення Зводу, розпочата в 1970– 
1980-ті рр., дещо призупинилася в останні роки, що викликало занепо-
коєння наукової і культурної громадськості. Науковці Інституту історії та 
етнології ім. Ч.Ч. Валіханова Академії наук Казахстану висловили свою 
стурбованість з цього приводу і виступили з пропозицією створення в 
Інституті відділу по підготовці «Зводу пам’ятників історії та культури 
Казахстану», координатора з дослідження і збереження пам’яток історії 
та культури. Ця пропозиція знайшла своє відображення в рамках Дер-
жавної програми «Культурна спадщина», ініційованої президентом Нур-
султаном Назарбаєвим в 2004 р., яка активно втілюється в життя, а також 
проголошеної урядом Республіки програми «Рік зближення культур — 
2010»20.  

Грандіозний проект по створенню «Зводу пам’ятників історії та куль-
тури народів СРСР», розпочатий в середині минулого століття, реалі-
зувати в повній мірі не вдалося. Але програма з вивчення і дослідження 
культурної спадщини започаткувала збір даних про всі пам’ятки, у тому 
числі щойно виявлені, складання анотованих списків, архітектурно-топо-
графічних схем, проведення натурного обстеження пам’яток з необхід-
ними обмірами і фотофіксацією. Якщо на першому етапі підготовки 
Зводу розроблялася наукова концепція видання, створювалися органі-
заційні структури і готувалися методичні рекомендації, то на другому — 
проводилася науково-дослідницька робота інститутів, музеїв, архівів, 
громадських організацій зі створення наукового корпусу матеріалів і 
документів про пам’ятки, який включав архівні, літературні джерела, 
значний комплекс матеріалів, отриманий в результаті натурного обсте-
ження історико-культурних об’єктів. 

Заключний етап — це безпосередня підготовка томів, написання за-
гальних розділів про дослідження історико-культурної спадщини кожного 
регіону, міста, селища, нарисів про окремі історико-культурні об’єкти. 
Основну роботу виконували наукові співробітники спеціально створених 
відділів. Результатом двадцятирічної роботи сектору Інституту мис-
тецтвознавства, етнографії та фольклору ім. К. Крапиви НАН Республіки 
Білорусь став вихід в 1984–1987 рр. семитомної праці про культурну 
спадщину білоруського народу. Запланований проект в Російській Феде-
рації — підготовка томів по області від однієї до дев’яти книг — не 
дозволив реалізувати амбіціозний проект. До 2009 р. видані вісім томів 
Зводу в Російській Федерації, п’ять томів Зводу пам’яток історії та 
культури Грузії. 

В Україні спільно з Головною редакцією Зводу підготовлені і видані 
дві частини першої книги тому Зводу по м. Києву21, електронна версія 
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третьої частини, опрацьований том Зводу по м. Севастополю, частково 
відредаговані томи по Чернігівській і Київській областям. Підготовка 
«Зводу пам’ятників історії та культури Казахстану» відноситься до прі-
оритетних проектів державної програми «Культурна спадщина». В інших 
пострадянських державах прийняті урядові рішення з підготовки Зводу, 
створені відділи, але завершення роботи по виходу томів планується на 
перспективу.  

Робота над Зводом показала, що цей проект виявився набагато склад-
нішим у плані його виконання і фінансування. У ході підготовки від-
чувається недостатня кількість досвідчених фахівців, які б могли у рамках 
проекту масштабно, глибоко, по-науковому працювати у сфері пам’ятко-
знавства. Недостатньо досвідчених мистецтвознавців, археологів, куль-
турологів, архітекторів, які б могли забезпечити роботи по підготовці 
Зводу, дослідженню пам’яток, змінам і доповненням системи обліку і 
охорони об’єктів культурної спадщини, моніторингу їх стану. Створення 
Зводу, наукової основи Державних реєстрів нерухомих пам’яток вимагає 
значних фінансів, сучасних технологій у проведенні досліджень, зокрема 
пам’яток археології, зусиль різних фахівців, забезпечення їх відповідною 
технікою, і часу, який, на жаль, невблаганно діє на пам’ятки. 

Незважаючи, що масштабний проект по підготовці і виданню Зводу 
пам’яток історії та культури не вдалося реалізувати у повній мірі, ос-
кільки неможливо було осягнути обсяг робіт, кількість задіяних фахівців, 
він підніс справу охорони і збереження історико-культурної спадщини на 
державний рівень, заклав підвалини для проведення інвентаризації пам’я-
ток, створення Державних реєстрів нерухомих пам’яток, які являються 
для пам’яток «Охоронною грамотою», яка унеможливлює руйнування, 
халатне і безвідповідальне ставлення до культурної спадщини. Робота по 
дослідженню пам’яток дозволила систематизувати наукову діяльність 
інститутів, творчих груп, окремих учених у сфері пам’яткознавства, 
активізувала пошукову і дослідницьку діяльність громадських організацій 
і об’єднань, широкого загалу шанувальників історичного минулого, по-
ставила на порядок денний необхідність включення пам’яток до турис-
тичних маршрутів з використанням їх у туристичній галузі. 
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