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ПЕРЕДМОВА 
 

Сьогодні, коли навколишній світ потерпає від наростаючої кіль-
кості екологічних, економічних, політичних і соціальних катаклізмів, 
культура і мистецтво постають одним зі своєрідних острівців духов-
ної гармонії в бурхливому морі сучасної світобудови, що дозволяє 
кожній Людині відчути себе в єдності всього процесу історико-
культурного розвитку Людства. 

Мета даної роботи – привернути суспільну увагу до неминущих 
цінностей, що поєднують людей, сприяти відродженню загально-
людської історичної пам’яті, духовному взаємозбагаченню культур 
держав і народів, ствердженню взаємоповаги до їхньої суверенності 
та самобутності. 

Розуміння цієї задачі багато в чому дає відповідь на запитання: 
чому все більша кількість наших сучасників, що живуть на різних кон-
тинентах і в різних країнах,  часом різних за своїм походженням і 
професією, віросповіданням і політичними поглядами, соціальним 
статусом і рівнем матеріального забезпечення, все частіше зверта-
ються до культурно-історичного минулого, “заражаються” збиран-
ням і колекціонуванням культурно-історичних цінностей і предметів 
старовини? 

Водночас відповідь не є вичерпною і повною. Мотивації зроста-
ючого суспільного інтересу до предметів колекціонування, а, відпові-
дно, і поповнення когорти самих колекціонерів можуть бути різними. 

Колекціонування – це й інтелектуально-елітна школа культурно-
історичного пізнання, і модне хобі, що дозволяє підвищити свій соці-
альний престиж, і сфера перспективно вигідного вкладення капіталу. 
Однак, не аналізуючи критично окремо чи разом узяті перераховані 
мотивації, відзначимо, що в кожному з випадків колекціонування – це 
прогресуюче суспільно-соціальне явище, авторитет якого заслуговує 
на увагу і повагу. 

Говорячи про колекціонерів і їхні скарби, не можна не порушити 
найбільш животрепетне коло проблем. Безумовно, не все так “просто 
і гладко” – як у середовищі колекціонерів, так і в решти учасників, які 
ризикнули “поплавати на хвилях” досить бурхливої і небезпечної 
справи, іменованої антикваріатом. Відомо чимало випадків краді-
жок, збуту підробок і юридичних суперечок на багатомільйонні суми. 
І якщо врахувати прогнози аналітиків, слідом за постійним зростан-
ням цін очікується більш бурхливий попит на антикваріат. Невиріше-
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них проблем у середовищі колекціонування і торгівлі культурно-
історичними цінностями нині у всьому світі досить багато. Це, очеви-
дно, і змушує величезну масу шанувальників старовини не афішувати 
предмети свого захоплення. А, приміром, для багатьох колекціонерів-
громадян країн території колишнього СРСР ще свіжі в пам’яті випадки 
конфіскації збройових і ювелірних колекцій під абсолютно неаргуме-
нтованими у світлі Декларації Прав Людини доводами запопадливих 
чиновників. Очевидно – суспільство і культура кожної держави бага-
то б виграли, якби на міжнародному рівні була б прийнята єдина сис-
тема оцінки предметів колекціонування.  

 
Бітаєв В.А., доктор філософських 
наук, професор, заслужений діяч 
мистецтв України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі на-
уки і техніки, член-кореспондент 
Академії мистецтв України, ака-
демік Академії наук вищої освіти 
України, проректор з наукової ро-
боти НАКККіМ 



ВСТУП 
 

На сучасному етапі розвитку освіти, науки, культури актуаль-
ною проблемою залишається збереження національних надбань у сві-
товому контексті. Однією з найменш висвітлених галузей мистецької 
діяльності є експертна практика. Вирішення цього завдання потребує 
відповідної спеціальної підготовки майбутніх експертів, складовою 
якої є дисципліна “Експертиза творів мистецтва”. Предмет ґрунтуєть-
ся на фундаментальних знаннях проблем законодавства цієї галузі, іс-
торії світової культури, історії України, а також на спеціальних 
професійних знаннях з історії та теорії музичного мистецтва, інстру-
ментознавства, технології експертного дослідження, методів атрибу-
ції та експертної оцінки матеріальних носіїв музичної творчості. 

Мета курсу – висвітлення основ правового регулювання перемі-
щення культурних цінностей; формування спеціальних знань із мис-
тецтвознавства та технології проведення експертизи; сприяння ви-
вченню пам’яток культури. 

Завдання курсу:  
– опанування знаннями щодо методів оцінки; 
– ознайомлення із сучасними методами неруйнівної експертизи; 
– оволодіння методами атрибуції творів мистецтва; 
– загальна класифікація ознак різних видів культурних цінностей.  
Студенти повинні вміти:  
– ідентифікувати культурні цінності; 
– класифікувати твори мистецтва за групами та видами; 
– виявляти особливості творів мистецтва;  
– володіти сучасними методами оцінки культурних цінностей; 
– правильно описувати твори мистецтва; 
– оформлювати експертні висновки щодо пам’яток культури. 
Необхідність поєднання знань із мистецтвознавства, права, істо-

рії, музикознавства потребує лаконічності в поданні матеріалу, акцен-
тування уваги на практичному аспекті отриманих знань.  



1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 
 

Визначення поняття культурні цінності зафіксовано у Законі 
України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних ціннос-
тей” (№ 1068 від 21.09.1999 р.), де “культурні цінності” – це об’єкти 
матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, ет-
нографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтво-
ренню та охороні відповідно до законодавства України, а саме: 

– оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, 
художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декора-
тивно-прикладного і традиційного народного мистецтва; 

– предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком сус-
пільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що сто-
суються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних 
партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мис-
тецтв; 

– предмети музейного значення, знайдені під час археологічних 
розкопок; 

– складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, ху-
дожніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва; 

– старовинні книги та видання, що становлять історичну, худо-
жню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції; 

– манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, 
включаючи кіно-, фотодокументи, окремо чи в колекції; 

– унікальні та рідкісні музичні інструменти; 
– різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етногра-

фічну та наукову цінність; 
– рідкісні поштові марки, філателістичні матеріали, окремо чи в 

колекції; 
– рідкісні монети,  ордени,  медалі,  печатки та інші предмети ко-

лекціонування; 
– зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, 

навчально-виховну або естетичну цінність. Рідкісні колекції та зразки 
флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології (розділ 1, ст. 1). 

До нормативно-правових документів, які регулюють перемі-
щення культурних цінностей (додаток 1), належать: 

Закон України від 21.09.1999 р. № 1068-XIV “Про вивезення, 
ввезення та повернення культурних цінностей”; 

Закон України “Про наукову та науково-технічну експертизу”;  



  Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 № 1343 

“Про затвердження Порядку проведення державної експертизи куль-
турних цінностей та розмірів плати за її проведення”; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 984 
“Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасове 
вивезення) культурних цінностей з території України”; 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 р. 
№ 258 “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права 
на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контро-
лю за їхнім переміщенням через державний кордон України”; 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 15.11.2002 р. 
№ 647 “Перелік державних установ, закладів культури, інших органі-
зацій, яким надається право проведення державної експертизи куль-
турних цінностей”; 

Наказ “Про затвердження Інструкції про порядок визначення 
оціночної та страхової вартості пам’яток Музейного фонду України” 
від 13.07.1998 р. № 325; 

Наказ “Про затвердження Порядку занесення унікальних 
пам’яток до музейного фонду України” від 25.10.2001 р. № 653; 

“Перелік музеїв, у яких зберігаються музейні колекції та музейні 
предмети, що є державною власністю і належать до державної части-
ни Музейного фонду України”, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 2.02.2000 р. 

Перераховані документи визначають правове поле в процесах, 
пов’язаних зі сферою переміщення раритетних, історичних, меморі-
альних пам’яток культури, регулюють ставлення до них держави та 
власників культурних цінностей. 

Отже, основним нормативно-правовим актом, що регулює відно-
сини, пов’язані з переміщенням культурних цінностей, є Закон України 
“Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.  

У першому розділі надається визначення термінів, які вжива-
ються, та пояснюється їхнє значення, а саме: культурні цінності, ко-
лекції культурних цінностей, родинні цінності, вивезення культурних 
цінностей, ввезення культурних цінностей, тимчасове вивезення ку-
льтурних цінностей, тимчасове ввезення культурних цінностей, 
транзит культурних цінностей через територію України, незаконно 
вивезені культурні цінності, незаконно ввезені культурні цінності, 
повернення культурних цінностей.  
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Другий розділ присвячений питанню управління та контролю за 

вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей.  
Державна служба контролю – це орган, який контролює проце-

дуру переміщення культурних цінностей у взаємодії з Головним архі-
вним управлінням України, Державною митною службою України та 
правоохоронними органами. 

До компетенції Державної служби контролю входять: 
– розгляд клопотання власника культурних цінностей; 
– забезпечення проведення державної експертизи культурних 

цінностей (до вивезення та тимчасового вивезення); 
– прийняття рішення про можливість переміщення культурних 

цінностей; 
– видання свідоцтва на право вивезення культурних цінностей; 
– складання переліків культурних цінностей, що вивозяться 

(тимчасово вивозяться), та встановлення режиму вивезення; 
– здійснення заходів для повернення викрадених, незаконно ви-

везених та евакуйованих і не повернених культурних цінностей. 
Умовно процедуру вивезення (тимчасового вивезення) культур-

них цінностей можна поділити на декілька етапів. Перший – звернення 
до Державної служби контролю з клопотанням власника цінностей. 
Другий – державна експертиза культурних цінностей, заявлених до 
вивезення. Третій – на підставі висновку державної експертизи упов-
новажений Державної служби контролю приймає рішення про мож-
ливість або неможливість вивезення культурних цінностей. 

Процедура вивезення починається з письмової заяви власника, 
так званого клопотання (подається не пізніше, ніж за місяць до дати 
вивезення) про право на вивезення культурних цінностей, із зазна-
ченням мети вивезення, а при тимчасовому вивезенні – і терміну ви-
везення культурних цінностей, що подається до Державної служби 
контролю або уповноваженому Державної служби контролю. 

Уповноважений Державної служби контролю – посадова особа, 
призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, 
управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації для 
виконання завдань з оформлення права на вивезення, тимчасове виве-
зення культурних цінностей із території України.  

Питання, пов’язані з державною експертизою, та порядок її про-
ведення регламентуються Законом України “Про наукову та науково-
технічну експертизу”, конкретизуються постановами Кабінету Мініс-
трів України від 26.08.2003 р. № 1343 “Про затвердження Порядку 
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проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів 
плати за її проведення”  та Постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.06.2000 р. № 984 “Про затвердження зразка свідоцтва на право 
вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей із території 
України”, також доповнюється переліком державних установ, закла-
дів культури, яким надається право проведення державної експертизи. 

Проведення експертизи культурних цінностей є складною та 
важливою справою в системі заходів, спрямованих на збереження на-
ціональних надбань. Нормативні документи містять таке визначення: 
експертиза – вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна 
чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, органі-
зацією певного предмета, які потребують спеціальних знань у відпо-
відній сфері суспільної діяльності і результати яких оформляються у 
вигляді експертного висновку (додаток 2, п. 1.3). Існує єдиний зразок 
експертного висновку для всіх категорій культурних цінностей, за-
тверджений Державною службою контролю за переміщенням куль-
турних цінностей через державний кордон.  У разі,  якщо результат 
державної експертизи дає підстави для занесення заявленої до виве-
зення культурної цінності до Державного реєстру національного ку-
льтурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному 
центральному органу виконавчої влади, незалежно від згоди особи, 
яка порушила клопотання (додаток 1, ст. 11). 

На підставі висновку державної експертизи уповноважений 
Державної служби контролю приймає рішення про можливість або 
неможливість вивезення культурних цінностей. У разі прийняття рі-
шення про можливість вивезення культурних цінностей, власнику 
видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення, який 
затверджується Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво є підставою 
для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі тери-
торії України. Термін дії свідоцтва впродовж 6 місяців від дати його 
видачі. У Законі України (додаток 1) перераховані культурні цінності, 
які категорично не можуть бути вивезені з території України. Це 
пам’ятки, включені до Національного архівного фонду та до Музей-
ного фонду України (додаток 1, ст. 14). Виняток може бути для ку-
льтурних цінностей, які тимчасово вивозяться для організації 
виставок, проведення реставраційних робіт та наукових досліджень, 
пов’язаних із театральною, концертною та артистичною діяльністю 
(додаток 1, ст. 23–27). 
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При виїзді за кордон України власник цінності повинен пред-

ставити для огляду предмети та документацію (свідоцтво на право 
вивозу, перелік предметів та їхні фотографії). У разі, коли подані вла-
сником під час здійснення митного контролю культурні цінності не 
відповідають інформації, що міститься у свідоцтві або доданих до 
нього переліку і фотографіях, мистецтвознавець вилучає це свідоцтво 
(додаток. 2, п. 4.3). 

 

Запитання для самоперевірки 
1. Які твори мистецтва відносять до матеріальних і духовних 

цінностей? 
2. Які нормативно-правові документи регулюють відносини, 

пов’язані з переміщенням культурних цінностей? 
3. Які основні етапи процедури вивезення культурних цінностей? 
4. Дайте визначення поняття “експертиза”. 
5. Які основні критерії експертної діяльності? 
6. Що є підставою для пропуску культурних цінностей за межі 

території України? 
7. Який термін дії “Свідоцтва на право вивезення”? 



2. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1. Проблеми фахової підготовки експертів 
 

Проблема систематизації знань про розвиток мистецтвознавства, 
антикварного ринку та значення експертизи – одна з найактуальні-
ших. Нерозробленість знань про чинну нормативно-правову базу, цілі 
експертизи та методи оцінювання творів мистецтва призводять до під-
міни їх загальним інформуванням, вказують, що треба робити, за-
мість відповіді за питання, чому саме так слід робити. Це не дає мож-
ливості здійснювати випереджаючу функцію і визначати шляхи 
розв’язання суперечностей. 

Питання місця сучасної експертної діяльності сьогодення досить 
дискусійне. Існує багато думок, згідно з якими експертна діяльність – 
це галузь не наукових, а суто практичних знань. Вони спираються на 
відповідну аргументацію, на те, що бракує чітко розробленої системи 
понять. Класифікація об’єктів мистецтва досить розпливчата і неод-
нозначна, а головне – відсутні сформульовані критерії оцінки, чітка 
наукова база для побудови всієї архітоніки накопичених знань. У та-
кому випадку зазначається, що експертна діяльність є сферою пере-
важно практичного досвіду. Безперечно, в експертній діяльності 
велику роль відіграє наявність відповідних здібностей. Однак, не ви-
никає сумніву, що орієнтиром будь-якої діяльності, помічником у ви-
борі тактики, цілей і напрямів є саме професійні теоретичні знання. 

Звернемо увагу на те, що “професійна майстерність” використо-
вується у двох значеннях: як певний вид ремесла та як характеристи-
ка рівня володіння своїм досвідом у тій чи іншій галузі діяльності, 
ступінь її досконалості і неповторності. 

На відміну від інших сфер діяльності, мета експертизи не спря-
мована на створення чогось принципово нового, оригінального. Втім, 
для вирішення типових і нестандартних завдань фахівець будує свою 
діяльність відповідно до загальних складових пошуку: аналізує ситу-
ацію, проектує бажаний результат на основі досліджених даних, оби-
рає доцільні засоби його одержання та перевірки, оцінює здобуті дані. 

Досвід експерта, з одного боку, набувається у процесі тривалої 
практичної діяльності, а з другого, є результатом фахової підготовки. 
Експерт вигідно відрізняється від просто досвідченого мистецтвозна-
вця або музикознавця вмінням поєднувати глибокі знання, особисті та 
професійні якості. Важливим є подолання професійної обмеженості, 
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здатності розглядати спеціальні питання з широких позицій. Адже 
специфіка експертної діяльності передбачає опанування майбутніми 
фахівцями різнобічного кола гуманітарних знань із різних видів мис-
тецтва. Лише ерудований фахівець, на основі глибокого аналізу про-
блем, що виникають, здатний віднайти оригінальний та ефективний 
шлях досягнення поставленої мети.  

У процесі своєї діяльності фахівці розв’язують власні проблеми 
з використанням даних різноманітних наук. Проблематику фахової 
підготовки можна умовно поділити на три групи. 

Перша пов’язана з філософією мистецтва, в котрій кристалізу-
ються найзагальніші знання про закони мистецтва, пояснюються за-
кономірності впливу мистецтва на людину та способи осягнення 
художніх творів, значення і місце творів у загальній системі людської 
культури. 

Другу групу становить культурологічна галузь знань, спрямована 
на розкриття специфіки суспільного життя мистецтва, об’єктивно-
реальних художніх цінностей, а також функції мистецтва, що забез-
печують поширення, обмін і споживання.  

Третя група стосується перспективи удосконалення фахової під-
готовки, що ґрунтується на виробленні загальнометодичних орієнтирів. 

Отже, зміст експертної галузі знань охоплює вивчення самого 
мистецтва як самодостатньої системи і його функцій. Проблематика 
фахової підготовки потребує тих якостей мислення, які найбільше ві-
дповідають сучасним вимогам експертного дослідження.  

Підготовка експертів-мистецтвознавців і музикознавців здійсню-
ється ву НАКККіМ. Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв – авторитетний вищий навчальний заклад ІV рівня акредита-
ції, в якому здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації нової генерації управлінських кадрів культури і мис-
тецтв. НАКККіМ створена (Постанова Кабінету міністрів України від 
31 серпня 1998 р. № 1358) на базі Інституту підвищення кваліфікації 
працівників культури. В роботі Академії врахована модель безперер-
вної підготовки фахівців різних ступенів освіти та науковців: бакала-
врів, спеціалістів, магістрів, кандидатів та докторів наук. 

Академію з 1985 р. очолює В.Г. Чернець, доктор філософії, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) 
Української академії наук, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. 
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Серед стратегічних цілей освітньої політики Академії – інтегру-

вання у світову освітянську систему, забезпечення підготовки високок-
валіфікованих фахівців, практиків, формування творчих особистостей. 
В Академії працюють висококваліфіковані викладачі та науковці, 
професіонали вищої школи та освітньої діяльності.  

Кафедра мистецтвознавства та експертної діяльності – єдина в 
СНД, яка готує фахівців з експертизи творів образотворчого та деко-
ративно-прикладного мистецтва. Викладачі кафедри – провідні нау-
ковці в галузі мистецтвознавства, практики експертної діяльності, 
директори та керівники структурних підрозділів відомих музеїв Украї-
ни та реставраційних центрів. Очолює кафедру академік АН ВО 
України, доктор філософських наук, професор Ю.Л. Афанасьєв.  

Новим напрямком у музичній освіті є також є підготовка в Ака-
демії музикознавців-експертів, яких навчають робити кваліфіковані 
експертизи історико-культурних цінностей, визначати унікальні акус-
тичні можливості різних інструментів: клавішних (включаючи старовин-
ні клавесини, клавікорди, піано форте, органи), струнно-смичкових, 
духових і народних інструментів, цінність нотних рукописів і старод-
руків, аудіовізуальних носіїв. Відомо, що багато українських культур-
них надбань намагаються вивезти за кордон. Для запобігання цьому й 
готують кваліфікованих спеціалістів. 

Завідувачка кафедри музикології, доктор мистецтвознавства, 
професор В.Д. Шульгіна підтверджує актуальність підготовки експер-
тів тим, що спеціалізація є конкурентоспроможною за сучасних соціа-
льно-економічних умов України. Викладачі кафедри Н.С. Свириденко, 
Ю.А. Рудчук, Л.М. Черкаський є членами експертної ради з дослі-
дження музичних інструментів. 

Фахівці-експерти можуть виконувати державні замовлення щодо 
ідентифікації інструментів у музеях, на митниці, а також у приватних 
колекціях. Перші випускники-фахівці цієї спеціальності вже працю-
ють експертами в Головному управлінні культури і мистецтв при Ки-
ївській державній адміністрації, Державній службі контролю за 
переміщенням культурних цінностей через державний кордон Украї-
ни, на митницях у Борисполі, Бресті, Луцьку тощо.  
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2.2. Методи експертного дослідження 
 

В експертній діяльності використовуються теоретичні та емпі-
ричні методи дослідження. Теоретичні: аналіз і синтез, порівняння, 
класифікація, моделювання. За допомогою аналізу виділяються та до-
сліджуються окремі ознаки предмета. Це дає можливість вивчити йо-
го структуру, відокремити суттєві риси від несуттєвих, розкрити 
різнобічні зв’язки розглядуваного предмета мистецтва. 

Таким чином, аналіз виходить із певного цілого. Це означає, що 
синтез міститься вже у самому аналізі, а не існує поза ним. Після ана-
літичного процесу кожен звертається до синтезу, тобто поєднання ча-
стин, розрізнених засобами аналізу. У результаті цього формуються 
нові уявлення про предмет, в якому виділені суттєві, типові риси, 
уточнюються і збагачуються знання про нього. 

Метод, за яким відбувається зіставлення досліджуваних предметів 
та встановлення їхньої подібності або відмінності, називається порів-
нянням. На рівні чуттєвого пізнання фіксується зовнішня подібність 
або відмінність, що дає змогу виявити певні закономірності. 

На початкових стадіях дослідження застосовується метод кла-
сифікації та упорядкування об’єктів експертизи на основі визначення 
їхньої однорідності. Тим самим класифікація відкриває шлях для по-
дальшого дослідження творів мистецтва. Від вибору єдиних ознак за-
лежить продуктивність класифікації. 

До емпіричного рівня дослідження належить робота, яка безпо-
середньо пов’язана з вивченням конкретних речей і забезпечує нако-
пичення, фіксацію та узагальнення дослідного матеріалу. Провідними 
серед них є візуальне дослідження, технологічний аналіз, аналіз інди-
відуальної манери митців, стилістичний аналіз пам’ятки культури. 
Отримані за допомогою цих методів дані є основою аргументованого 
експертного висновку або оцінки творів мистецтва. У висвітленні ме-
тодів експертного дослідження автори спиралися на найбільш науко-
во ґрунтовні сучасні дослідження вітчизняних авторів та авторських 
колективів [25; 49; 54; 64; 77; 80].  
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2.3. Структура експертного дослідження 
 

Вже йшлося про те, що процес дослідження творів мистецтва 
здійснюється на різних рівнях. Відповідно до них, виділяють певні 
завдання та цілі, з урахуванням яких складається послідовність дій. 
Експертне дослідження спрямоване на оцінку якостей культурних 
цінностей, яка залежить від характеристик об’єкта та одержаних да-
них про якісні і кількісні зміни, що відбуваються у процесі складного 
аналітичного судження. За умов якісного підходу дослідник користу-
ється словесними визначеннями сторін об’єкта, які він вивчає (оці-
нює),  та за умов кількісного –  числами.  Ці два види характеристик 
взаємозалежні і не можуть розглядатися самостійно, окремо один без 
одного. Тому необхідно ще до проведення атрибуції та оцінки чітко 
визначити якісні параметри об’єкта.  

Експертне дослідження має складну структуру та здійснюється 
за допомогою групи методів. Основна мета полягає у глибокому ви-
вченні та підтвердженні оригінальності або фальсифікації творів мис-
тецтва. За умовами проведення експертні дослідження класифікуються 
на візуальні (експрес-дослідження) та лабораторні. 

Візуальне дослідження проводиться у звичайних умовах з вико-
ристанням нескладних приладів, результати готові для безпосеред-
нього проголошення. 

Лабораторні дослідження здійснюються шляхом вивчення пред-
мета до такого ступеня, який дає змогу найповніше дослідити всі якісні 
та кількісні особливості об’єктів. Ця форма дослідження здійснюєть-
ся за суворо визначених умов. Дані дослідження мають бути чітко 
зафіксованими, для чого їх треба описувати за такими показниками: 

– початкові дані предмета, що досліджується; 
– технологічний аналіз; 
– аналіз індивідуальної манери твору; 
– стилістичний аналіз пам’ятки культури; 
– експертний висновок. 
В окремих випадках, як виняток, проводиться повторне дослі-

дження, що ґрунтується на вивченні одного й того самого об’єкта двічі. 
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2.4. Поняття атрибуції культурних цінностей 
 

Науковий рівень вивчення культурних надбань, якість науково-
уніфікованої документації, складеної в процесі мистецтвознавчого 
дослідження, є важливою і невід’ємною умовою при оцінюванні тво-
рів мистецтва. 

Загальна система культурних цінностей та фахове профілювання 
спеціалістів передбачає проведення атрибуції творів мистецтва.  

Атрибуція культурних цінностей (лат. attributio – приписування) – 
це вид діяльності, спрямований на дослідження, виявлення основних 
ознак, що визначають назву, призначення, устрій, матеріал, розміри, 
техніку виготовлення, авторство, хронологію і географію створення 
та побутування анонімних пам’яток історії та культури, встановлює 
їхню достовірність. У ході атрибуції встановлюється зв’язок предме-
та з історичними подіями або особами, з певним історичним середо-
вищем, розшифровуються написи, клейма, марки та інші позначки, 
нанесені на предмет, та стан збереження предмета. 

Робота з атрибуції є процесом поступового накопичення науко-
вих знань про пам’ятку з подальшим документальним оформленням 
усього комплексу корисної інформації про неї. 

Визначення предмета залежить від ступеня інформації і значущо-
сті явища або події, до яких відноситься предмет, від типу, до якого він 
належить, від призначення, від того, чи він був придбаний під час 
явища або події, що розглядається, або знайдений багато років по то-
му, знайдений на тому самому місці, де відбувалася подія, або в ін-
шому, знайдений один предмет або в комплексі з іншими предметами 
тощо. У процесі атрибуції виявляються всі його суттєві ознаки. 

За наслідками атрибуції укладається документація про пам’ятку – 
науково-уніфікований паспорт або спеціальний атестат (супровідний 
документ) із подальшим використанням цих відомостей у Протоколі 
оцінки пам’ятки культури, а також при створенні спеціалізованих бан-
ків інформації, систематизації результатів наукових досліджень або 
як інформаційний носій при здійсненні науково-дослідної і культур-
но-освітньої роботи у музейній справі. 

Визначення предмета дає можливість класифікувати його, тобто 
встановити належність до тієї чи іншої групи предметів, об’єднаних 
за тими чи іншими ознаками, а потім виявити місце предмета у сис-
темі цих груп. Природа предметів обумовлює їхні інформативні мож-
ливості й особливості, визначає їхню належність до конкретного 
типу. 
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Атрибуція культурних цінностей здійснюється за допомогою ана-

літичного, документального, лабораторного (техніко-технологічного) 
методів дослідження шляхом стилістичного, порівняльного аналізів 
та інтерпретації. 

Функціями атрибуції є: наукова, інформаційна, облікова. 
Атрибуція культурних цінностей проводиться за принципами 

об’єктивності, історизму, всебічності та комплексності. 
Ключовим по відношенню до будь-якої пам’ятки є комплекс за-

питань, описаних у науково-уніфікованому паспорті. Однак у ході ат-
рибуції можуть бути виявлені інші важливі інформаційні аспекти, які 
суттєво впливатимуть на результати визначення загальної культурної 
цінності пам’ятки. 

Під час атрибуції пам’яток велике значення відіграє наукова і 
довідкова літератури: монографії, визначники, довідники, енциклопе-
дії, каталоги, альбоми, архівні матеріали. 

Складний лабіринт пошуків потребує чималого досвіду і профе-
сійних знань, уміння виділяти головні і другорядні питання, оцінювати 
достовірність наявних доказів. Адже помилка експерта при атрибуції 
позначається на оцінці пам’ятки. Тому ми радимо враховувати думку 
досвідчених фахівців саме на етапі атрибуції. 

Пам’ятки вивчаються за допомогою сукупності методів різних 
дисциплін. Дослідження предметів із різних точок зору в різних аспе-
ктах і становить основний зміст наукової обробки пам’яток. Проте 
остаточне вивчення окремих пам’яток, після якого немає чого додати, 
не лише нереальне, але й принципово неможливе. Розвиток науки 
сприяє подальшому науковому дослідженню, впливає на людське 
сприйняття. Таким чином, “повнота” вивчення предмета залишається 
відносною й обмеженою, залежно від можливостей науки на кожному 
з етапів її розвитку і від можливостей людського суспільства. Ви-
вчення предмета не має сенсу без знань про суспільне значення його 
в історії і у відповідний сучасний період. 

Незважаючи на спільність рис пам’яток культури, що відносять-
ся до будь-яких типів, під час атрибуції кожна з них потребує індиві-
дуального підходу. 

Величезне значення для наукової атрибуції має вміння експерта 
відрізнити оригінал від копії. Для встановлення оригінальності пре-
дмета передусім потрібні знання багатьох ознак, характерних для то-
го чи іншого предмета, починаючи з технічних деталей до загальних 
рис стилю. Тут потрібні глибокі знання, безпосереднє відчуття від 
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споглядання предмета. Отож, атрибуція здійснюється відчуттями, що 
ґрунтуються на знаннях, у поєднанні смаку і наукового аналізу. 

Атрибуція копій з оригіналів авторів або копій самих авторів не 
є складним завданням за умови, що експерту відомий перший примір-
ник оригіналу. Атрибуція дублетного твору проводиться шляхом його 
детального порівняння з першим примірником авторського твору. Час-
тіше дублетні фарфорові статуетки, виготовлені на заводах серійно, 
відрізняються від оригіналів менш детально проробленими формами. 

Схема атрибуції творів мистецтва включає такі дані: 
1. Авторство. Встановлюються відомості про автора: ім’я, по бать-

кові, псевдонім художника (або школа), звання, стислі відомості про 
життя, де і в кого вчився, в яких виставках брав участь. Для гравюр, 
літографій та інших видів друкованої техніки необхідно встановити 
обох авторів (художника і гравера), з якого оригіналу зроблена гра-
вюра. 

2. Назва твору, його стислий зміст, мистецтвознавчий аналіз. 
Оригінал, копія (місце збереження оригіналу). У характеристиці зміс-
ту твору розкриваються тема, сюжет, композиція, колорит, стиль, 
школа, напрямок. Слід детально викласти, що зображено на першому, 
другому, третьому планах картини або графічного листа. Від того, 
наскільки глибоко і точно складено характеристику предмета, зале-
жить, як глибоко і всебічно буде розкрито зміст твору. Якщо ми про-
сто скажемо, що дана картина написана на євангельський сюжет, то 
ми нічого не скажемо ні про картину, ні про художника. Слід зазна-
чити, що до опису предмета вносяться дані лицьового та зворотного 
боків твору. 

3. Творча історія: виникнення теми, час та місце створення тво-
ру, процес створення (використання натури, фото тощо). В описі гра-
вюр, літографій та інших видів друкованої продукції зазначається 
також дата оригіналу, з якого зроблена гравюра, і різниця в датуванні 
виготовлення дошки даного відтиску. У разі розходження з датою, за-
значеною на самому творі, це теж необхідно вказати. 

4.  Історія побутування твору (в яких колекціях перебувала,  на 
яких виставках експонувалася). 

5. Матеріал, техніка, розміри. Ці позиції потребують спеціаль-
них знань, а іноді і спеціального аналізу. Зазначаючи розміри, слід 
мати на увазі, що для площинних предметів вказується висота і ши-
рина, для об’ємних – висота, ширина і глибина. Для друкованої гра-
фіки – два розміри: розмір листа і розмір дошки, судячи з відтиску. 

6. Обрамлення (рами тощо). 
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7. Комплектність. 
8. Наявність позначок: підписів і написів. Написи, пов’язані із 

сюжетом твору,  слід наводити повністю тією самою мовою і з тим 
самим написанням, як вони існують на предметі. 

9. Стан збереження. Реставрація. Необхідно вказати: де, коли, 
ким і як проводилася реставрація, номер і дату протоколу реставра-
ційної ради. 

10. Наявність копій. 
11. Бібліографія. Публікації (де друкувалися, репродукувалися), 

спосіб друку,  тираж,  копії (ким виготовлялися,  коли,  де,  з якою ме-
тою), відгуки і рецензії.  

12. Джерело надходження (архівні дані, літературні, усні та ін.).  
13. Додатки (фото, замальовки, письмові свідоцтва та ін.). 
Отже, встановити оригінальність твору, датування, авторство, 

школу, сюжет твору можна лише після використання всіх методів у 
комплексі. 

 

2.5. Атрибуція музичних інструментів 
 

Послідовно вивчаючи малодосліджену в Україні тему атрибуції 
музичних інструментів, зупинимося на окремих особливостях цього 
виду діяльності. 

Атрибуція музичних інструментів є складним завданням. Іноді 
на правильну атрибуцію потрібні десятки років. Під час атрибуції ін-
струментів головним є визначення оригінальності, авторства та дату-
вання. 

Вивчаючи історію створення і функцію музичних інструментів, 
як і інших культурних цінностей, треба враховувати їхню самобут-
ність, а саме: 

– основні етапи становлення і розвитку кожної групи музичних 
інструментів (струнних, духових, ударних); 

– шляхи становлення вищезазначених груп; 
– конструктивні особливості, параметри та їхні властивості; 
– найхарактерніші особливості інструментів, виготовлених 

провідними майстрами.  
З огляду на сформовану систему вивчення музичних інстру-

ментів, при рішенні задачі автентичності кожного окремого предмета 
беззастережно переважає проблема оригінальності. Очевидно, що ми-
стецтвознавчі оцінки мають суб’єктивний характер, а результати дос-
ліджень і висновки прямо залежать від інтерпретування експертом 
формально-стилістичної канви інструмента. Такий підхід домінує в 
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процесах нагромадження, систематизації будь-яких нових даних про 
музичні інструменти. Визначення оригінальності музичних істру-
ментів – найважливіший момент атрибуції.  

Фахівець, копіюючи музичний інструмент, може використати 
матеріали відповідного до оригіналу часу, точно дотримуючись роз-
мірів оригіналу, імітуючи манеру роботи майстра, але склад ґрунтів 
та лаків,  якими покривають копію,  буде іншим,  ніж в оригіналі.  
Складність виявлення копії залежить від майстерності копіїста і мети, 
яку він ставив, створюючи копію. Оригінальність пам’ятки можна ві-
дрізнити від копії за допомогою методу зіставлення. 

Дослідження етикетів, авторських підписів на музичних ін-
струментах сприяє визначенню оригінальності. Проте етикети на них 
можуть бути підробленими, попри те, що вони точно імітують під-
пис автора і зроблені тією самою технікою. Відомі випадки, коли 
майстри ставили свої підписи на роботах своїх учнів. Тому навіть 
оригінальний підпис автора не завжди є доказом авторської належ-
ності інструмента. 

Експерти музичних інструментів застосовують кілька доказів у 
своїх дослідженнях. 

Технологічні докази пов’язані з історією виготовлення матеріа-
лів і розвитком технік. Для того, щоб отримати вичерпну інформа-
цію про склад, структуру матеріалів, техніку виконання та визначити 
оригінальність, необхідно звернутися до техніко-технологічних ме-
тодів дослідження. Ці докази теж потребують допомоги наук, що ви-
вчають хімічні властивості матеріалів і технологічні процеси, 
пов’язані з виробництвом, застосуванням і збереженістю ґрунтів, ла-
ків, дерева тощо. Треба знати способи їхнього нанесення, що засто-
совувалися в різні часи; для визначення оригінальності етикетів, 
важливо знати історію виробництва паперу, його знаків, застосуван-
ня різних технік різних епох.  

Існують руйнівні і неруйнівні методи дослідження пам’яток. До 
неруйнівних методів належать візуальні й мікроскопічні дослідження, 
фотографічні, рентгенографічні, в монохромному світлі, в ультра-
фіолетовому та інфрачервоному випромінюванні. До руйнівних ме-
тодів дослідження відносять дослідження мінеральних складових 
штифтів, світлову мікроскопію, фізико-хімічні методи дослідження 
пігментів тощо. 

Документальні докази – це різнобічні свідоцтва перевірених і 
підтверджених письмових джерел: архівних матеріалів, щоденників, 
листів, бібліографічних матеріалів, друкованих видань, репродук-
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цій, каталогів тощо. З документальних джерел можна дізнатися біог-
рафію майстра, рік і місце створення інструмента і багато іншої ко-
рисної інформації. Документальні джерела можуть підтвердити або 
спростувати достовірність авторства, дату створення і т. ін. 

Особливе місце займає тут підпис на етикеті, зроблений майст-
ром. З одного боку – це найбільш переконливий доказ, з другого – 
доказ, який потребує детальної перевірки, тому що саме підписи час-
то бувають підробленими. Ідентифікувати ознаки етикету можна за 
допомогою: 

– ознак письмової мови: граматичних особливостей, у тому чи-
слі помилок у словах, побудові речень, знаків пунктуації;  

– ознак почерку: топографічних (особливості розміщення на 
папері тексту і його частин – абзаців, інтервалів між словами, рядка-
ми, підписи, дати та ін.), загальних ознак, що характеризують пись-
мово-рухомі навички всієї системи письмових рухів (почерк, його 
розмір, нахил та ін.), окремих ознак, які характеризують індивідуа-
льні письмові навички під час автоматизованого виконання окремих 
письмових знаків. 

Вище перераховані докази побудовані на порівняльному аналі-
зі. Порівняльний аналіз особливостей стилю і техніки виконання дає 
можливість встановити ідентичність інструментів, ідентифікувати 
характерні ознаки манери майстра і т. ін. 

Схема атрибуції музичних інструментів включає такі дані: 
1. Авторство. Встановлюються відомості про автора: ім’я, по 

батькові, псевдонім майстра (або школа), звання, подаються стислі 
відомості про життя, де і в кого вчився. 

2. Історія: час та місце створення інструмента, процес створен-
ня (використання шаблонів).  

3. Історія побутування інструмента (в яких колекціях була, на 
яких аукціонах продавалася). 

4. Матеріал, техніка, розміри. Ці позиції потребують спеціаль-
них знань, а іноді і спеціального аналізу.  

5. Наявність позначок: підписів і написів. Написи, пов’язані із 
власниками інструмента, слід наводити повністю тією самою мовою 
і з тим самим написанням, як вони існують на предметі. 

6. Стан збереження. Реставрація. Необхідно вказати, де, коли, 
ким і як проводилася реставрація, номер і дата протоколу реставра-
ційної ради. 

7. Наявність копій. 
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8. Бібліографія майстра. Публікації (де друкувався), відгуки і 

рецензії, копії (ким виготовлялися, коли, де, з якою метою).  
9. Джерело надходження (архівні дані, літературні, усні та ін.).  
При проведенні атрибуції старовинних струнно-смичкових ін-

струментів фахівець обов’язково торкається проблем конструктивних 
особливостей та матеріалознавства. Для виготовлення інструментів 
стародавніми майстрами застосовувалося: для верхніх дек частіше – 
ялина, рідше – сосна або ялиця; для нижніх дек, боків і голівки – явір 
різних сортів, тополя, береза, груша; для внутрішніх частин (клоців, 
обручиків) – ялина, липа, верба, червоне, чорне дерево. Загалом, яли-
ну, що використовувалася італійськими майстрами, можна розділити 
на два основних види, між якими групуються менш помітні підрозді-
ли. Один вид – ялина російського північного типу, ніжна, з яскраво 
визначеними тонкими шарами, середньої щільності; другий – із більш 
грубим блиском у шарах часто трапляються сучки, для цієї ялини ні-
мці встановили назву Haselfichte.  

Якісною особливістю стародавніх інструментів є, звісно, легка 
вага, яку приписують впливу часу. Без сумніву, висихання протягом 
сторіч має вплив на вагу, але головна причина цього явища полягає в 
тім, що стародавні майстри, особливо італійці, використовували, на 
той час, дуже старе дерево, навіть із червоточинами. Приміром, відо-
ма скрипка Б.Дж. Гваданіні на верхній деці має дірочки від хробака, 
забиті майстром; контрабас Маджині – на верхній та ніжній деках че-
рвоточини, ремонтовані шматочками дерева. 

Крім якості матеріалу, велике значення має форма інструментів. 
Уважно вивчаючи струнні інструменти, особливо наочно можна про-
стежити техніку роботи майстра над ефами і голівкою. На багатьох 
завитках стародавніх майстрів не шліфувалася поверхня деталей го-
лівки, тому сліди від стамески можна розрізнити. 

Вивчаючи ефи, необхідно пам’ятати, що майже кожен італій-
ський майстер, навіть працюючи за визначеними зразками, намагався 
індивідуалізувати різні деталі свого інструмента, хоча можливо встано-
вити основні характерні риси, що відносяться до тієї чи іншої школи. 

Брешіанські ефи здаються довгими, прямими, готичними, за об-
рисами верхні і нижні отвори в них зазвичай однакового розміру. Ха-
рактерно рівнобіжне розташування ефів (приклад 1.1).  

Кремонські ефи мають більш округлену і витончену форму.  
Верхні отвори менші від нижніх. Ефи братів А. та І. Аматі більш ву-
жчі, ніж ефи Ніколо Аматі і його послідовників (приклад 1.2). 
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А. Страдіварі видозмінив малюнок ефів Н. Аматі. Оригінальна в 

нього трохи заглиблена виїмка на нижніх відростках ефів.  
 

Приклад 1.1      Приклад 1.2 
 

 

 
Cкрипка Гаспаро де Сало.  Скрипка Н. Аматі, робота 1662 р.  

Одна з найкращих форм  
класичних інструментів  

“Grand Pattern”. 
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Багато майстрів ставили ефи вище,  інші нижче чи ближче до 

країв. Ці відступи від норми часто вказують на роботу визначеного 
майстра. Найбільш короткими і закругленими є ефи Я. Штайнера. 
Ефи цього малюнка трапляються у багатьох римських і венеціанських 
майстрів, і їхня характерна форма завжди може служити ознакою ні-
мецького впливу. Коли трапляються ефи такого типу, потрібно шукати 
ім’я автора. Хоча простежується тяжіння, як серед майстрів німецько-
го походження, котрі є прямими чи непрямими учнями Я. Штайнера 
(приміром, Теклер у Римі і його наслідувачі), до італійських еталонів, 
і серед італійських майстрів – до німецьких стандартів будування 
струнно-смичкових інструментів (наприклад, Санто-Серафімо у Ве-
неції). 

Останнім часом положення справ в експертизі музичних ін-
струментів почало змінюватися. Фахівці, що торкаються проблеми 
атрибуції, намагаються доповнювати результати візуального аналізу 
форм і стилю деякими даними, наданими представниками точних наук. 

Одним із основних вихідних положень методології експертизи 
стає аксіома: об’єктивні дані науково-технічних методів досліджен-
ня, матеріального базису. Саме зі збору й аналізу починається пере-
вірка автентичності, з якої випливають інші етапи експертизи.  

 
Запитання для самоперевірки 

1. Які основні проблеми фахової підготовки експертів? 
2. Які існують методи експертного дослідження? 
3. Яка структура експертного дослідження? 
4. Що таке атрибуція? 
  
 



3. МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 

 

3.1. Критерії оцінювання творів мистецтва 
 

Розглядаючи проблеми критеріїв оцінки творів мистецтва, необ-
хідно зосередити увагу на аналізі основних принципів експертизи 
пам’яток культури – об’єктивності, історизму, всебічності і комплекс-
ності. Від найдавніших часів і до останніх століть мистецтвознавці, 
що брали на себе право визначення авторства якого-небудь предмета, 
ґрунтувалися у своїх висновках на аналізі якихось художніх ознак і 
накопичених знань, частина з яких була вирішальною. Для завершен-
ня свого дослідження експерт знаходить, на свій погляд, безперечні й 
об’єктивні аргументи, що надають можливість дійти висновку: об’єкт 
дослідження є роботою конкретного майстра або фальсифікацією. 
Аналогічна позиція і багатьох сучасних експертів.  

Осмислення предметної культури здійснювалося людством на 
різних рівнях і в різних площинах, починаючи з філософських екскур-
сів мислителів античності, що порушували питання співвідношення 
утилітарності й краси, і завершуючи численними спробами практиків 
предметної творчості установити фактори, що визначають зміст і форму 
речей, намітити принципи створення цих об’єктів, вимоги до них і т. ін. 

Сьогодні проблема оцінювання творів мистецтва не зводиться до 
розуміння об’єкта вивчення, що складається з його специфіки і типоло-
гії. Також важливою є системна постановка питання, яка розглядає не 
лише випадкові закономірності, а й основні риси досліджуваного уза-
гальненого об’єкта. До того ж, не окремо взятих, а тих, що утворю-
ють систему. 

Проблема виміру виникає завжди, коли стає можливим оціню-
вати предмети культури математичними засобами.  

Кожен акт експертизи передбачає численні посилання на куль-
турні традиції, наявне історико-культурне середовище і спосіб пере-
міщення конкретних цінностей. Якість культурних цінностей завжди 
виявляється в контексті мети їхнього використання. 

Важливе місце у структурі дослідження творів мистецтва займає 
системний підхід. Цей підхід ґрунтовно відпрацьовано в численних 
роботах відповідної спрямованості, що дозволило відокремити низку 
принципових положень, які відкрили можливість досліджувати твори 
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мистецтва під різними кутами зору. Йдеться про три основні взаємоза-
лежні площини: предметно-структурну, функціональну й історичну.  

Предметно-структурний аспект особливо необхідний для експер-
тної практики. Він передбачає вивчення основних форм існування 
предметів мистецтва (походження, зміст, зовнішні особливості). 

Питання вивчення предметів матеріальної культури – закономір-
ності, що направляють усі процеси, через які проходить предмет про-
тягом свого “життя”. Необхідно виявити процеси і цикли формування 
речей, доказово представити необхідні і достатні фактори, що визна-
чають зміст і форму предметів. Предметно-структурний аналіз дозво-
ляє установити взаємодії факторів із предметами, тобто моделі 
різного типу.  

Якість культурних цінностей описують за допомогою сукупнос-
тей спеціальних параметрів і характеристик, які, звісно, стосуються 
лише одного їхнього різновиду. Поміж тим, експерти часто користу-
ються принципово різними підходами до вирішення цього питання. 
Як правило, ніхто спеціально не розробляє таких критеріїв, і вони ук-
ладаються поступово на основі практичного досвіду у сфері аналізу 
результатів торгової діяльності та проведення відповідних зіставлень. 
Взаємодія споживача та розпорядника культурними цінностями є 
єдиною конструктивною основою для визначення висновків стосовно 
їхньої якості та споживчої цінності. 

Експертне дослідження спрямоване на оцінку культурних цін-
ностей, яка залежить від характеристик самого об’єкта, часу, умов 
зберігання та побутування. За умови якісного підходу дослідник ко-
ристується словесними визначеннями сторін об’єкта, а за умови кіль-
кісного – числами. Ці два види характеристик взаємозалежні й не 
можуть розглядатися самостійно, окремо один від одного. Тому не-
обхідно до проведення експертизи чітко усвідомити, які саме якісні 
чи кількісні параметри об’єкта використовуватимуться. Однак мож-
ливості структурно-предметного розгляду обмежені. Він з’ясовує 
складові елементи об’єктів культури, тобто, щоб наповнити отримані 
зв’язки життєвим змістом, установити характер, необхідний функціо-
нальний аналіз. 

Функціональний аспект (художня цінність, наукова цінність) до-
зволяє виявити закономірності існування предмета, особливості пере-
хідних форм практичної корисності і художньої виразності, за якої 
виділяються принципово різні типи предметів. Художність – формо-
творча характеристика мистецтва – визначає його змістовий вимір. 
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Цей елемент фіксують як позитивний, так і негативний досвід само-
визначення людини. Це означає, що художнє само по собі є етично 
нейтральним і потребує єдності краси і блага, що є сутнісним вимі-
ром мистецтва.  

Для класифікації та оцінювання культурних цінностей експерт 
повинен володіти певним інструментарієм (операцією). Структура 
експертної діяльності, пов’язаної з оцінкою та класифікацією будь-
яких предметів, ґрунтується на принципах компетенції, незалежності, 
об’єктивності. Розмаїття культурних цінностей потребує від експерта 
застосування визначених засобів у процесі діяльності: діагностичного 
або ідентифікаційного.  

Краса, загальна оцінка якості та споживча цінність культурних 
цінностей цілком визначаються змістовністю інформації про них. Це 
вказує на те, що сукупність наших уявлень про якість культурних цін-
ностей складається з окремих суб’єктивних, але цілком осмислених 
складових тлумачень про їхні художньо-естетичні ознаки, унікаль-
ність, позитивні властивості, практичну цінність і здатність бути сим-
волами окремих родових, історичних або наукових традицій. У кожної 
людини перелік ознак значимості є різним, але прогнозна якість, спо-
живча цінність і, відповідно, вартість культурних цінностей мають ви-
значатися певною історично встановленою усною домовленістю, яка 
вже має вигляд цілком консолідованої суспільної думки. Окремі ви-
значення щодо споживчої цінності та якості культурних цінностей 
мають водночас природу випадково прийнятих рішень на індивідуаль-
ному рівні й об’єктивних визначень на рівні суспільному. Ця єдність є 
основою організації суспільства. Вищесказане є однією з категоріаль-
них ознак існування культурних цінностей [36, 25–28]. 

Для визначення місця та часу побутування цінностей застосову-
ється діагностичний спосіб, за допомогою якого встановлюють факти 
виготовлення, визначається час створення, матеріали, виконавська 
техніка та ін.  Критерії,  що застосовують до мистецьких творів,  не 
завжди підходять до пам’яток декоративно-прикладного мистецтва 
або зброї. Приміром, критерій тираж для творів живопису застосо-
вувати не можна – вони завжди унікальні й неповторні. Водночас для 
стародруків та літографії критерій тиражу буде актуальним. Діагнос-
тичний спосіб допомагає віднести твори мистецтва до відповідної гру-
пи та правильного застосування критеріїв оцінки до цих предметів. 

Шляхом ідентифікації відбувається порівняння предметів та то-
тожність застосованих матеріалів. Система операцій, пов’язаних із ві-
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зуальним, а можливо, і лабораторним визначенням параметрів творів 
мистецтва, забезпечує розпізнання предметів за їхніми зовнішніми 
характеристиками. Розпізнання та підтвердження є основним завдан-
ням другого критерію експертної діяльності. 

“Експертиза – це завжди індивідуальна і суб’єктивна думка екс-
перта, але вона має сенс, якщо вона уніфікована і повністю зрозуміла 
у способі її отримання [36, 9]”. Суб’єктивізм – основний фактор екс-
пертної діяльності, головна проблема. Результати діяльності експерта 
неможливо перевірити. Використання різних способів або підходів в 
оцінці культурних цінностей дає неоднозначні результати. Нині недо-
статньо чітко визначені критерії оцінки творів мистецтва, які б дозво-
лили всім експертам користуватися ними на практиці.  

Враховуючи можливу неоднозначність класифікації з боку екс-
пертів, під час проведення атрибуції предметів, завжди слід приймати 
до уваги мету використання предмета, його соціокультурну функцію. 
Класифікація творів мистецтва є результатом певного рівня розвитку 
суспільства. Тому розділ матеріальних цінностей за їхніми властивос-
тями спирається на культурні стандарти, наприклад: культові (магіч-
ні), меморіальні, історичні, ідеологічні, естетичні тощо. 

Перед початком операції з атрибуції пам’ятки експерт послідов-
но, аргументовано, посилаючись на документацію (в разі наявності) 
застосовує різні критерії, які може фіксувати.  

Специфічним критерієм оцінювання є час створення пам’яток. 
У випадку відсутності датувальних надписів він встановлюється приб-
лизно, з точністю, як мінімум, до століття. Для визначення часу ство-
рення творів мистецтва застосовується критерій виконавської 
складності або техніки виготовлення предметів мистецтва, який може 
значно збільшити вартість пам’ятки. Особливе значення мають також 
цінність матеріалів,  з яких зроблені твори мистецтва,  їхні розміри та 
стан збереження. 

Застосування критерію авторські пам’ятки зазвичай пов’язано 
з творами образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та 
іншими видами культурних цінностей, які за своєю природою є 
авторськими (музичного інструментарію, кіномистецтва, літератури). 
Важливе значення матимуть місце та роль майстра в історії світової ку-
льтури, національного мистецтва. Застосовуючи цей критерій, необ-
хідно посилатися на джерело інформації, документи. Наявність 
авторських монограм, підписів, клейм, печаток та інших знаків мають 
велике значення для відтворення історії створення предметів. Звісно, 
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такі твори класифікуються як рідкісні або унікальні. Пам’ятки, 
пов’язані з історичними подіями, дотичні до видатних особистостей, 
повинні супроводжуватися документальними доказами. 

Предмети серійного виробництва можна віднести до категорії ти-
ражовані, якщо зроблено кілька примірників або збереглася незначна 
кількість подібних екземплярів. Дотичність до видатних мануфактур, 
мистецьких об’єднань, шкіл, як правило, потребує документальних під-
тверджень. Інформаційне супроводження будь-якого твору мистецтва є 
фактором, який визначає загальну соціокультурну цінність предмета.  

Використання більшої кількості критеріїв ідентифікації 
пам’яток культури для визначення їхньої цінності наближує експерта 
до об’єктивного рішення проблем атрибуції. 
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3.2. Сучасні методи оцінювання 
 

Теоретично процес усвідомлення людиною явищ навколишньо-
го світу, дослідження законів природи або виконання експертної ро-
боти, пов’язаної з визначенням якісних характеристик культурних 
цінностей, може відбуватися за двома сценаріями. Перший – це спо-
стереження послідовності подій і підбір відповідної математичної 
моделі для апроксимації нею помічених закономірностей та тенден-
цій (асимптотичний підхід). Другий – це дослідження, які увінчують-
ся розумінням причинно-наслідкової суті природних явищ і дають 
підстави науковцям для укладання такої математичної моделі, яка 
найкращим чином описує спостережене (евристичний підхід). Різни-
ця між цими підходами велика, але для парадигми експертної справи 
в цілому непринципова. 

У першому випадку ми приречені аналізувати процеси, які від-
буваються на ринку, і постійно шукати все кращі й кращі способи для 
передбачення подій і апроксимації реальності за допомогою тих чи 
інших абстракцій, у другому – пояснювати численні відхилення від 
евристично відкритого закону. Як досить вдалий приклад насліду-
вання асимптотичного підходу у справі вирішення експертних про-
блем при товарознавчому вивченні коштовностей, можна навести 
відому книгу Н. Дронової. В ній є практично всі необхідні рекомен-
дації щодо експертизи коштовностей, а також у численних прикладах 
яскраво доведена практична ефективність як самого підходу, так і ві-
дповідної технології експертної діяльності. На жаль, відповіді на ос-
новне питання про те, чому ті чи інші якісні ознаки враховуються за 
допомогою саме таких апроксимаційних коефіцієнтів і чи будуть ці 
коефіцієнти сталими у майбутньому, немає. Результат оцінювання за 
такою методикою характеризується порівняно високою точністю, од-
нак не передбачає наявності ніякої експертної аргументації, крім по-
силання на фіксацію середніх показників “ринкових цін”. 

Для культурних цінностей, які не підлягають продажу й оцінюють-
ся з метою страхування, визначення збитків у разі їхньої втрати, вартіс-
ної оцінки музейних предметів або сімейних реліквій, асимптотичний 
підхід часто є малопереконливим. Аналогів окремих речей просто не іс-
нує. Однак існує цілком зрозуміла потреба знати їхню вартість. 

Вирішуючи проблеми, пов’язані з оцінюванням культурних цін-
ностей, найбільш цікавим для нас є саме евристичний підхід, в яко-
му причинно-наслідкова сутність відіграє значно більшу роль при 
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поясненні причин високої вартості коштовностей. Звісно, ми розумі-
ємо і повинні пам’ятати, що цей підхід також не є абсолютно прави-
льним, але він якнайкраще віддзеркалює сутність основного закону 
товарознавства. 

Показати сутність закону відповідності прогнозної вартості ку-
льтурних цінностей кількості позитивної інформації про них можна 
за допомогою абстрактних припущень [36, 25–28]. У книзі, за допо-
могою експертизи, наведені основні наукові підходи аналізу та кри-
терії оцінки творів мистецтва. 

На сьогоднішній день використовуються різні методи оціню-
вання культурних пам’яток.  

У посібнику представлені такі методи:  
– методика Міністерства культури СССР (1983 р.); 
– методика В.Д.Соловйова (1996 р.); 
– методика Державного гемологічного центру України (2003 р.). 
 

Методичні рекомендації з оцінювання творів образотворчого 
та декоративно-прикладного мистецтва культурного призначення, за-
тверджені Міністерством культури СРСР 10 березня 1983 р., містять 
інформацію щодо визначення основної мети: “Рекомендации опреде-
ляют примерные расценки на произведения изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства культурного назначения и являються 
вспомогательным материалом для специалистов-искусствоведов в 
работе по постановке на государственный учет движимых памятни-
ков истории и культуры, находящихся в пользовании религиозных 
объединений, различных организаций, а также в личной собственнос-
ти граждан…[24]”. 

При визначенні вартості творів мистецтва враховуються такі ха-
рактерні ознаки: час створення пам’ятки, художня якість, наявність 
чи відсутність авторського підпису, виконавська техніка, розміри, 
якість матеріалів (використання дорогоцінних чи напівдорогоцінних 
каменів, цінних порід деревини та ін.), особлива художня або істори-
чна унікальність творів, а також стан збереження. 

 

Оцінка на предмети релігійного призначення, наприклад, іко-
на розміром 1 кв. м: 

а) ікони ХІІІ–ХІV ст. – можуть бути оцінені за допомогою висо-
копрофесійних фахівців-експертів; 

б) XV ст. – не менше 10–15 тис. крб.; 
в) XVI ст. – не менше 6–8 тис. крб.; 
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г) XVII ст. – не менше 4–5 тис. крб.; 
д) XVIII ст. – не менше 2–3 тис. крб.; 
е) ХІХ ст. – початок ХХ ст. (у випадках, якщо вона виконана на 

дошці в традиційному стилі іконопису) – не менше 1 тис. крб.; 
ж) ХІХ–ХХ ст., виконана олією та в стилі, наближеному до світ-

ського живопису – не менше 300–500 тис. крб. 
Нагадаємо, що 1 радянський карбованець дорівнював приблизно 

1 (0,78) умовній одиниці.  
Вартість ікони в окремих випадках (коли вона виконана олією, 

має риси бароко чи ампіру, або інші високохудожні якості) може зро-
стати. На оцінку впливають також сюжети твору (особливості компо-
зиції), складність письма. Приміром, багатофігурні ікони на 30–50 % 
дорожчі від ікон з однофігурним зображенням. Вартість залежить та-
кож від розмірів ікони. 

 

Твори декоративно-прикладного мистецтва.  
При оцінці предметів зі срібла та золота потрібно враховувати 

вартість художнього твору та вартість дорогоцінного металу (вага) 
(дод. 3т). 

У Списку наведено рукописи, написано включно до ХХ ст. (епі-
столярна спадщина письменників, композиторів, учених, політичних 
діячів та ін.), та всі книги релігійного призначення до 1800 р., які 
вважаються для Росії стародруками – незалежно від стану збере-
ження. Книги, видані після 1800 р., також належать до Списку. 

 

Цінність книги визначається (табл. 1): 
– ступенем старовини; 
– станом збереженості; 
– змістом; 
– обсягом; 
– використанням декоративних оздоблень, мініатюр, гравюр, 

орнаментів; 
– якістю самого письма (для рукописів); 
– наявністю записів, вказуючи на час та місце створення; 
– наявністю автографів відомих діячів; 
– збереженістю палітурки та його художнім оздобленням. 
За основу відправних критеріїв рукописів та релігійних книг 

рекомендується взяти найменш цінну в історико-культурному плані 
групу книг задовільної збереженості з вихідними даними: без вра-
хування вартості палітурки, в Іº (формат листа 24 х 15 см та болем, 
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товщиною біля 250 листів – 500 сторінок), без історичних записів та 
прикрас. Богослужбового змісту: Службники, Псалтирі, Часослови, 
Акафісти, півчі книги з крюковою та лінійною нотацією. 

Вартість книг для читання поза богослужбовим колом (Четьї-
Минеїв, Прологи, книги Старого та Нового Заповітів, збірки історич-
ного, юридичного, природничо-наукового змісту), враховуючи їхнє 
історико-культурне та літературне значення, може збільшуватися на 
500–100 %. 

Таблиця 1 
 

Шкала оцінювання пам’яток високої якості друку 
 

 
Пам’ятки більш високої якості друку,  такі як Євангеліє і Апос-

тол, повинні оцінюватися за окремою шкалою (табл. 2). 
Вартість книг, виходячи з даної шкали, може змінюватися, за-

лежно від:  
– обсягу; 
– стану збереженості. 
Залежно від якості палітурки та її стану збереженості, загальна 

вартість книги також збільшується від 30 до 50 %. Наявність записів 
історичного характеру збільшує цінність книги, а також мініатюр, 
гравюр, орнаментів до 20 %. Орієнтовану шкалу розцінок одного ар-
куша з зображенням в Іº (висота 20–25 см х 16–20 см), в хорошому 
стані, з орнаментними заставками й ініціалами (у фарбах та в кінова-
рі), представлено в табл. 2. 
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 Таблиця 2 

Орієнтована шкала оцінювання 
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XVII ст. 700–1000 200–300 100 60 50 20 
XVIII 

ст. 
200–300 80–150 50 20 50 10 

XIХ – 
поч.  

 XX ст. 

100–150 50–100 30–40 10 30 5 
 

 

Методику В.Д. Соловйова для визначення вартості творів жи-
вопису запропоновано 1996 р. Усі математичні розрахунки побудова-
ні на чіткому знанні розмірів твору, середньої вартості робіт цього 
художника та низки коефіцієнтів, що визначаються за допомогою кни-
ги В.Д. Соловйова “Определитель стоимости живописи” (Quick 
price’96).  

Для ефективного використання цієї методики треба мати книгу 
та додатковий матеріал (калькулятор), розроблений автором. Зовніш-
ній вигляд приладу дуже простий: це пластинка, на лицьовий стороні 
якої по колу нанесені чітко прораховані математичні числа. Увесь ді-
апазон робіт олією розбито на 12 рівнів та 11 рівнів акварельних ма-
люнків. Зі зворотного боку калькулятора – лінійка для розрахунків 
вартості картин та всіх операцій множення.  

Методику В.Д. Соловйова широко застосовують антиквари, не-
кваліфіковані люди для визначення вартості картин, за обов’язкової 
наявності автора книги та додаткових матеріалів до неї. 
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Методика Державного гемологічного центру України 
 

Методику розроблено групою дослідників: С.М. Шкляр, Е.В. Черняв-
ською, К.В. Татарінцевою, М.В. Сибіряковою на чолі з професором 
В.В. Індутним. В основу методу покладено “Загальну класифікацію 
пам’яток за їхньою соціокультурною значимістю”. 

 

Основні та додаткові критерії 
для оцінки культурних цінностей 

 

Для вирішення поставлених вище експертних завдань із прогно-
зування споживчої цінності та оціночної вартості культурних ціннос-
тей, а також для прийняття рішень щодо переміщення культурних 
цінностей через митний кордон України з метою тимчасового експо-
нування або вивезення без зобов’язання їхнього зворотного ввезення 
в Україну використовують універсальний список критеріїв, сукуп-
ність яких приймається як визначальна і всеохоплююча. 

Визначаючи оціночну вартість пам’яток, базову вартість пере-
множують на прямі й контраверсійні коефіцієнти. 

Практичне використання критеріїв при проведенні експертизи 
вищеназваних пам’яток потребує їхнього точного формулювання, а 
саме – у значенні і порядку, поданому в Протоколі оцінки пам’ятки 
культури (додаток 1). 

1. Історія побутування пам’ятки – універсальний критерій, який 
застосовують для всіх видів пам’яток. Він вказує на об’єктивну необхід-
ність збільшення споживчої цінності пам’ятки у зв’язку з можливістю 
експерта встановити та документально підтвердити історію пам’яток під 
час їхнього перебування в побуті певного історичного середовища. Кри-
терій має три рівні ранжування. Перший – історія побутування пам’ятки 
невідома або документально не підтверджена. Другий – історія побуту-
вання пам’ятки частково відома або має окремі нез’ясовані деталі побу-
тування. Третій – історія побутування пам’ятки відома повністю.  

Контраверсійні обмеження на використання критерію стосують-
ся питання щодо наявності та якості інформації про історію побуту-
вання і ранжуються на такі рівні. Перший рівень – інформація про 
історію побутування є повністю відомою і достовірною, однак взагалі 
не використовується для прогнозування вартості та споживчої цінно-
сті у зв’язку з певною специфікою мети виконання цих робіт. Вона 
також може бути невідомою. Другий рівень ранжування передбачає, 
що інформація про пам’ятку є важливою, але неповною, фрагментарною 
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або суперечливою і таким чином зменшує її споживчу цінність і про-
гнозну вартість. Третій рівень ранжування говорить про наявний брак 
інформації про історію побутування пам’ятки, а також про необхід-
ність суттєвого зменшення її споживчої цінності. 

2. Вік пам’ятки – спеціальний критерій, який передбачає збіль-
шення споживчої цінності пам’яток у зв’язку з більш раннім часом 
їхнього створення. Час створення пам’ятки у випадку відсутності на-
писів датування встановлюється: приблизно, з точністю, як мінімум, 
до століття; за можливості, із зазначенням більш певного часового 
періоду (початок, середина, кінець, третина, чверть століття, рубіж 
століть, десятиліття). Документальне, стилістичне та (або) аналітичне 
підтвердження часу виготовлення пам’ятки є обов’язковим. Спожив-
ча цінність збільшується пропорційно до таких рівнів ранжування: 
перший – це сучасні пам’ятки або пам’ятки, виготовлені в недалеко-
му минулому (до 50 років); другий – до 100 років; третій – до 300 ро-
ків; четвертий – до 1 000 років; п’ятий – до 2 000 років; шостий – понад 
2 000 років. Враховуючи типологію і видову специфіку окремих груп 
пам’яток, критерій застосовують неоднаково. 

Контраверсійні поправки до названого критерію передбачають 
таке ранжування: перший рівень – інформація про вік пам’ятки відо-
ма або невідома, враховуючи специфіку експертного завдання; не має 
великого значення; другий – інформація є важливою, але не може 
вважатися повністю достовірною, підтверджується частково, опосе-
редковано або має посилання на кілька альтернативних джерел; тре-
тій – інформація є потрібною, має визначальне значення, але є 
невідомою і впливає на зменшення споживчої цінності пам’ятки. 

3. Тиражування пам’ятки – спеціальний критерій, який вказує 
на наявність інформації про існування певної кількості пам’яток, ана-
логічних до експортованої, і ранжується на три рівні значимості, не-
залежно від того, є предмет експертизи продуктом промисловості, 
пам’яткою природи чи авторським твором. Перший – пам’ятка є ти-
ражованою, тобто типовою, предметом серійного виробництва. Дру-
гий – пам’ятка є рідкісною і тиражована в кількох примірниках. 
Третій – пам’ятка є унікальною. 

Пам’ятки поділяють на типові, рідкісні та унікальні. 
Контраверсійні поправки до цього критерію ранжуються на три рі-

вні за значимістю. Перший рівень – інформація про тиражування є пов-
ністю відомою і достовірною або специфіка поставленого експертного 
завдання не передбачає використання цього критерію взагалі. Другий 
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полягає у врахуванні часткової недостатності корисної інформації 
про тиражування пам’ятки. Третій – інформація є потрібною, але не-
відомою і передбачає зменшення споживчої цінності пам’ятки. 

Непоодинокими є випадки, коли художник пише один сюжет кіль-
ка разів, скульптор висікає однакові фігури або здійснюється автор-
ське копіювання окремих пам’яток культури. У цих випадках слід 
розрізняти авторські копії, які в принципі не є тиражованими навіть 
тоді, коли майже однакові. Кожна з таких речей, залежно від мотива-
ції створення, може бути визнаною самостійним авторським твором. 
Водночас знання про те, що сам автор ставив за мету тиражування, 
може бути аргументом на користь визнання пам’ятки тиражованою. 
Звісно, такі мотивації мають підтверджуватися документами та ре-
зультатами проведених досліджень. 

4. Рівень визнання пам’ятки – універсальний критерій, який 
віддзеркалює ступінь популяризації знань про пам’ятку серед насе-
лення нашої країни й усього світу. Вищезазначений критерій має три 
рівні ранжування і використовується однаково для всіх видів 
пам’яток. Перший – пам’ятка визнана в окремій місцевості серед об-
меженого кола людей; відомості про неї не виявлені в національних 
енциклопедіях, підручниках та широковідомих літературних джере-
лах. Другий – пам’ятка є визнаною на національному рівні; відомості 
про неї є в національних підручниках, науковій літературі, словниках 
та енциклопедіях, літературних джерелах. Третій – пам’ятка визнана 
на світовому рівні; відомості про неї є у всесвітньо відомих виданнях 
і, зокрема, в енциклопедичних. Використання критерію потребує по-
силань на відповідні літературні джерела та інші види інформації, а 
також визначення рівня визнання пам’ятки в них. 

5. Причетність пам’ятки до культурних традицій – універ-
сальний критерій, який вказує на функціональне використання 
пам’ятки як символу при здійсненні релігійних та громадянських об-
рядів окремих народів, націй або общин і поділяється на три рівні 
значимості. Перший – пам’ятки, причетні до релігійних та громадян-
ських обрядів місцевого та родового значення. Другий – пам’ятки, 
причетні до релігійних та громадянських обрядів національного рівня 
значимості. Третій – пам’ятки, причетні до обрядів, які здійснюються 
багатьма народами світу. 

Критерій застосовується однаково для всіх видів пам’яток і пот-
ребує підтвердження в документах та інших засобах інформації. 
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6. Рівень визнання автора пам’ятки – спеціальний критерій, який 

застосовується для авторських робіт (образотворчого, декоративно-
прикладного, музичного мистецтва, кіномистецтва, літератури, науки, 
техніки та ін.) та визначає місце і роль автора в історії розвитку наці-
ональної або світової культури, значення його творчості для того чи 
іншого регіону, ступінь визнання його творів. На оцінку авторських 
творів впливає беззаперечне доведення авторства. По-різному оці-
нюються твори з підтвердженим авторством і з авторством під знаком 
запитання. Якщо авторство є непідтвердженим, експерт зазначає в 
Протоколі нижню межу оціночного критерію. 

Критерій має три рівні ранжування значимості пам’яток. Пер-
ший – автор не набув визнання або автор набув визнання на місцево-
му рівні, про нього неодноразово згадують місцеві видання і засоби 
інформації, його твори експонувалися у громадських місцях та ін. 
Другий – автор набув визнання на національному рівні, його твори 
експонуються в національних галереях та інших громадських місцях 
загальнодержавного рівня значимості, про нього пишуть центральні 
газети, його творчість вивчають провідні фахівці у сфері вивчення 
національної культури, твори автора згадуються в національних слов-
никах та енциклопедіях, особисте життя автора є символом націона-
льної культури та ін. Третій – автор набув визнання на світовому 
рівні, його твори описуються в національних і світових енциклопедич-
них виданнях. Під час атрибуції пам’яток за цим критерієм необхідні 
посилання на використані джерела інформації, документи, письмові 
свідчення. 

7. Причетність пам’ятки до історичних подій – універсаль-
ний критерій, який однаково застосовується під час експертизи будь-
яких пам’яток і фіксує факти їхньої причетності до тих чи інших іс-
торичних подій. Цей критерій має три рівні ранжування за показни-
ком ступеня значимості пам’яток. Перший – пам’ятка не має 
відношення до історичних подій або була причетною до історичних 
подій місцевого рівня значимості. Другий – пам’ятка була причетною 
до історичних подій національного рівня значимості. Третій – 
пам’ятка була причетною до історичних подій СВІТОВОГО рівня 
значимості. Для оцінки споживчої цінності пам’яток за цим критерієм 
необхідні документальні свідчення. 

8. Причетність пам’ятки до інших пам’яток історії та ку-
льтури – універсальний критерій, який має три рівні ранжування за 
значимістю причетності пам’ятки до інших окремих пам’яток або 
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колекцій, зібрань, комплексів (ансамблів). Перший – пам’ятка не-
причетна до пам’яток історії та культури, або така інформація відсутня, 
або така інформація не береться до уваги у зв’язку зі специфікою ек-
спертного завдання. Пам’ятка причетна до пам’яток історії та культу-
ри місцевого значення. Другий – пам’ятка причетна до пам’яток 
історії та культури національного значення. Третій – пам’ятка приче-
тна до пам’яток історії та культури світового значення. Для оцінки 
споживчої цінності пам’яток за цим критерієм необхідні документа-
льні або речові свідчення. 

9. Причетність пам’ятки до видатних особистостей – це 
універсальний критерій, що фіксує факти володіння пам’яткою лю-
дьми, визнаними суспільством і відомими широкому загалу. Критерій 
має три рівні ранжування за значимістю. Перший – пам’ятка не має 
причетності до життя та діяльності видатних особистостей, не нале-
жала їм і не була передана ними іншим особам або відомості щодо її 
причетності до життя таких людей відсутні. Пам’ятка була причет-
ною до життя видатних особистостей місцевого рівня Значимості. 
Другий – пам’ятка була причетною до життя видатних особистостей 
національного рівня значимості: видатних діячів культури, науки, 
військових, релігійних та інших діячів. Третій – пам’ятка була приче-
тною до життя видатних особистостей світового рівня значимості. 
Для оцінки споживчої цінності пам’яток за цим критерієм необхідні 
документальні свідчення. 

Конграверсійні поправки до цього критерію мають три рівні ра-
нжування відповідно до їхнього значення у контексті вирішення кон-
кретних експертних завдань. Перший – інформація про причетність 
пам’ятки до видатних особистостей є повністю достовірною, але не-
має сенсу брати її до уваги. Другий передбачає врахування часткової 
недостатності корисної інформації про причетність пам’ятки до вида-
тних особистостей. Третій – інформація є потрібною, але невідомою і 
передбачає зменшення споживчої цінності пам’ятки. 

10. Причетність пам’ятки до видатних мануфактур і шкіл – 
спеціальний критерій, який вказує на факти створення пам’яток тими 
чи іншими об’єднаннями. Критерій має три рівні ранжування за показ-
ником значимості. Перший – пам’ятка не має причетності до тих чи 
інших видатних об’єднань, мануфактур і шкіл або не має відповідних 
достовірних відомостей. Пам’ятка була причетною до видатних 
об’єднань,  мануфактур і шкіл місцевого рівня значимості.  Другий –  
пам’ятка була причетною до видатних об’єднань, мануфактур і шкіл 
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національного рівня значимості. Третій – пам’ятка була причетною до 
видатних об’єднань, мануфактур і шкіл світового рівня значимості. 

11. Соціокультурна функція пам’ятки – спеціальний критерій, 
який вказує на спосіб функціонування пам’ятки в суспільстві. Назва-
ний критерій має три рівні ранжування: перший – пам’ятка виконує 
ужиткову або декоративну функцію,  не несе в собі змісту обрядів,  у 
яких вона використовується, а лише атрибутивно супроводжує їх. 
Другий – пам’ятка є творчим посланням автора, містить авторську 
ідею (ідеал) і сюжет, спрямований на виховання спостерігача або 
здійснення впливу на суспільство. Третій – пам’ятка, яка виражає за-
гальні виховні ідеї устрою і культурних ідеалів суспільства, світогляд 
націй та релігійні переконання і має виконувати функцію виховання 
особистості в рамках загальнокультурних ідеалів. Критерій потребує 
глибоких знань історії мистецтв та життя видатних діячів культури. 
Підтвердженням правильності використання критерію є загальнови-
знані ідеї та факти, які підтверджуються в літературних джерелах. 
Суперечливі відомості, стосовно яких немає єдиної наукової думки, 
не підлягають висвітленню в Протоколі. Критерій не враховується, 
якщо автори твору-пам’ятки не досягли щонайменше загальнонаціо-
нального визнання. 

12. Масштабність творчої ідеї – спеціальний критерій, який 
використовується в тих випадках, коли сила естетичних вражень спо-
стерігача від спостереження пам’ятки с високою. Критерій має три рів-
ні ранжування за значимістю. Перший – пам’ятки, які відображують 
пересічні й популярні ідеї, легко сприймаються всіма спостерігачами, 
не пов’язані з напруженням сюжету, не порушують проблемних пи-
тань. Другий – пам’ятки, які представляють нові творчі ідеї, сюжетно 
напружені і викликають глибокі переживання, естетичні почуття та 
відкривають особливий погляд на речі, історичні події і природні 
явища. Третій – пам’ятки, які мають світоглядний зміст, розкривають 
високі моральні, духовні ідеали, являють собою яскраві та рубіжні для 
розвитку світової культури артефакти. Використання критерію потре-
бує пояснень у Протоколі та урахування думки незалежних фахівців. 

13. Наукова значимість пам’ятки – універсальний критерій, 
який вказує на значимість пам’ятки як джерела історичної, природ-
ничої та іншої інформації при вирішенні дослідницьких завдань із 
метою доведення наукових гіпотез, фактів історії та пояснення при-
родних явищ і процесів. Критерій має три рівні ранжування. Перший – 
пам’ятки, які є типовими, широковідомими, пересічними і не є нау-
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ковою новацією або науковим відкриттям. Другий – пам’ятки, які є 
рідкісними або новітніми і викликають цікавість широкого наукового 
загалу фахівців. Ці пам’ятки описані у спеціальній літературі. Третій – 
пам’ятки, які мають виключне значення для доведення вагомих нау-
кових гіпотез, фактів історії та пояснення унікальних природних 
явищ і процесів. 

14. Художня цінність пам’ятки – спеціальний критерій, який 
вказує на значимість пам’ятки як самостійного твору мистецтва, що 
встановлюється в процесі виявлення його художніх особливостей і 
естетичних характеристик. Критерій має три рівні ранжування. Пер-
ший – пам’ятка має посередню художню цінність. Другий – високу 
художню цінність. Третій – виключно високу художню цінність. Для 
правильного використання критерію слід враховувати висновки мис-
тецтвознавців. 

15. Рівень технічної досконалості – спеціальний критерій, 
який застосовується для історичних, образотворчих, писемних, кіно- 
(відео-), фото- та фонопам’яток і вказує на можливість збільшення 
оцінки споживчої цінності пам’ятки у зв’язку з виявом високого рівня 
досконалості та складності виконавської техніки її виготовлення. 
Критерій має три рівні ранжування. Перший – пам’ятка виконана на 
пересічному рівні технічної досконалості. Другий – пам’ятка викона-
на на високому рівні технічної досконалості. Третій – пам’ятка вико-
нана на найвищому рівні технічної досконалості. Для правильного 
застосування критерію необхідні висновки фахівців і порівняння з 
іншими аналогічними пам’ятками. Як контраверсійну поправку до 
цього критерію застосовують один показник, який вказує на можливу 
технічну недосконалість, виявлений непрофесіоналізм у виготовленні 
предмета. 

16. Особливі якості пам’ятки – універсальний критерій, який 
передбачає можливість збільшення споживчої цінності пам’ятки за 
рахунок наявності популярної інформації (широко поширеної та спо-
відуваної численними групами людей) про її незвичайні надприродні 
якості, пов’язані, приміром, із виліковуванням від хвороб, врятуван-
ням від лиха, чудесами, причетністю до легенд та народних епосів, 
релігією та іншими культурними чинниками. Приміром, звичайна цер-
ковна ікона може бути виготовлена, за повір’ям, з деревини хреста, на 
якому розіп’яли Ісуса Христа, або з уламків Ноєвого Ковчега. 

Критерій має два рівні ранжування. Перший – інформація про 
пам’ятку не свідчить про наявність особливих якостей. Другий – 
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інформація про пам’ятку пов’язана з відомостями про її надзвичайні 
властивості. Приміром, численні благодіяння ікон описуються у спе-
ціальних церковних книгах, а чудеса, які відбуваються в народних ле-
гендах, можуть бути пов’язані з цілком реальними місцями 
(джерелами, скелями і старовинними будівлями). Такі свідчення, що 
передаються з покоління в покоління, не потребують верифікації в 
документах і приймаються на віру. 

Контраверсійні поправки до цього критерію мають два рівні ран-
жування, відповідно до їхнього значення у контексті вирішення конк-
ретних експертних завдань. Перший – інформація про особливі якості 
пам’ятки є повністю достовірною або специфіка поставленого експе-
ртного завдання не передбачає використання цього критерію взагалі. 
Другий передбачає врахування факту часткової недостатності корис-
ної інформації про особливі якості пам’ятки. 

17. Цінність матеріалів – спеціальний критерій, який вказує на 
можливість збільшення споживчої цінності пам’яток у зв’язку з тим, 
що вони виготовлені з цінних матеріалів. Цінність цих матеріалів по-
лягає в тому, що вони с рідкісними, пов’язаними з окремими вагоми-
ми історичними та культурними подіями та пам’ятками. Цінним 
може виявитися фрагмент полотна з картини видатного художника 
або окремі смальтові мозаїки з давно зниклих монументальних творів 
Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Критерій має три 
рівні ранжування. Перший – пам’ятка виготовлена зі звичайних мате-
ріалів. Другий – пам’ятка виготовлена з рідкісних матеріалів. Третій – 
пам’ятка виготовлена з унікальних матеріалів. Для правильного вра-
хування критерію необхідні додаткові відомості. 

18. Розміри пам’ятки – універсальний критерій, що дозволяє 
експерту прогнозувати збільшення споживчої цінності пам’яток у то-
му випадку, якщо пам’ятка має рідкісні розміри (великі або малі) від-
носно своїх аналогів, і саме цей факт робить її більш цінною. 
Критерій має три рівні ранжування. Перший – розміри є типовими 
для даного виду пам’ятки. Другий – розміри є причиною для помір-
ного збільшення споживчої цінності пам’ятки. Третій – розміри є ви-
значальними для збільшення споживчої цінності пам’ятки. 

19. Наявність знаків та позначок – спеціальний критерій, який 
вказує на необхідність збільшення споживчої цінності у зв’язку з ная-
вністю на них авторських монограм, іменників, підписів, клейм, пе-
чаток та інших знаків, які мають велике значення для відтворення 
історії предмета, його побутування та інше. Критерій має один рівень 
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ранжування – пам’ятка має знаки та позначки. Цей критерій не засто-
совують у тих випадках, коли знаки та позначки зроблені сучасними 
авторами, сторонніми щодо історії пам’ятки особами та офіційними 
органами. 

20. Комплектність – спеціальний критерій, який передбачає 
можливість зменшення споживчої цінності пам’ятки у зв’язку з тим, 
що вона є лише частиною предмета або окремим предметом із колек-
ції споріднених предметів. Критерій має два рівні ранжування. Пер-
ший – пам’ятка є повністю комплектною. Другий – пам’ятка є 
некомплектною. 

Контраверсія закладена у другому рівні ранжування критерію. 
21. Стан збереження пам’ятки – універсальний критерій, 

який передбачає можливість зниження споживчої цінності пам’ятки у 
зв’язку з тим, що вона є пошкодженою. Критерій має п’ять рівнів ран-
жування.  Перший –  пам’ятка є повністю збереженою (без пошко-
джень). Другий – стан збереження пам’ятки є задовільним, тобто без 
значних механічних, хімічних, біологічних та інших пошкоджень, є 
забруднення, запилення тощо. Третій – стан збереження пам’ятки є 
незадовільним, тобто предмет має значні механічні та інші пошкоджен-
ня: осипи, тріщини, відколи, прориви, розущільнення тощо. Четвер-
тий – пам’ятка представлена окремими фрагментами, які не 
дозволяють її повністю відновити. П’ятий – пам’ятка представлена 
одиничними фрагментами, які не дозволяють її ідентифікувати. 

Контраверсія закладена в самому ранжуванні критерію. 
Слід зауважити, що експертна практика часто потребує від ви-

конавця врахування додаткових непередбачених обставин або фактів, 
які досі не були відомими. Отже, немає нічого дивного в тому, що ре-
зультати експертиз, проведених різними фахівцями і в різний час, 
можуть містити суттєві розбіжності. Споживач експертних послуг 
має бути повідомлений про суть експертизи і причини її можливої 
корекції в результатах. Повний звіт про експертну роботу є вкрай ва-
жливим. 

Якщо дійсно виникає потреба корегувати вищепойменований 
перелік критеріїв, то експерт зобов’язаний укласти повний опис усіх 
додаткових критеріїв, які він використовує, та пояснити спосіб враху-
вання їх при прогнозуванні споживчої цінності й вартості пам’ятки. 
Така поведінка є запорукою відтворюваності результатів експертиз. 
Зокрема, можуть бути використані такі додаткові корегуючі критерії: 
ліквідність, потенціал заміщення, привабливість розпорядництва. 
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Додаткові критерії також мають такі визначення 
Ліквідність – це показник, який вказує на вірогідність продажу то-

вару за певною прогнозованою ціною протягом короткого терміну рин-
кової експозиції і може бути визначеним на основі порівнянь результатів 
реалізації інших подібних товарів, а також може бути вираженим за до-
помогою різних за змістом і зручністю кількісних, напівкількісних або 
номінальних показників. У випадку формування прогнозованої вартості 
на пам’ятки культури є сенс брати до уваги ступінчасту п’ятиярусну 
шкалу для вираження показників ліквідності, а саме: 

– ліквідність наближена до стану неможливості реалізації това-
ру, яка виражається корегуючим коефіцієнтом 0,25; 

– ліквідність низька, яка виражається за допомогою корегу-
ючого коефіцієнта 0,5; 

– ліквідність нормативна; корегуючий коефіцієнт – 1; 
– ліквідність підвищена; корегуючий коефіцієнт – 2; 
– ліквідність ажіотажна; корегуючий коефіцієнт – 4. 
Потенціал заміщення – це критерій, який вказує на можливість 

придбати на ринку аналогічний предмет у зручний для споживача час 
і на більш вигідних умовах. Врахування цього показника також здій-
снюють за номінальною шкалою: 

– заміщення неможливе. Корегуючий коефіцієнт – 4; 
– заміщення обмежене. Корегуючий коефіцієнт – 2; 
– заміщення необмежене. Корегуючий коефіцієнт – 1. 
Розпорядництво – це сукупний критерій, який вказує на будь-

які за природою особливі обставини, що виникають у зв’язку з розпо-
рядництвом культурними цінностями. Наприклад, для зберігання 
особливо цінних картин і старовинних ікон необхідно підтримувати в 
приміщенні певний рівень вологості повітря, температурний режим, 
платити за охорону, реставрацію, сплачувати інші видатки. Виходить 
так, що після придбання твору розпорядництво потребуватиме додат-
кових витрат, і це, звісно, негативно впливає на привабливість розпоря-
дництва. Може бути цікавим інший приклад. Приміром, закупівля 
творів окремого сучасного художника може вже через деякий час ро-
зглядатися як виключно вигідна справа, адже художник може здобути 
світове визнання і його твори стануть дуже цінними. 

Для опису вищеназваного критерію доцільно застосовувати таку 
номінальну шкалу виміру: 

– пам’ятка є вкрай непривабливою для розпорядництва; корегу-
ючий коефіцієнт – 0,25; 
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– пам’ятка має ознаки непривабливості для розпорядництва; ко-

регуючий коефіцієнт – 0,5; 
– пам’ятка є в цілому привабливою для розпорядництва; коре-

гуючий коефіцієнт – 1; 
– пам’ятка є дуже привабливою для розпорядництва; корегу-

ючий коефіцієнт – 2. Бачимо, що й основні критерії, представлені в 
Протоколі, і додаткові мають чисельне вираження за допомогою но-
мінальних характеристик. Остаточна сукупна оцінка додаткових кри-
теріїв вираховується як добуток від перемноження відповідних 
коефіцієнтів так само, як це виконується при роботі з основним спис-
ком критеріїв. 

Додаткові критерії також мають систему контраверсійних поп-
равок, але використовуються лише в операціях прогнозування варто-
сті. Ці критерії не впливають на класифікаційне визначення пам’ятки 
[36, 67–77]. 

Для вирішення поставлених вище завдань прогнозної вартості 
культурних цінностей експерт заповнює графи (загальна кількість 
граф 12) у документі “Протокол експертизи пам’ятки культури” 
(табл. 3). Для цього спеціаліст проводить візуальне дослідження 
пам’ятки, з’ясовує назву, особливості, стан збереження та заповнює 
таблицю Протоколу, яка містить 22 позиції критерій оцінки, що розг-
лядалися вище. 

Після закінчення заповнення документа, експерт перемножує 
коефіцієнти, які він проставив у стовпчику 5 таблиці, а кінцевий ре-
зультат фіксує у графі 9. У графі 7 можуть описуватися додаткові ві-
домості,  які значно впливають на вартість пам’ятки.  Подальші дії 
експерта пов’язані з обчислюванням, яке здійснюється у так званих 
бітах, за такою формулою:  

І = Lg² N,  
де І – кількість позитивної інформації про пам’ятку (споживча 

цінність); N – розрахунковий коефіцієнт збільшення базової вартості 
пам’ятки. Результат цього розрахунку заносять до графи 9. З ураху-
ванням показника І, експерт, користуючись Додатком 1, визначає со-
ціокультурну значимість пам’ятки (1 – світового значення, 2 – 
національного значення, 3 – регіонального та місцевого значення), 
фіксує у графі 8.  
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Таблиця 3 

Загальна класифікація пам’яток 
за соціокультурною значимістю 

 
Рівень соціокультурної 
значимості пам’яток 

культури 

Порядок споживчої 
якості пам’яток  

культури 

Показник інформацій-
ного забезпечення 
пам’ятки у бітах 

Перший 
(світового значення) 

Перший порядок Понад 32 
Другий порядок 17–2 
Третій порядок 11–16 

Другий 
(національного значення) 

Перший порядок 5–10 
Другий порядок 3–4 

Третій 
(регіонального 

та місцевого значення) 
Перший порядок 2 

 
Для визначення прогнозної вартості експерт визначає базову ва-

ртість. Це може бути ринкова вартість (графа 10), а потім базову вар-
тість помножує на коефіцієнт збільшення базової вартості (графа 9). 
Результат вноситься до графи 12 та виражається в одиницях виміру 
базової вартості (якщо розрахунки починались у національній валюті, 
то одиницею виміру буде національна валюта, якщо в умовних оди-
ницях – одиницею виміру буде умовна одиниця).  

У методиці подано приклади пам’яток з дорогоцінних металів і 
дорогоцінних каменів, керамічних пам’яток, монументального мозаї-
чного живопису, ікон. Далі в роботі ми використаємо цю методику 
для експертизи структурно-складових елементів (музичних інструме-
нтів) лялькового театру “Вертеп”.  

Методика Державного гемологічного центру України дуже важ-
лива для експертів-початківців, базується на специфічних знаннях, 
якими повинен володіти фахівець. Особливе значення цієї методики в 
показових прикладах, оцінці різних видів культурних цінностей, не-
обхідних для опанування навичками для здійснення атрибуції 
пам’яток.  
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3.3. Технологічні методи дослідження 
 

Звернення до технологічних процесів виготовлення творів мис-
тецтва, експертизи і атрибуції посилюють увагу до проблем досяг-
нень у науково-технічній думці, точніше – до фізичних, хімічних та 
фізико-хімічних методів дослідження. Технічні методи так наполег-
ливо проникають у сферу мистецтва тому, що існує нерозривний 
зв’язок між матеріальною стороною вивчення творів мистецтва (ла-
ків, ґрунтів, деревини тощо) та творчим процесом виконання. Опира-
ючись на це, кожний мистецтвознавець та музикознавець повинен 
уявляти можливість використання нових методів дослідження та збе-
рігання культурних надбань. 

Технологічні дослідження творів мистецтва у сучасній світовій 
практиці пройшли кілька історичних етапів.  

Перший етап почався в часи античної культури і тривав століття-
ми, протягом яких проводилися випадкові дослідження. Суттєвою озна-
кою цього етапу є пізнавальні принципи, тобто використання надбань 
точних наук із метою виявлення різного роду підробок та фальсифікацій. 

Приблизно в середині XVIII ст. почався другий етап науково-
технічних досліджень. Він пов’язаний з емпіричним періодом у розвит-
ку науки та з першими успіхами хімії. Починається вивчення традицій-
них матеріалів, лаків та фарб, які використовувалися старовинними 
майстрами для виготовлення музичних інструментів. 

Третій етап перепадає на другу половину ХІХ ст. Він позначе-
ний, з одного боку, досконалістю хімічного аналізу, використанням 
мікроскопу та одного з найбільшого відкриття цього століття – фото-
графії, а з другого – вивченням матеріалів та виготовлення старовин-
ної техніки майстрами за допомогою письмових джерел античності, 
середньовіччя, Відродження та Нового часу.  

Четвертий етап. У першій третині ХХ ст. при музеях більшості 
країн відкриваються випробувальні лабораторії, деякі з часом перет-
воряться на відомі наукові центри технологічного дослідження куль-
турних цінностей. Приміром, 1919 р. відкрилася лабораторія при 
Британському музеї, потім у Музеї древнього мистецтва в Каїрі, були 
створені лабораторії при музеях США. 1931 р. почав роботу Інститут 
наукового дослідження в Луврі, а 1934 р. відкрито лабораторію при Ко-
ролівському музеї мистецтва й історії в Брюсселі, в Інституті Макса 
Дорнера в Мюнхені, Лондонської Національної галереї при інших му-
зеях. У Києві 1938 р. було створено Державну науково-дослідницьку 
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реставраційну майстерню Міністерства культури УРСР, яку 1997 р. 
перейменовано на Національний науково-дослідний центр України. 

Перший період цього етапу (з поч.  ХХ ст.  до Першої світової 
війни) позначений процесом розробки найбільш раціональних мето-
дів дослідження, предметів старовини та адаптацією до нових мето-
дик діагностики з боку музейних працівників та мистецтвознавців.  

Від кінця 20-х рр. ХХ ст. технологічне дослідження творів мисте-
цтва вийшло за рамки експериментів. У середині наступного десятиліт-
тя вже було накопичено матеріал, що свідчить про значні можливості 
зазначених досліджень. Кульмінацією цього періоду стало проведен-
ня Міжнародної конференції, присвяченої вивченню проблем науко-
вих методів діагностики історико-культурних пам’яток, яка відбулася 
в Римі 1930 р.  

Із закінченням Другої світової війни розпочалася друга стадія у 
подальших науково-дослідницьких роботах. Цього часу створюються 
центри та міжнародні організації, розробляються методи консервації, 
реставрації та технологічного дослідження культурних цінностей. У 
багатьох країнах відновлюється випуск довоєнних періодичних ви-
дань та створюються нові, присвячені цим проблемам. Водночас до 
сфери цієї діяльності залучаються музеї інших країн Європи, світу та 
континентів.  

У наш час, як правило, застосовуються два основних методи: не-
руйнівної діагностики, який не потребує зняття проб, та лабораторний 
метод, пов’язаний із вилученням проб. Для ефективного дослідження 
унікальних пам’яток існує практика комплексного використання нау-
ково-технічних методів – як лабораторного,  так і неруйнівного, яка 
пов’язана з необхідністю проведення обґрунтованої та кваліфікованої 
експертизи. 

Основні неруйнівні методи  
діагностики музичних інструментів 

 

1. Попередній візуальний аналіз із використанням оптичних за-
собів (луп, бінокулярних систем, мікроскопів) – найбільш доступний 
та розповсюджений метод діагностики. Вперше почав застосовувати-
ся в кінці XVIII ст., коли французький фізик Ж.Шарль за допомогою 
так званого мегаскопа збільшував зображення предметів. 

2. Оптико-фотографічні дослідження. На сучасному етапі по-
ширилася практика використання цифрових камер із комп’ютерною 
обробкою інформації. У разі потреби провадять фотозйомку важливих 
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50 
ділянок. Для цього використовують широкоформатні фотоапарати й 
виготовляють фотознімки збільшених розмірів (13х18 або 18х24).  

3. Дослідження в невідомих галузях, до яких відносять: дослі-
дження в ультрафіолетових випромінюваннях; радіаційних; інфрачер-
воних; рентгенівських променях, також ультразвукові методи (прик-
лад 1.3).  

Приклад 1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В основу методу дослідження в ультрафіолетових випроміню-
ваннях покладено використання енергії світла, точніше – світіння 
матеріалів після впливу фільтрованих ультрафіолетових променів. 
Цей метод широко використовується в сучасній науці. Технічний 



Методи ідентифікації та експертного оцінювання творів мистецтва 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

51
прилад, яким користуються під час дослідження – це спеціальна газо-
розрядна лампа (як правило, ртутна). Дослідження творів мистецтва в 
ультрафіолетових променях дозволяють проникнути під верхні шари 
ґрунтів, лаків, фарб та визначити ступінь їхнього збереження. 

За допомогою інфрачервоних променів можна виявити підписи 
та надписи, які з часом зникли, особливості тонування творів, наяв-
ність реставраційних робіт,  а також особливості фактури творів жи-
вопису. 

Із 30-х рр. ХХ ст. використовуються широкі можливості рентге-
нівських променів. На рентгенівські знімки потрапляють тіньове зо-
браження об’єкта, його скелет чи основа. Цей метод є джерелом 
інформації про технологічні особливості створення пам’яток, наявно-
сті підробок чи переробок.  

Аналіз індивідуальної манери митця. Ця робота охоплює дослі-
дження на макрорівні – з використанням оптичних приладів та вмі-
щує в себе:  

– виявлення індивідуальних прийомів роботи митця; 
– вивчення фактурних особливостей використаних матеріалів. 
Стилістичний аналіз, під час якого порівнюються дані аналогі-

чних об’єктів, створених автором (митцем), пов’язаний з аналізом 
манери окремих майстрів, їхніх шкіл або цілих художніх епох. По-
няття стиль означає сукупність художніх засобів і прийомів, що істо-
рично склалися. Стилістичний аналіз є головним для визначення 
творів образотворчого мистецтва. Це зайвий раз доводить, наскільки 
потрібен експерту високий мистецтвознавчий рівень знань творчості 
окремих художників і цілих художніх епох із характерними для них 
рисами, включаючи навіть дані про те, в яку епоху який формат і якої 
форми переважав: коли – квадрат, коли – горизонтальний або верти-
кальний прямокутник, коли – коло, коли – овал. Стилістичні особли-
вості допомагають встановити час, місце, соціальне середовище 
побутування, авторство пам’ятки. Навіть коли твір не атрибутований, 
знаючи особливості, притаманні різним школам живопису, можна 
встановити регіон створення твору [48–64]. 

Іконографічний аналіз пов’язаний із зображенням у художньо-
му творі історико-побутовими ознаками епохи – костюмами, ін-
тер’єрами, знаряддями праці, архітектурою і т. ін., а також власно 
іконографічними прикметами – обличчями людей. Це коло доказів 
спирається на різноманітні дані таких наук, як історія архітектури, іс-
торія матеріальної культури і т. ін. 
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Особливо важливо застосовувати цей доказ при атрибуції порт-

ретів, зокрема, історичних. Кожна дрібниця на портреті поряд із пор-
третованою особою –  це носій інформації:  чи то пернач,  булава,  
скіпетр, які свідчать про належність особи до влади, чи то зображен-
ня нагород, що дає змогу встановити біографічні дані й особу, зобра-
жену на портреті, чи одяг, який допомагає встановити належність 
портретованого до певних соціальних верств населення – міщан, се-
лян чи церковних діячів тощо. 

Предмети, одяг та аксесуари, що зображені на полотнах, допо-
магають у встановленні їхнього датування, оригінальності, належнос-
ті до певного регіону. 

Герби, зображені на картинах, вказують на родову приналеж-
ність портретованого і його суспільний статус. З цього можна зроби-
ти висновок про вік особи, зображеної на картині, а також дату 
написання твору. 

Одним із питань іконографічного дослідження пам’яток є їхнє 
датування. Датування включає аспекти, які визначають часову прина-
лежність полотна: живописні особливості, одяг зображуваних осіб, 
аксесуари, тло полотна, написи. Встановивши роки життя портрето-
ваних осіб, іноді можна встановити час написання твору. Допомогою 
у визначенні датування картини можуть слугувати події, зображені на 
картині [48–64]. 

Документальні дослідження, тобто різнобічні свідоцтва переві-
рених і підтверджених письмових джерел: архівних матеріалів, що-
денників, листів, бібліографічних матеріалів, друкованих видань, 
репродукцій, каталогів тощо. З документальних джерел можна дізна-
тися про автора твору, його біографію, рік і місце створення твору, 
біографію зображених на полотнах осіб, подію, що зображена, і бага-
то іншої корисної інформації. Документальні джерела можуть підтве-
рдити або спростувати достовірність авторства або зображення, дату 
створення і т. ін.  

Особливе місце займає тут підпис автора на самому творі та напи-
си, зроблені автором, що пов’язані з сюжетом твору. З одного боку – це 
найбільш переконливий доказ, з іншого – доказ, який потребує деталь-
ної перевірки, тому що саме підписи часто бувають підробленими. На-
писи вказують на регіональну належність мистецького твору. Зроблені 
певною мовою, крім прізвища портретованого, вони можуть місти-
ти інформацію про його посаду, заслуги перед вітчизною або назву 
місцевості, що зображена, чи зміст усієї картини [48–64]. 
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Епіграфічний аналіз, який полягає у вивченні написів на виробах 

за їхнім начертанням, орфографією і в зіставленні з характером писе-
мності тієї епохи і того соціального середовища, до яких може бути 
віднесено пам’ятку.    

Геральдичний аналіз, який передбачає розшифрування зображе-
них на предметах гербів і девізів їхніх колишніх власників. 

Дослідження за допомогою перерахованих методів дозволяє ви-
значити технологічні особливості стародавніх пам’яток, якісні та кі-
лькісні характеристики матеріалів, визначити внутрішні дефекти, 
перетворення, покриття виробів. 

Дослідження творів мистецтва починається з візуальної експер-
тизи. Головними вимогами візуального огляду є фіксація основних 
особливостей та прикмет предметів, характерних ознак культурних 
цінностей. Для полегшення роботи експертам розроблені спеціальні 
форми опису культурних цінностей.  

Експерт при можливості повинен чітко зафіксувати подані культур-
ні пам’ятки. Приміром, музичні інструменти повинні мати такий опис:  

– класифікація інструмента, визначення походження або ім’я 
майстра; 

– матеріал, з якого виготовлений предмет; 
– основні параметри (розмір); 
– час та місце створення;  
– вказуються клейма та інші маркування, які підтверджують ав-

торство; 
– стан збереженості; 
– загальний опис (за можливості вказуються нетипові відмінно-

сті предметів). 
Таким чином, ми зробили спробу накреслити коло проблем су-

часної експертної діяльності й визначити сучасні методи дослідження 
творів мистецтва.  

 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Назвати та охарактеризувати основні критерії експертної 
оцінки. 

2. Перечислити сучасні методи оцінки творів мистецтва. 
3. Назвати історичні етапи технологічних досліджень пам’яток 

культури. 
4. Що таке “неруйнівна діагностика”? 



4. МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 

 

(на прикладі структурно-складових елементів 
лялькового театру вертеп) 

 

4.1. Визначення належності матеріальних носіїв  
художньої творчості до відповідної епохи і стилю 

 

Твори мистецтва – безцінне джерело інформації про історію 
людської цивілізації та розвиток національної культури народів світу. 
Збережені в колекціях відомих музеїв, вони є носіями цінної інфор-
мації. Вивчення цих пам’яток розкривають перед дослідниками важ-
ливі особливості устрою держави, естетичні ідеали, релігійні та куль-
тові традиції, об’єктивно свідчать про рівень творчого розвитку 
населення. Однак експертні якості пам’яток є вкрай складною про-
блемою, вирішення якої може бути лише за умови наявності великої 
кількості специфічної і вичерпної інформації.  

Вертеп – це узагальнена назва для численної групи предметів, 
пов’язаних з театральним дійством (приклад 1.4). Назву ляльковому 
театру “Вертеп” філологи виводять від старослов’янського слова 
врьтъпъ, врътъпъ значення якого –  сховище,  притулок,  печера,  в 
якій, за біблійною легендою, народився Ісус Христос (таке тлума-
чення терміна характерне для посібників, підручників, енциклопедій, 
різноманітних словників). Досить часто слово вертеп використову-
ється як позначення будиночка (скриньки), в якій відбувалася Різдвя-
на вистава. Окремі автори, вживаючи термін вертеп, говорять лише 
про драму. Загалом термін вертеп має кілька значень. Рідко він озна-
чає театр і драму, частіше – театр і будиночок, в якому відбувалися 
вистави (приклад 1.5).  

Історія лялькового театру вертеп різнопланова та невичерпна, 
як і сама культура людства. Вертепне дійство несе в собі важливу ін-
формацію про духовне життя минулого, де тісно переплелися утилі-
тарні та естетичні потреби людей, обряди та ритуали, колективні 
уявлення про навколишній світ та індивідуальні творчі вподобання. 
Зараз лялькові вертепні вистави стали невід’ємною частиною націо-
нального мистецтва, артефактом світової культури, об’єктом глибо-
кого наукового дослідження. 
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 Приклад 1.4 

 

 
 

Назва театру походить від  
старослов’янського слова вертеп, одне  

зі значень якого – печера, де, за біблійною  
легендою, народився Ісус Христос. 
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Приклад 1.5 

 

 
 

 
Куп’янський вертеп із МТМКУ 
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Театральне дійство супроводжувало людство з найдавніших ча-

сів. Точна дата здатності людини передавати відчуття за допомогою 
рухів, слів, музики невідома, але вважається, що найдавнішим зраз-
ком були ігри.  Як у всіх древніх народів,  лялькова гра мала цілком 
розважальний характер і спочатку не була пов’язана з релігією. Бави-
тися ляльками і навіть робити за їхньою допомогою вистави люди 
почали дуже давно.  Лялькова гра –  це лише копія з живих людей,  і 
виникла вона в Греції або Індії. Дослідник також припускає можли-
вість впливу екстравертних сил у вигляді культури мусульманських 
держав, де заборонялося розважатися виставами акторів. Саме тому 
ці лялькові вистави досягли високого ступеня розвитку, як з боку ми-
стецтва, так і з боку техніки виконання. 

Нечисленні архівні джерела є вагомим свідченням про життя 
древніх слов’янських племен. Свідчення їхньої культури та обрядів 
можна знайти в літописах1 та описах іноземних мандрівників2. Багато 
цінного відкривають археологічні розкопки, але особлива роль нале-
жить фольклору, народній пам’яті. Під його впливом відбувався роз-
виток усієї слов’янської культури.  

Благодатним підґрунтям, на якому почалося формування народ-
них лялькових вистав, були дохристиянські обряди або ритуали. Мо-
жливе припущення, що коріння другої частини вертепної вистави 
належить саме до язичницької (слов’янської) пісенної культури. Вона 
становить значний пласт слов’янської культури, який упродовж сто-
літь займав важливе місце в свідомості людини. Існування такої па-
радигми підтверджує спіралеподібний процес розвитку всіх 
історичних процесів, пов’язаний із накопиченням досвіду. Шляхом 
вибору найбільш оптимальний, що відображає особливості певної су-
спільної групи, відбувається перетворення його в норму. Україну не-
безпідставно вважають одним із найбільших осередків зародження і 
розвитку лялькових традицій. Для вчених дуже велике значення ма-
ють археологічні знахідки, оскільки вони сприяють визначенню ра-
йонів поширення культури окремих племен, територію їхнього 
розселення.  

Основою для першої, релігійної частини музично-театральної 
вистави можна вважати церковні канони, походження яких наукова 
думка пов’язує з візантійською культурою,  вплив якої є одним із ва-

                                                
1 Нестор-літописець, “Повість временних лет”. 
2 Прокопій Кесарійський,“Про війна Юстиніана”, VI ст.  
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жливіших питань історії української музики. Візантійська культура 
була трансплантована на український ґрунт разом із християнством 
за візантійським обрядом. Завдяки цьому впливу, з кінця Х ст. почи-
нається поступовий процес християнізації Київської Русі. Зміни, 
пов’язані з цим процесом, мали важливе значення для розвитку куль-
тури, зокрема в музиці. Зразки високих візантійських канонів послу-
жили відправною точкою в розвитку професійного мистецтва: 
музичного, іконописного, архітектурного.  

Х–ХІ ст. – період розвитку Київської Русі як давньоруської дер-
жави, коли поширюються міждержавні зв’язки, змінюється музичний 
репертуар музикантів та акторів (скоморохів), застосовуються зразки 
знаменного (одноголосого) співу. 

Після татаро-монгольської навали в XIV–XVI ст. відзначається 
бурхливий розвиток міст та міської культури на українських землях. 
Характерною ознакою цього періоду є створення музичних цехів. 
Творчість українських митців розвивається в тому самому напрямку, 
що й західноєвропейських. Формується багатоголосий спів, зароджу-
ється гомофонно-гармонічна система.  

Початкові тексти вертепної драми, на думку багатьох вчених, 
мали суто релігійний зміст, запозичений у західноєвропейських міс-
теріях. Вони розглядали витоки вертепу в символічному зображенні 
панорами різдвяної ночі за допомогою ляльок, відомий в Італії ще з 
ІХ ст. (звичай жіночого ордена францісканок та кларісок встановлю-
вати в храмах так звані різдвяні ясла). З ХІV ст. цей звичай відомий у 
Польщі, встановлюється в будинках. Макет вертепної печери був не-
рухомим, грати з ляльками не було прийнято, однак щодня поступово 
додавалися нові фігурки (воли, пастухи, волхви тощо). У Чехії та 
Словаччині різдвяні ясла мали назву bethlem (від Bethhlehem – Віфлі-
єм), в Іспанії та Португалії – belen. Ключовим моментом, що визна-
чив подальший шлях розвитку вистави на українському ґрунті, стала 
поява комічного елементу. Негативний вплив інтермедійних сцен на 
підсвідомість, підвищення емоційного рівня дисонує з християнськи-
ми традиціями. Завдяки цьому вертеп був вигнаним за “церковну 
огорожу”, де продовжує розвиватися як самодостатній вид музично-
театрального мистецтва.  

Наприкінці XVII–XVIII ст. в Україні з’являються нові стильові 
ознаки бароко. У цей період розвиваються всі напрямки культури (осві-
та, архітектура, література та ін.). Науковці вказують, що перетворення, 
які значно змінили вертепну драму, пов’язані з рішучим впливом шкі-
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льних різдвяних містерій. Далі почався період нових умов існування, 
який значно розширив просторові рамки функціонування вертепних 
видовищ. Український вертепний театр – продукт мистецької творчості 
прогресивної частини студентів Києво-Могилянського колегіуму. Ком-
позитори-студенти для супроводження вертепної гри використовува-
ли народну музику. Було вдало підібрано народні пісні, написано 
тексти псалмів і ноти до них. Цю величезну роботу виконували коле-
ктивно, в ній брали участь найталановитіші та найближчі до народу уч-
ні колегіуму. Завдяки цьому вертепний театр був пронизаний духом 
мас і ввійшов у їхнє середовище як глибоко народний вид мистецтва. 

Зберігся цікавий документ про вертеп у матеріалах Львівського 
Ставропігійського братства від 1666 р. Але там йдеться не про верте-
пну виставу, а про витрати на спорудження дерев’яного вертепу-
печери для церкви на Різдво Христове. 

Архівні документи, мемуарні та літературно-історичні джерела 
Запорізької Січі XVIIІ–XIX ст. дають цінний матеріал про стан куль-
тури і, зокрема, народного сценічного мистецтва. На Січі дбали не 
лише про зміцнення війська. Його гетьмани пильно стежили та піклу-
валися про створення широко розгалуженої системи освіти. На тери-
торії Запорізької Січі існували одночасно три школи: Казеннокоштна, 
Січова та школа вокальної музики і церковного співу. При школах 
силами учнів створювалися театри-вертепи, які давали вистави по 
дворах парафіян, на хуторах та зимівниках воїнів-запорожців. В од-
ному з документів (26 грудня 1755 р.) судової справи, що зберігся а 
архіві Лубенського полку, позивач пише: “…когда сына моего убито, 
он, Свистун, и Журба учинили бой… також и вертеп школы Успенс-
кой побили [38]”. Цей документ підтверджує побутування вертепної 
драми на Україні в середині XVIII ст. 

Учені розглядають другу (комічну)  частину як більш цінну,  ха-
рактерну лише для українського народного вертепу. Саме вона надає 
вертепу яскравих, своєрідних, неповторних українських барв. Хоча 
основне смислове навантаження дослідники залишають за першою 
(релігійною) частиною вистави. Перенос смислового наголосу з релі-
гійної дії до світської взагалі веде до розпаду дійства на окремі розді-
ли.  Не суперечать цьому науковці,  які стверджують,  що перші 
вистави відбувались у храмах і мали суто релігійний характер. Поява 
й активне використання у виставах інтермедійних елементів створю-
вали певний емоційний настрій, іноді несумісний із призначенням 
церкви.  
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Композиція традиційної вертепної вистави складалася з двох бі-

нарних розділів. У літературі вони називаються по-різному: частина, 
дія, дійство, половина, акт, картина. 

Уже в самих назвах розділів драми, зафіксовані погляди дослід-
ників на походження і характер цих складових. Щодо першої вжива-
ють вирази: релігійна частина, духовна частина, духовна драма, 
різдвяна драма, релігійна драма, божественна дія, сцени на євангель-
ські сюжети, біблійні легенди. Це стосується і другої складової, яку 
називають: комічні сценки з реального життя на зразок інтермедій, 
комічна частина, світська частина, народна частина, народно-
побутова частина (дія), жартівливі сцени побутового характеру.  

Щодо зв’язку між складовими драми та кожної частини не існує 
єдиної думки. У двох частинах вертепу активно взаємодіють два, на 
перший погляд полярні, жанрові начала – релігійне і світське. Це до-
сягається чіткою формою компонування матеріалу, дотриманням пе-
вних законів театрального дійства. 

Текст вертепної драми містить як літературну, так і музичну ча-
стини, котрі чергуються протягом розгортання дії.  

Центральною подією першої дії є сюжет про народження Ісуса 
Христа. Дія розгортається навколо трьох сюжетних ситуацій: перша – 
про пастухів, яким янгол сповістив про народження Христа, і вони ві-
тають його у вертепі (печері); друга – про трьох волхвів (царів), пос-
ланців перського царя, які від його імені вітають новонародженого; 
третя – про іудейського царя Ірода та його злочин (приклад 1.6). 

Музичну основу становлять: у першій дії – кант (як професійна 
традиція), у другій – народна пісня і танець. Вони цементують і логі-
чно поєднують усі сцени. Якщо джерела кантів першої частини бе-
руть початок в українському пісенно-танцювальному фольклорі, то 
друга частина – це безпосереднє звучання народних танців, котрі ім-
провізаційно розвиваються під час вистави. 

Музика другої дії вертепної драми складалася з низки побутових 
інтермедій і була побудована виключно на народнопісенному й на-
родно-танцювальному матеріалах. 

На інтермедіях, а також на другій дії вертепу позначився вплив 
українського ярмаркового театру, українського фольклору, а також 
різних західноєвропейських традицій. При створенні цих сценічних 
вистав українські автори спиралися на деякі особливості західно-
європейських фарсів. Фарс у Західній Європі сформувався як жанр у 
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містеріях і виконував функцію відпочинку від її серйозного змісту, а 
в XVI ст. буфонний фарс став одним із панівних жанрів. 

Центральне місце в другій дії вертепу займав персонаж Запоро-
жець – український національний герой. Персонаж втілював народне 
уявлення про запорожців як сильних і відважних захисників україн-
ського народу. Патріотичне спрямований монолог та пісні, які співає 
герой, впливали на національну свідомість народу й служили підне-
сенню національно-визвольних настроїв на прикладі героїчного ми-
нулого. Через це, в умовах поневолення України, вертеп відігравав не 
лише естетичну, але й важливу суспільно-політичну функцію. Це яс-
краво розкривається у сольній пісні Запорожця “Та не буде лучше”. 

Автори вертепної драми в другій дії прагнули розвеселити, роз-
смішити глядача, і на це спрямовано цілу низку комічних сюжетних 
ситуацій, які є майже в кожній яві. Дуже швидко змінюються числен-
ні персонажі: Запорожець, Дід і Баба; Солдат і красуня Дарія Іванів-
на; Циган, Циганка і Циганочка; Поляк і Полька; Єврей із Єврейкою, 
та інші (приклади 1.7, 1.8, 1.9, 1.10). 

Приклад 1.6 
 

 
 

Янгол та чорт 
Приклад 1.7 

 

 
 

Побутова сцена  
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Приклад 1.8 

 

 
 

Побутова сцена 
 

Приклад 1.9 

 
 

Воїни вбивають немовля 
 

Приклад 1.10 
 

 
 

Смерть забирає Ірода 
 

У ХІХ ст. вертепні вистави набули такої популярності, що розіг-
рувалися вже незалежно від свята Різдва, їх показували в різну пору 
року на ярмарках, майданах, дворах. На жаль, наука не має в розпоряд-
женні жодного з ранніх текстів вертепної драми, а лише пізні записи: 
Сокиринський вертеп або Галаганівський (у записі М. Маркевича – 
1860 р., Г.П. Галагана – 1882 р, Є.Маяковського – 1929 р.), Славутин-
ський вертеп (В. Мошкова – 1897 р. та В. Пруса – 1928 р.), Батурин-
ський вертеп (Чалого – 1889 р., Ю. Жалковського – 1899 р.), Хороль-
ський вертеп (1928 р.), Куп’янський вертеп (Йосипенко), Тернопіль-
ський вертеп (О. Смоляка, О. Бачинської – 1980, 1984 рр.). 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. український вертеп занепадає.  
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4.2. Експертиза нот 
Галаганівського та Славутинського вертепів 

 

Із вищенаведеного витікає, що вертепне дійство та структурно-
складові елементи, пов’язані з ним, потребують урахування числен-
них обставин і знання історії. Головною умовою правильного визна-
чення складових властивостей досліджуваної групи предметів є 
вирішення проблеми віднесення того чи іншого предмета до конкрет-
ної групи споріднених між собою за конкретними ознаками. Врахо-
вуючи це, можна розділити елементи вертепних вистав на чотири 
асортиментних групи: 

1) нотні тексти; 
2) музичні інструменти; 
3) вертепні скрині; 
4) ляльки. 
 

Послідовність практичної роботи: 
І. Історична довідка.  
ІІ. Робота з архівними документами. 
ІІІ. Візуальна експертиза. 
ІV. Експертний висновок. 

 

Під час визначення культурної цінності нотних текстів вертеп-
них вистав слід враховувати їхню наукову, історичну, художню й ме-
моріальну цінність. Тому експертиза пам’ятки проводиться на основі 
принципів об’єктивності, історизму, всебічності та комплексності. 
Обов’язково враховуються походження, зміст, художня цінність і зо-
внішні особливості предмета.  

Ідентифікація пам’ятки передбачає збір в єдиному документі 
всього комплексу наявної історико-культурної інформації про дослі-
джуваний об’єкт. 

Вивчення наукових джерел дає можливість висвітлити комплекс 
питань, пов’язаних з представниками родини Галаганів. За свідчен-
ням Г.П. Галагана, в 70-х рр. XVIII ст. вертепна вистава демонструва-
лася в с. Сокиринці (колись село Прилуцького повіту Полтавської 
губ., нині – Срібнянського р-ну, Черкаської обл.). 

Галагани, козацько-шляхетський рід, власники земель на Полтав-
щині та Чернігівщині, військові, громадські і державні діячі (XVIII–
XIX ст.), графи. Свій початок рід веде від Гната Івановича (невід. – 
1748), полковника Запорізького війська, і його брата Семена Івановича. 
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Найвідоміші представники роду – Григорій Гнатович (1716–1777), при-
луцький полковник, учасник походів на турків і в Пруссію, і особливо 
громадський діяч; Григорій Павлович (1819–1888), державний і громад-
ський діяч, власник земель на Полтавщині та Чернігівщині, пов’язаний 
особистим знайомством і листуванням із М. Максимовичем, П. Кулішем, 
В. Антоновичем, багатьма членами Старої Громади в Києві. Як член під-
готовчих комісій перед реформою 1861 р. і член Державної Ради, обсто-
ював інтереси українського селянства. З 1865 р. і до смерті – земський 
діяч, меценат. Завдяки ініціативі та матеріальній допомозі Г. Галагана 
відкрито гімназію в Прилуках (1874) і багато народних шкіл. Григорій 
Павлович плекав українську архітектуру, хорове мистецтво і вистави ве-
ртепної драми, матеріально підтримував журнал “Київська Старина”, у 
пам’ять померлого сина заснував Колегію Павла Галагана в Києві (1871).  

Одна з вистав, як видно з Галаганівського щоденника, відбулася 
ще 28 грудня 1882 р. [15, 7]. “Саме в маєтку Івана Галагана, в с. Соки-
ринцях, ІІ пол. XIХ ст. було вперше записано музику українського 
лялькового театру “Вертеп” [32, 114]”. Про це свідчить рукописний 
документ,  що зберігається в ІР НБУВ у фонді І № 2656  під назвою 
“Вертепная тетрадь” (жовтень, 1843).  

Галаганівський (Сокиринський) вертеп (приклад 1.11) теж від 
перших своїх днів пов’язаний із Києвом. Саме київські бурсаки зане-
сли цей вертеп у маєток Галаганів у с. Сокиринці на Полтавщині 
1770 р. Сам Г.П. Галаган пише: “Не знаю, водилось ли представление 
в доме моих предков в первой половине прошедшего столетия: и тог-
да, вероятно, производилось оно захожими артистами, но, по расска-
зам моего отца, некоторых родных и местных старожилов, в 1770 
годах к моему прадеду зашли с вертепом киевские бурсаки [15, 4]”. 
Будова і тексти цього вертепу неодноразово привертали увагу як май-
стрів, так і аматорів сцени. 

Систематичне дослідження фондів Музею театрального, музично-
го та кіномистецтва України дало можливість виявити комплекс доку-
ментів, пов’язаних із придбанням Сокиринського вертепу. Серед них: 

Р №9097 “Матеріали по реставрації Сокиринського вертепу”; 
Р № 9098 “Куп’янський та Сокиринський вертепи. Ділова пере-

писка”; 
Р № 9699 “Перелік вертепних скриньок”; 
Р № 9700 “Опис вертепів Державного театрального музею УРСР”; 
Р № 9701 “Опис вертепної скрині з с. Сокиринець”;  
Р № 10321 “Два документа про придбання Сокиринського вертепу”. 
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 Приклад 1.11 

 

 
 

Сокиринський вертеп з МТМКУ 
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Архівні документи ІР НБУВ 
Вертепная тетрадь (рукопис), с. Сокиринцы, 1843. – С.31. – 

фонд І, опис № 2656 (приклад 1.12). 
Проведення експертизи рукописних книг та стародруків має 

спиратися на зразок, затверджений Державною службою контролю за 
переміщенням культурних цінностей через державний кордон Украї-
ни (додаток). 

В ІР НБУВ зберігаються ноти Галаганівського вертепу під на-
звою “Вертепная тетрадь” (ф. І, оп. № 2656).  

Візуальна експертиза: 
1. Формат опису: 185мм x 220 мм х 80 мм (8˚). 
2. Кількість аркушів − 31, із них чистих − сторінки № 22, 30, 31. 

6 сторінок нотних додатків.  
3. Матеріал, на якому записаний сценарій вертепної вистави та 

нотні додатки, – папір. 
4. Вид паперу – міцний, щільний, грубої поверховості, жовтува-

то-бежевого кольору, без яскраво вираженої фактури. Виготовлений 
машинним способом. Цим папером користувались у Російській імпе-
рії до початку ХХ ст.  

5.  На паперовій основі відсутні характерні зображення та філі-
грані. 

6. Папір має відмінний стан збереження, без забруднень, плям, 
пошкоджень, втрат. 

7. Титульний аркуш містить інформацію: “Вертепная тетрадь. 
Месяц Октябрь 1843 г. с. Сокиринцы. І.Щ.” Текст записаний чорни-
лами коричневого кольору.  

8. Нотний додаток – 6 сторінок (приклад 1.13). 
9. Вид нотації – сучасна. Чорнила – сіро-фіолетового кольору. 
10. Рукопис не містить ілюстрацій, малюнків. 
11.  На сторінках 3,  5,  9,  15 є зноски:  “В бытность мою в Каме-

нец-Подольской Губерніи, и…”(автограф І.Щ., Священик Іоан Щер-
бина); сторінки 16, 19, 21: “Во многих Вертепах представляют и 
больше Штук; но они почти сходственны с симы”. 

12. Рукопис, має картонну обкладинку коричнево-вишневого 
кольору, нагадує текстуру граніту. 

13. Стан збереження: відмінний, рукопис зберігається в задові-
льних умовах, немає значних пошкоджень. 
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Приклад 1.12 

 

 
 

Вертепная тетрадь (рукопис), с. Сокиринцы, 1843.  
З архівних документів ІР НБУВ  

 

Приклад 1.13 
 

 
 

Вертепная тетрадь (рукопис), с. Сокиринцы, с. 27. 
З архівних документів ІР НБУВ 
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Пам’ятки писемності належать до найважливіших джерел (прик-

лад 1.14), які дають змогу дослідити ті чи інші соціально-культурні 
умови життя українського народу, його традиції, мову. На кожному 
історичному етапі писемні джерела змінювали свою форму, зміст і ма-
ли особливості, характерні лише для них. Рукопис, що зберігається ІР 
НБУВ (вертепний зошит ф. І, оп. № 2656), є унікальним документом. 
Розглянутий об’єкт причетний до подій ХІХ–ХХ ст. та пов’язаний із 
постаттю видатного діяча культури ХІХ ст. Г.П.Галагана, має мемо-
ріальне та історичне значення. Наукове значення полягає в тому, що в 
історії музикознавства ідентифікований об’єкт може розглядатися як 
один зі зразків традиційної народної української культури. Архівний 
документ знаходиться в стані повної збереженості. Зазначений руко-
пис зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки Украї-
ни імені В.І. Вернадського, може бути рекомендований до занесення 
в Національний архівний фонд, але не може переміщуватися через 
державний кордон України. 

 

Ноти Славутинського вертепу з Музею театрального,  
музичного та кіномистецтва України 

 

Під час всебічного опрацювання комплексу джерельних матері-
алів вдалося встановити, що носієм вертепної вистави в містечку 
Славуті був О.П.Августинович. Він народився 1852 р. в містечку Ме-
жиріччя-Корецьке.  В тому містечку була школа для сиріт.  Її вчитель 
Яків Ратковський (1854–1855 рр.) замовив для учнів вертеп і слова за 
нотами до нього. Цей вертеп і купив Августинович 1863–1864 рр., 
коли школу було закрито. Вертеп зносився (1896 р.), його господар 
зробив його копію (приклад 1.15).  

Від О.П. Августиновича 1897 р. В. Мошков записав текст і ноти 
Славутинського вертепу. 1898 р. В. Мошков зробив фонографічний 
запис Славутинського вертепу (доля запису невідома). 

Атрибути Славутинського вертепу перед революцією були пе-
редані в Городецький музей Ф.Р. Штейнгеля. Під час революції текст 
потрапив до професора Т. Сушицького. Згодом усі матеріали з Горо-
децького музею Ф.Р. Штейнгеля були передані до Всеукраїнського 
історичного музею в Києві. Дату передачі вертепу в МТМКУ не вста-
новлено. 

У роботі використано архівні документи МТМКУ та нотні текс-
ти Славутинського вертепу: 
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Р № 4897 “Опис вертепної скриньки та окремих персонажів 

Славутинського вертепу”; 
Р № 9699 “Перелік вертепних скриньок”; 
Р № 9700 “Опис вертепів Державного театрального музею 

УРСР”; 
Р № 4900 “Ноти Славутинського вертепу” В. Мошкова. 
 

Приклад 1.14 
 

 
 
 

Вертепная тетрадь (рукопис), с. Сокиринцы, с. 28.  
З архівних документів ІР НБУВ  
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Приклад 1.15 

 

 
 

 Славутинський вертеп із МТМКУ 
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Візуальна експертиза. 
Текст Славутинського вертепу записано В. Мошковим 1897 р.  
1. Формат сторінок: 220х360 мм. Дата створення 1897 р. 
2. Кількість сторінок – 8. 
3. Матеріал, на якому записано музичний текст – папір. 
4. Характер паперу: без яскраво вираженої фактури, має глян-

цеву,  гладку поверхню.  Первісний колір паперу – білий,  але з часом 
набув жовтуватого відтінку. Спосіб виготовлення – машинний. 

5.  На паперовій основі відсутні характерні зображення та філі-
грані. 

6. Папір має відмінний стан збереження, без забруднень, плям, 
пошкоджень та втрат. 

7. Титульна сторінка відсутня. 
8. Вид нотації, використаний при записі, – сучасний. Нотний 

текст записаний від руки, чорнилами синього кольору, літературний – 
надрукований. 

9. Рукопис не містить ілюстрацій, рисунків. 
10. Рукопис не містить штампів, екслібрисів. У кінці документа 

є оригінальний автограф В. Мошкова (8 сторінка). 
11. Рукопис не має обгортки та титульної сторінки. 
12. Стан збереженості документа: задовільний. Рукопис зберіга-

ється у відмінних умовах, не має пошкоджень. 
Ноти Славутинського вертепу, що зберігаються у фондах 

МТМКУ (ф. Р, оп. № 4900), є унікальним документом, причетним до 
подій кінця ХІХ ст., тому мають історичне значення. Документ 
пов’язаний із постаттю видатного діяча культури ХІХ ст. 
В. Мошкова, тому має меморіальне значення. Рукопис має задовіль-
ний стан збереження і може бути рекомендований для занесення до 
Державного реєстру України. 
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4.3. Експертиза музичних інструментів  
 

Продовжуючи тему ідентифікації та атрибуції культурних цін-
ностей, розпочату в попередніх розділах, а також спираючись на вже 
визначену модель класифікації, спробуємо з’ясувати порядок дій під 
час роботи з музичними інструментами.  

Вертепне видовище, як правило, супроводжувалося грою на му-
зичних інструментах. Приміром, для супроводу першої дії, де йшлося 
про народження Ісуса Христа, використовували колісну ліру, яка пе-
вною мірою імітувала орган, підкреслювала урочистий характер ви-
довища. В другій дії, що відтворювала характер всенародного свята з 
приводу народження Ісуса Христа, традиційно звучала українська на-
родна пісня “Ой під вишнею”, виконувалася різна танцювальна музи-
ка, для чого в різних регіонах України використовували характерний 
народний інструментарій. Це міг бути і сольний інструмент, і малий 
інструментальний ансамбль. Приміром, у списку М. Маркевича та 
“Вертепному зошиті” зазначено, що грає скрипка. Проте, фактура ін-
струментальних епізодів гомофонна (мелодія і акордовий супровід). 

В експозиції МТМКУ представлені музичні інструменти, які 
можливо, супроводжували дії вертепу, це: колісна ліра, аматорська та 
професійна скрипки, сопілка, бубон. 

Проведемо візуальну експертизу музичного інструмента, що 
зберігається у МТМКУ. 

 

Скрипка М.Л.Кропивницького з МТМКУ (інв. № 2822) 
 

Візуальна експертиза. 
1. Представлений струнно-смичковий музичний інструмент. 
2. Форма класичного струнно-смичкового музичного інструмента. 
3. Скрипка зроблена з деревини середньої щільності. Матеріал − 

клен, ялина. 
4. Розмір:  
мензура – 330 мм; 
загальна висота − 590 мм;  
довжина корпуса − 355 мм; 
ширина − 208 мм; 
нижній овал − 220 мм; 
верхній овал − 165 мм. 
5. Стан збереження задовільний, подряпини на верхній деці, за-

бруднень немає, лакове покриття темно-горіхового кольору. 



Методика експертного дослідження творів мистецтва 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

73
6. Етикет, клейми, надписи, підписи відсутні. 
7. Особливі декоративні прикмети відсутні. 
8. Зберігає сліди склеювання на обох деках. 1971 р. була прове-

дена реставрація інструмента. 
9. Орієнтований час створення інструмента – кінець ХІХ ст. (ні-

мецька мануфактура). Виготовлено за класичними зразками.  
 

Особливості формування  
конструкції професійних струнно-смичкових інструментів 

 

Прототипами та першоджерелами струнних інструментів у дале-
кому минулому були інструменти Азії, зокрема Індії та Китаю. Дос-
лідники дотримуються різних точок зору, вважаючи прабатьком 
скрипки, а також споріднених з нею інструментів арабський ребаб чи 
ребеб, який у італійців перетворився на рибеку,  французів –  рьобек 
(приклад 1.16). Прототипом скрипки в західноєвропейському регіоні 
вважають ліру, східнослов’янському – гудок (в Україні) (приклад 1.17), 
польському генсле і мазанку, болгарському цидулку, чеському та сло-
вацькому гуслі. З бурхливим розвитком музичної культури ці інстру-
менти вже не могли задовольнити слухача. Тому й розпочалася 
робота музичних майстрів зі створення досконалих, із широкими тех-
нічними можливостями, струнних смичкових інструментів. 

 

Приклад 1.16 
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Приклад 1.17 

 

 
 

Гудок-смик 
 

Над їхнім створенням успішно працювали в Польщі, Франції 
Італії, Німеччині та інших країнах. Історія удосконалення скрипки 
перелічується століттями. Вже в XVI ст. виготовлялися скрипки су-
часного зразка (приклад 1.18). Подальші творчі пошуки майстрів ішли 
в напрямку поліпшення якості звука та його посилення. 

Існує багато припущень стосовно походження, але лише в одно-
му вчені єдині – класичний зразок скрипки склався на початку XVI ст. в 
Італії. Період 1570–1670 рр. вважається “Золотим віком” італійських 
скрипкових майстрів. Цього часу сформувалися провідні школи: 
брешійська, кремонська, неапольська, флорентійська, венеціанська. 

Засновником брешійської школи називають Гаспара Дуффоп-
ругара – винахідника першої скрипки класичного строю. Створення 
сучасного типу скрипки пов’язують із Гаспаром Бертолотті (прозва-
ний де Сало –  від назви міста Сало,  де він народився).  Його також 
вважають засновником скрипкової школи в Брешії. Назва школи по-
ходить від міста,  де працювали майстри.  В другій половині XVI  ст.  
справу Гаспаро де Сало продовжив усесвітньо відомий Джованні Ма-
джіні. Інструменти Дж. Маджіні більш великі за розміром, для них 
властивий звук альтового відтінку (приклад 1.19). 
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Приклад 1.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Будова сучасної скрипки 
 
 

1. Корпус 
2. Верхня дека 
3. Нижня дека (дно) 
4. Верхня обичайка 
5. Середня обичайка 
6. Нижня обичайка 
7, 9. Обручики 
8. Місце підставки на деці 
10. Верхній клоц 
11. Нижній клоц 
12. Кутові клоци 
13. Конструкція струнотримача 
14. Завиток головки 
15. Кілкова коробка 
16. Кілок 
17. Головка 
18. Кілковий отвір 
19. Шийка 
20. Верхній поріжок 
21. Нижній поріжок 

22. Гриф 
23. Басбалка 
24. Душка 
25. Ґудзичок 
26. Отвір ефів 
27. Підставка 
28. Струнотримач 
29. Струни 
30. Підв'язка струнотримача 
31. Язичок дна 
32. Пятка шийки 
33. Рант деки 
34. Рант дна 
35. Верхнє очко ефи 
36. Нижнє очко ефи 
37. Лопаточка ефи 
38. Вус 
39. Підборідник 
40. Сурдинка 
41. Етикетка 
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Приклад 1.19 

 
 

Скрипка Дж. Маджині. 1610 р. 
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Поруч зі школою в Брешії організовується інша школа поблизу 

міста Кремони. Видатними представниками кремонської школи були 
майстри сімейства Аматі (Андре Аматі – вважається засновником цієї 
школи), Гварнері та Страдіварі. Дуже обдарованим майстром був Дж. 
Гварнері. У наш час збереглося близько п’ятдесяти інструментів його 
роботи (приклад 1.20).  

Приклад 1.20 
 

 

 
Скрипка Дж. Гварнері  

 

Крім експериментальних форм, вони відрізняються від інших ін-
струментів ретельністю роботи, тембром та особливими концертними 
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якостями. На інструментах А. Гварнері є етикет із шифром майстра – 
ІНS (приклад 1.21). Найкращих результатів в удосконаленні скрипки 
домігся геніальний Антоніо Страдіварі. Інструменти цього майстра 
відзначаються художньою витонченістю форми, чарівною співучістю 
і повнотою звука (приклад 1.22, 1.23). На жаль, італійські майстри не 
залишили своїм нащадкам ні креслень, ні описів технології виготов-
лення інструментів. 

Приклад 1.21 
 

Етикети Дж. Гварнері 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Етикети Дж. Гварнері 

 
У XVII – наприкінці XVIII ст.  особливого розвитку досягає Мі-

ланська школа, найбільш відомими представниками якої були родини 
Гранчіно, Тесторе, Ландольфі та ін.  

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1729 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1732 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1735 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1728 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1734 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1735 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1738 IHS Joseph Gamerius fecit 

Cremonae anno, 1743 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1744 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1740 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1741 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1735 IHS 

Joseph Gamerius fecit 
Cremonae anno, 1735 IHS 
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Після Великої французької буржуазної революції музика вихо-

дить із замкнутого кола слухачів і набуває широкодоступного, масо-
вого характеру. Концерти відбуваються у великих приміщеннях, на-
повнених великою кількістю слухачів.  

Приклад 1.22 

 
Скрипка А.Страдіварі. 1667 р. 

 
Приклад 1.22 

 
Етикети А. Страдіварі 1666р., 1697 р. 
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Нова естетика потребує збагачення засобів інструментальної му-

зики. Виникає попит на новий музичний інструмент з більш сильним, 
яскравим звуком, здатний заповнити нові концертні зали.  

Еволюція звука відбувалася за двома напрямками. Перший – на-
прямок брешіанських майстрів Гаспаро де Сало та Дж. Маджіні. Звук 
цих скрипок відрізнявся тембральною насиченістю, але водночас не-
достатньою напруженістю. Другий напрямок пов’язаний із геніаль-
ним Андре Аматі, який заклав основи настроювання дек скрипки: 
різні комбінації розподілу товщини приводить до зміни звукових ха-
рактеристик. Звукові якості інструментів істотно залежать від власти-
востей деревини.  

Учень Антоніо Страдіварі – Алесандро Гальяно, заснував скрип-
кову школу в Неаполі, яка проіснувала з кінця ХVІІ до початку ХІХ ст. 

Видатними представниками західноєвропейських шкіл були: 
Якоб Штайне, родини Альбані та Клотц (Тірольська школа – Німеч-
чина), Жан Батист Вільом, Нікола Люпо, Франсуа та Жорж Шано, 
Густав Бернандель (французькі майстри). 

Східноєвропейські скрипкові майстри: родина Гобліч, Балтазар 
Данкварт (Польща), Ян Кулик, Я. Дворжак, А. Зитт. родина Піларж 
(чеські майстри).  

Російські та українські майстри: Іван Батов, А. Леман, Ф. Пасе-
рбський, Л. Добрянський (Одеса), Т. Подгорний (Харків), Є. Вітачек.  

Визначаючи автора інструмента, експерти, звісно, передусім 
звертають увагу на етикет. На жаль, з часом з’являються все більше 
засобів, що дають можливість підробки етикетів. Часто підробку вда-
ється знайти завдяки різним помилкам у тексті, невідповідному хара-
ктеру шрифту, дописані цифри років яскраво-чорними чорнилами, у 
той час як ці цифри вицвітають і набувають характерного жовтувато-
го відтінку. Дуже часто виконавці користуються літографічним засо-
бом друку.  Стародавні ж етикети друкувалися за допомогою кліше.  
Зоровий ефект цих двох способів різний: у старих літери злегка пог-
либлені, а в літографованих – мають рівну поверхню. Але навіть ети-
кет далеко не завжди підтверджує дійсність авторства. Робити 
висновок можна на підставі встановлення характерних ознак майстра 
чи приналежності до певної школи. 

У наш час розрізняють скрипки майстрів та виготовлені на му-
зичних фабриках, так звані у народі фабрички. Всі вони створю-
ються на основі класичної форми. 
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Сьогодні в Україні діє Спілка скрипкових майстрів, яка об’єднує 

понад 70 майстрів, серед яких: М. Бондаренко, І. Гейман, В. Гуцуляк, 
І. Любченко, В. Сазикін, В. Солоджук, Ф. Юр’єв та ін.  

 

Додаткові відомості з архівних документів 
 

В архіві музею, картотеці рукописів музейного фонду, був знай-
дений документ “Про придбання скрипки у Доленко П.Ф.”, у папці 
оп. № 9098 “Куп’янський та Сокиринський вертепи. Ділова переписка”. 

У документі зазначається: “Ця скрипка придбана 21.04.1940 р. у 
гр. Доленка Петра Федоровича…”. Далі розповідається історія скрип-
ки: Доленко на поч. ХХ ст. працював сторожем на станції Старовіро-
вці і часто допомагав Марку Лукичу Кропивницькому підносити речі 
та інструмент до потяга. Помітивши зацікавленість сторожа інстру-
ментом, Кропивницький з’ясував, що П. Доленко непогано грає на 
скрипці. Тому і подарував свій інструмент сторожу. На цій скрипці 
П.Доленко супроводжував вистави Куп’янського вертепу, які розіг-
рував ляльковод Г.Панасенко. 

Документ був підписаний науковим робітником В.І. Резіним.  
Скрипка, що зберігається у фондах МТМКУ (інв. № 2822), є 

унікальним інструментом. Предмет дотичний до видатної особи 
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. М.Л.Кропивницького. Тому, може класифіку-
ватись як пам’ятка національного значення, яка включає поняття 
пам’ятка історичного та меморіального значення, а також може бу-
ти рекомендований для занесення до Державного реєстру України. 

 

Колісна ліра з МТМКУ (інв. № 2538) 
 

Практичне використання критеріїв проведення експертизи за 
методом Державного гемологічного центру на прикладі музичних ін-
струментів, в даному випадку колісної ліри.  

Порядок є обов’язковим для використання органами, які уповно-
важені чинним законодавством України виконувати експертні операції, 
і покликаний регламентувати дії експертів під час виконання ними 
обов’язків, пов’язаних із проведенням незалежної експертизи – іден-
тифікації, атестації й визначення власної назви, а також характерних 
ознак і прогнозної вартості зразків музичного мистецтва. Експерт має 
право на проведення експертизи лише у випадку спеціального дозво-
лу, підтвердженого документально відповідною установою або спеці-
альними організаціями, на які чинним законодавством України 
покладені обов’язки підготовки відповідних фахівців.  
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Перед початком роботи експерт повинен визначити мету прове-

дення експертизи.  
Порядок передбачає виконання таких видів робіт: 
І. Візуальна експертиза 
1. Представлений струнно-смичковий музичний інструмент ко-

лісна ліра з МТМКУ (інв. № 2538). 
2. Корпус ліри скрипкоподібний. 
3. Інструмент зроблений з деревини середньої щільності. Мате-

ріал – клен. 
4. Розмір:  
– довжина корпусу − 570 мм; 
– загальна довжина – 640 мм; 
– ширина нижнього овалу − 230 мм. 
Колісна ліра складається з двох плоских паралельних дек, скріп-

лених обичайкою. Замість грифа до корпусу кріпиться невелика ко-
робка для кілків, на які натягуються струни. До протилежного кінця 
кріпиться корба, що, повертаючись, приводить в дію колесо, закріп-
лене у корпусі ліри. Колесо під час обертів треться об струни і спри-
чиняє їхнє звучання. Саме через це колесо ліру часом називають 
“інструментом з вічним смичком”.  

Трьохструнна ліра – 12 клавіш, однострунна – мелодична (спі-
ваниця), та дві – бурдонні. 

5. Стан збереження задовільний, корпус має численні тріщини. 
Робота примітивна. 

6. Етикет, клейми, надписи, підписи відсутні.  
7. Особливі декоративні прикмети відсутні. 
8. Ознаки реставрації інструмента не виявлені. 
9. Орієнтований час створення інструмента ХІХ ст. Пред-

ставлена в експозиції колісна ліра № 2538, автор невідомий. 
Після виконання операцій з атрибуцією, пам’ятки за необхід-

ності можуть продовжити висвітлення історичного побутування пре-
дмета, використовуючи архівні документи. У разі виявлення додатко-
вих і підтверджених відомостей, які можуть впливати на експертний 
висновок, їх обов’язково фіксують.  

ІІ. При всебічному опрацюванні комплексу джерельних матері-
алів вдалося встановити, що інструмент одержано з ІМФЕ АН Украї-
ни ім. М.Т.Рильського від 5.08.1974 р. Старий №2509, 9. 

Ліра, реля, органісрум – під такими назвами цей інструмент зву-
чав у середні віки в замках феодалів, королівських палацах, у перед-
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містях і на сільських вулицях. На ньому акомпанують пісенну і тан-
цювальну музику, він використовується як сольний, так і ансамбле-
вий інструмент [43, 176–181]. 

Точних відомостей про те, коли колісна ліра потрапила в Украї-
ну, немає. Ймовірно, що це відбулося в ХVII ст. В Україні ліра стала 
супутницею кобзи, бандури. На ній супроводжували сумні пісні, кан-
ти, псалми, думи, хоча відомо, що в репертуарі лірників були й веселі 
пісні й танці. 

Згідно з міжнародною класифікацією музичних інструментів, 
колісна ліра належить до смичкових.  Звук на ній видобувається тер-
тям, але це тертя здійснюється не смичком, а еластичним, натертим 
каніфоллю колесом. Словом ліра в давнину називали інструменти рі-
зної конструкції (давньогрецька ліра, сім’я лір епохи Відродження, 
однострунна смичкова ліра VIII–IX ст.) [43, 176–181]. 

Якщо метою експертизи передбачено встановлення прогнозної 
вартості пам’ятки, експерт, використовуючи наявну інформацію про 
предмет,  фіксує в поданій таблиці (табл.  4). Водночас кожна відпо-
відь на запитання фіксується за допомогою відповідного показника у 
стовпчику 5. 

ІІІ. Орієнтована вартість вище описаної колісної ліри була ви-
значена за допомогою методу Державного гемологічного центру 
України (див. табл. 4). 

Таблиця 4 
 

Метод визначення орієнтовної вартості колісної ліри 
 

№ 
з/п 

Назва 
оціночного 
критерію 

Ранжування  
оціночного критерію і 

коефіцієнт N* 

Документи 
і факти, що 

підтверджують 
доречність за-

стосування кри-
терію 

Ви-
зна-
чене 

N 

1 2 3 4 5 
1 Наявність 

історії 
побутування 

Невідома (1)  
1 Частково відома (2) 

Повністю відома (3) 
2  

Час 
створення 
пам’ятки 

Невідомий (1)  

4 

До 50 років (1) 
До 100 років (2) 
До 300 років (4) 
До 1000 років (8) 
До 2000 років (16) 
Понад 2000 років (32) 
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1 2 3 4 5 

3  

Тиражування 
пам’ятки 

Тиражований (типовий) (1)  
2 Рідкісний (2) 

Унікальний (4) 
 4  

Рівень  
популярності 

 пам’ятки 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

5  

Причетність до 
культурних 

традицій 

Місцеві й родові тради-
ції (1) 

 

2 Національні традиції (2) 
Світові традиції (4) 

6  
Рівень  

визначення  
автора 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

7  

Причетність 
пам’ятки  

до історичних 
подій 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

8  

Відношення 
пам’ятки до 

інших пам’яток 
історії 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

9  

Дотичність 
пам’ятки до  

видатних  
особистостей 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

10  

Дотичність до 
видатних  

мануфактур і 
шкіл 

Інформація відсутня (1)  

1 
Місцевого значення (2) 
Національного значення 
(4) 
Світового значення (8) 

11  

Соціокультурна 
функція 
пам’ятки 

Ужиткова або декорати-
вна (1) 

 

1 Авторське послання (2) 
Загальновиховна (4) 
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1 2 3 4 5 
12  

Масштабність 
творчої ідеї 

Пересічна (1)  
1 Висока (2) 

Світоглядна (4) 
13  

Наукова 
значимість 

Пересічна (1)  
1 Висока (2) 

Найвища (4) 
14  

Художня 
цінність 

Пересічна (1)  
1 Висока (2) 

Найвища (4) 
15  

Виконавська 
техніка 

Пересічний (1)  
1 Високий (2) 

Найвищий (4) 
16  

Особливі якості Інформація відсутня (1)  1 Відомості є (2) 
17  

Цінність 
матеріалів 

Пересічні матеріали (1)  
1 Рідкісні матеріали (2) 

Унікальні матеріали (4) 
18  

Розміри 
пам’ятки 

Є звичайні (1)  

1 

Є причиною помірного 
збільшення споживчої 
цінності (2) 
Є визначальними для 
збільшення споживчої 
цінності (4) 

19 Наявність  
знаків і  

позначок 

Знаки і позначки відсут-
ні (1) 

 
1 

Знаки та позначки є (2) 
20  

Комплектність Комплектний (1)  1 Некомплектний (0,5) 
21 Стан  

збереження 
пам’ятки 

Без пошкоджень (1)  
0,5 Задовільний (0,5) 

Незадовільний (0,25) 
22  

Права  
розпорядництва 

Власність особистості (1)  
4 Власність общини (2) 

Державна власність (4) 
 Усього   29,5 

 
У стовпчику 4 даної таблиці викладено інформацію, на яку поси-

лається експерт у своїй роботі, або посилання на супровідні документи. 
Після заповнення п’ятої колонки (Визначене N), підсумуємо всі 

знаки:1+4+2+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,5+4= 29,5 
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Базова вартість визначається – 150 у.о. (приблизна ринкова вар-

тість аналогічної речі). 
Прогнозна вартість встановлюється шляхом множення визначе-

ного коефіцієнта N(29,5) на базову вартість (150 у.о.): 29,5 х 150 = 
4 425 у.о.  

 

IV. Висновок  
 

Музичний інструмент колісна ліра, що зберігається у фондах 
МТМКУ (інв. №2538), роботи невідомого майстра, може вважатися 
пам’яткою національного рівня значимості. Вище вказаний інстру-
мент є державною власністю та музейним експонатом, тому може бу-
ти рекомендований для занесення до Державного реєстру України. 

Застосування методу Державного гемологічного центру дозво-
лило з’ясувати загальне класифікаційне визначення досліджуваної 
пам’ятки, а також встановити прогнозну вартість.  

 
Запитання самоперевірки 

 

1. Для чого необхідна додаткова (архівна) інформація? 
2. Чи можуть бути твори мистецтва самі джерелом інформації? 
3. Яка послідовність дій у практичній роботі експерта?  
4. Охарактеризувати кожний етап роботи експерта. 
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Додаток 1 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей 
(Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1999, №48, ст. 405) 

  
Цей Закон регулює вiдносини, пов’язанi з вивезенням, ввезенням та повер-

ненням культурних цiнностей, i спрямований на охорону національної культур-
ної спадщини та розвиток мiжнародного спiвробiтництва України у сфері 
культури. 

Дiя цього Закону не поширюється на сучаснi cувeнipнi вироби, предмети 
культурного призначення серійного та масового виробництва. 

 
Роздiл І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1.  
Визначення термінів 

 

У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi: культурнi 
цiнностi – об’єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, 
iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, 
вiдтворенню та oxopонi вiдповiдно до законодавства України, а саме: 

оригiнальнi художнi твори живопису, графiки та скульптур, художнi ком-
позиції та монтaжi з будь-яких матерiалiв, твори декоративно-прикладного i 
традицiйного народного мистецтва; 

предмети, пов’язанi з iсторичними подiями, розвитком суспiльства та 
держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та 
дiяльностi видатних дiячiв держави, полiтичних партiй, громадських i 
релiгiйних органiзацiй, науки, культури та мистецтва; 

предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних розкопок; 
складовi частини та фрагменти арxiтектурних, iсторичних, художнiх 

пам’яток i пам’яток монументального мистецтва; старовиннi книги та інші ви-
дання, що становлять історичну, художню, наукову та лiтературну цiннiсть, 
окремо чи в колекції; 

манускрипти та iнкунабули, стародруки, apxiвнi документи, включаючи 
кіно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекції; 

унікальні та рідкісні музичні інструменти; 
рiзноманiтнi види зброї, що мaє художню, iсторичну, етнографiчну та на-

укову цінність; 
рідкісні поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекції; 
рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування; 
зоологiчнi колекції, що становлять наукову, культурно-освiтню, навчаль-

но-виховну або естетичну цiннiсть; 
piдкicнi колекції та зразки флори i фауни, мiнералогiї, aнaтомiї та палеон-

тологiї; 
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родинні цінності – культурні цінності, що мають характер особистих або 

родинних предметiв; 
колекцiя культурних цiнностей – однорiднi або пiдiбранi за певними 

ознаками рiзнорiднi предмети, якi, незалежно вiд культурної цiнностi кожного з 
них, зiбранi разом становлять художню, iсторичну, етнографiчну чи наукову 
цiннiсть; 

вивезення культурних цiнностей – фактичне перемiщення юридичними 
чи фiзичними особами з будь-якою метою через митний кордон України куль-
турних цiнностей з території України без зобов’язання їхнього зворотного вве-
зення в Україну; 

ввезення культурних цiнностей – фактичне перемiщення юридичними чи 
фiзичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культур-
них цiнностей з території iноземної держави в Україну без зобов’язання їхнього 
зворотного вивезення з України; 

тимчасове вивезення культурних цiнностей – обумовлене угодою пе-
ремiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою законною метою 
через митний кордон України культурних цiнностей з територiї України iз зо-
бов’язанням їхнього зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою 
тepмiн; 

тимчасове ввезення культурних цiнностей – обумовлене угодою пе-
ремiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою законною метою 
через митний кордон України культурних цiнностей з територiї iноземної дер-
жави в Україну iз зобов’язанням їxнього зворотного вивезення з територiї Укра-
їни в обумовлений угодою тepмiн; 

транзит культурних цiнностей через територiю України – перемiщення 
будь-якими законними способами з будь-якою метою культурних цiнностей з 
території oднiєї iноземної держави на територiю iншої iноземної держави через 
територiю України без використання цих культурних цiнностей на територiї 
України; 

незаконно вивезені культурні цінноcті – культурні цінності, вивезенi з те-
риторії Укрaїни з порушенням законодавства Укрaїни та мiжнaродно-правових 
норм, не повернyтi після закiнчення обумовленого угодою тepмiнy тимчасового 
вивезення або за наявнocтi будь-яких розбiжностей з умовами, які регyлюють 
таке тимчасове вивезення;  

незаконно ввезені культурні цінності – культурні цінності, ввезенi на те-
риторiю України з порушенням законодавства України та мiжнародно-правових 
норм, якi регyлюють порядок ввезення культурних цiнностей; 

повернення культурних цiнностей – сукупнiсть дiй, пов’язаних iз ввезен-
ням на територiю України чи вивезенням iз територiї України на територiї 
iнших держав культурних цiнностей вiдповiдно до позовiв i звернень України, 
iнших держав, їхніх уповноважених opгaнiв, piшень судiв України або 
iноземних держав. 
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Стаття 2. 
Законодавство України про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цiнностей 
 

Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культур-
них цiнностей складається з Конституцiї України (254к/96-ВР), основ законо-
давства України про культуру (2117–12), цього Закону, мiжнародних договорiв 
України та iнших нормативно-правових aктів. 

Якщо мiжнародним договором України, згода на обов’язковiсть якого на-
дана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться 
у законодавствi України про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цiнностей, то застосовуються правила мiжнародного договору. 

Установлений цим Законом порядок вивезення, ввезення та повернення 
культурних цiнностей застосовується до вcix культурних цiнностей незалежно 
вiд форми власностi та є обов’язковим до виконання для вcix фiзичних та юри-
дичних осiб, якi перебувають чи ведуть свою дiяльнiсть на території! України. 

 

Стаття 3. 
Культурнi цiнностi України 

 

Вiдповiдно до законодавства України, культурними цiнностями У країни є: 
культурнi цiнностi, cтвopeнi на території України громадянами України; 
культурнi цiнностi, cтвopeнi на території України iноземцями чи особами 

без громадянства, якi постiйно проживають або проживали на території! України; 
культурнi цiнностi, виявленi на території України; 
ввезенi на територiю України культурнi цiнностi, придбанi архео-

логiчними, археографiчними, етнографiчними, науково-природничими та 
iншими експедицiями за згодою вiдповiдних opгaнiв країни походження цих 
цiнностей; 

ввезенi на територiю Укрaїни культурнi цiнностi, придбанi в результатi 
добровiльного обмiну; ввезенi на територiю України культурнi цiнностi, отри-
манi в дарунок або законно придбанi за згодою вiдповiдних opгaнiв країни по-
ходження цих цiнностей; 

незаконно вивезенi культурнi цiнностi України, що перебувають за межа-
ми її територiї; 

культурнi цiнностi, евакуйованi з території України пiд час вiйн та зброй-
них конфлiктiв i не повернутi назад; 

культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з території України i не повернутi 
в Укpaїнy; 

культурнi цiнностi, перемiщенi на територiю України внаслiдок Другої 
cвітової вiйни як часткова компенсацiя за заподiянi окупантами збитки. 
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Стаття 4. 
Культурнi цiнностi, що пiдлягають поверненню в Укpaїну 

 

Поверненню в Україну пiдлягають: 
культурнi цiнностi, незаконно вивезенi з території України; 
культурнi цiнностi, евакуйованi з території України пiд час вiйн та зброй-

них конфлiктiв i не повернутi назад; 
культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з території України i не повернутi 

в Україну. 
Культурнi цiнностi, що перебувають за межами України на законних 

пiдставах, можуть бути повернyтi шляхом укладення договору кyпiвлi-продажу 
з власником культурних цiнностей, обмiну їх на взаємовигідних засадах або 
отримання в дарунок. 

Стаття 5. 
Повернення культурних цiнностей з території України 

  

Культурнi цiннocтi, що на законних пiдставах перебувають у власностi 
фiзичних чи юридичних осiб України, але походження яких пов’язане з 
icтopiєю та культурою iнших держав, можуть бути повернуті до цих держав 
шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних 
цiнностей, обмiну на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок. 

  

Стаття 6. 
Ввезення в Укpaїну, пересилання та вивезення 

за її межi зоологiчних колекцiй 
 

Ввезення в Укpaїнy, пересилання та вивезення за її мeжi зоологічних ко-
лекцiй здiйснюються за правилами, що встановлюються Miністерством охоро-
ни навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Укрaїни. 

 

Стаття 7. 
Заохочення осiб, якi сприяють поверненню 

культурних цiнностей в Укpaїну 
 

Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi сприяють 
поверненню культурних цiнностей в Україну, можуть бути заохоченi 
вiдповiдно до законодавства Укрaїни. 

За згодою особи, яка подарувала Укpaїнi культурнi цiнностi, при їхній ат-
рибуції та експонуваннi зазначається iм’я дарувальника.  
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Роздiл ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИВЕЗЕННЯМ, 
ВВЕЗЕННЯМ І ПОВЕРНЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ 

 

Стаття 8. 
 Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням i поверненням  

культурних цiнностей 
 

Спецiально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, 
ввезенням i поверненням культур них цiнностей є Державна служба контролю 
за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон Укрaїни при 
Мiнiстерствi культури i мистецтв України (далi – Державна служба контролю). 

Державна служба контролю виконує покладенi на неї завдання у взаємо-
дії з Головним арxiвним управлiнням Укрaїни, Нацiональною комiciєю з питань 
повернення в Укpaїнy культурних цiнностей, Державною митною службою 
України, правоохоронними органами. 

  

Стаття 9. 
Мiжвiдомча рада з питань вивезення, ввезення 

та повернення культур них цiнностей 
  

Для координації роботи мiнicтepcтв та iнших центральних органiв вико-
навчої влади щодо управлiння та здiйснення контролю за вивезенням, ввезен-
ням i поверненням культурних цiнностей створюється Мiжвiдомча рада з 
питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей. Склад 
Мiжвiдомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних 
цiнностей i положення про неї затверджуються Кабiнетом Miнicтpiв Укрaїни. 

  

Стаття 10. 
Компетенцiя Державної служби контролю 

 

Державна служба контролю в межах своєї компетенції: 
забезпечує проведення державної експертизи культурних цiнностей, заяв-

лених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасо-
вого вивезення; 

розглядає клопотання власникiв культурних цiнностей або уповноваже-
них ними осiб; 

приймає рiшення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) ку-
льтурних цiнностей; 

видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 
цiнностей; 

здійснює реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних 
цiнностей; 

складає переліки культурних цiнностей, що вивозяться (тимчасово виво-
зяться), i встановлює режим її межами про факти втрати або крадiжки культур-
них цiнностей; 

здiйснює необxiднi заходи для повернення викрадених, незаконно виве-
зених та евакуйованих i не повернyтиx культурних цiнностей; 
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розробляє та здiйснює заходи, спрямованi на виконання мiжнародних зо-

бов’язань Укрaїни з питань запобiгання незаконним вивезенню, ввезенню та 
поверненню культурних цiнностей. 

 

Стаття 11. 
Державна експертиза культурних цiнностей 

 

Заявлені до вивезення (тимчасовогo вивезення) та повернутi пiсля тимча-
сового вивезення культурні цiннocтi підлягають обов’язковiй державнiй експе-
ртизi. Порядок проведення державної експертизи культурних цiнностей та 
розмiри плати за неї затверджуються Кабiнетом Miнicтpiв України. 

Відмова фiзичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про ви-
везення (тимчасове вивезення) культурних цiнностей, подати на державну екс-
пертизу заявленi до вивезення культурнi цiнноcтi розглядається як відмова 
заявника від їхнього вивезення. 

У разi, якщо результат державної експертизи дaє підстави для занесення 
заявленої до вивезення культурної цiнностi до Державного реєстру національ-
ного культурного надбання, матерiали експертизи передаються відповідному 
центральному органу виконавчої влади незалежно від згоди особи, яка поруши-
ла клопотання.  
 

Стаття 12. 
Рiшення про можливiсть вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цiнностей 
 

Державна служба контролю за клопотанням власника культурних 
цiнностей чи уповноваженої ним особи приймає на пiдставi висновку держав-
ної експертизи рiшення про можливість або неможливість вивезення культур-
них цiнностей. Про прийняте рiшення власник культурних цiнностей чи 
уповноважена ним особа письмово повідомляється в мiсячний тepмiн від дня 
офiцiйного надходження клопотання. 

  

Стаття 13. 
Cвiдoцтво на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цiнностей 
 

У разi прийняття Державною службою контpoлю рiшення про можливість 
вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей власнику культурних 
цiнностей чи уповноваженiй ним особi видається свідоцтво встановленого зраз-
ка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей. Зразок 
свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей 
затверджується Кабiнетом Miнicтpiв України. 

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 
цiнностей є пiдставою для пропуску зазначених у ньому культурних цiнностей 
за межi митної територiї України. Вивезення культурних цiнностей без цього 
свiдоцтва забороняється. 
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Роздiл ІІІ. ВИВЕЗЕННЯ ТА ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Стаття 14. 
Культурнi цiнностi, що не пiдлягають вивезенню з України 

 

Вивезенню з Укрaїни не пiдлягають: 
культурнi цiнностi, занесенi до Державного peєcтpy національного куль-

турного надбання; 
культypнi цiннocтi, включенi до Національного apxiвнoгo фонду; 
культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України. 

 

Стаття 15. 
Порядок оформлення права на вивезення  

культурних цiнностей 
 

Клопотання про право на вивезення культурних цiнностей подається не 
пiзнiше нiж за мiсяць до дати їхнього вивезення власником чи уповноваженою 
ним особою до Державної служби контролю. 

До клопотання додаються: 
документ, що підтверджує право власності на культypні цінноcті;  
висновок державної експертизи. 

 

Стаття 16. 
Вивезення родинних цiнностей 

 

Родиннi цiннocтi, якi не перебувають на пocтiйному зберiгaннi в держав-
них музеях, установах, бiблiотеках та iншиx державних сховищах культуpних 
цiнностей, вивозяться вiдповiдно до законодавства Укрaїни. 

 

Стаття 17. 
Вивезення особистих нагород 

 

У разi переїзду громадян на пocтiйне мiсце проживання до iнших держав 
їм дозволяється вивозити особиcтi нагороди, на якi є ордeнcькi книжки або 
нaгopoднi посвiдчення. 

Вивезення громадянами, якi переїжджають на поcтiйне мiсце проживання 
до iншої держави, нагород, що залишилися їм вiд померлих батькiв, можливе за 
умови подання дoкyмeнтiв, що пiдтверджують переїзд громадян на постiйне 
мiсце проживання до iншої держави, свiдоцтва про смерть, орденських книжок 
або нагородних посвiдчень та документiв, що пiдтверджують родиннi зв’язки. 

 

Стаття 18. 
Вивезення культурних цiнностей особам, 

які користуються дипломатичним iмyнiтeтoм 
  

Порядок вивезення культурних цiнностей, встановлений цим Законом, 
поширюється на осiб, якi користуються дипломатичним iмунітeтoм. Особистий 
багаж зазначених осiб може бути пiдданий митному огляду вiдповiдно до мит-
ного законодавства України та мiжнародних договорiв України. 
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Стаття 19. 

Вивезення культурних цiнностей шляхом пересилання 
в мiжнародних поштових вiдправленнях 

  

Вивезення культурних цiнностей шляхом пересилання в мiжнародних по-
штових вiдправленнях здiйснюється у порядку, встановленому цим Законом, мит-
ним законодавством України та Законом України “Про зв’язок” (160/95-ВР). 

  

Стаття 20. 
Придбання у державну власнiсть культурних цiнностей,  

заявлених до вивезення 
 

На пiдставi висновку державної експертизи Miнicтepcтвoм культури i ми-
стецтв України, Головним архiвним управлiнням України, Мiжвiдомчою радою 
з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей може бути 
прийнято рiшення про необхiднiсть придбання для державної частини музейно-
го, бiблiотечного та apxiвного фондiв культурної цiнностi, заявленої до виве-
зення, за цiною, зазначеною власником культурної цiнностi у клопотаннi про 
видачу свiдоцтва на право її вивезення та пiдтвердженою експертним виснов-
ком. При цьому може надаватися вiдстрочка для платежiв на перiод до трьох 
мicяцiв, протягом якого державний орган повинен вишукати кошти для прид-
бання цієї культурної цiнностi. 

 

Стаття 21. 
Ввезення культурних цiнностей в Укpaїнy 

  

Культурнi цiнностi, що ввозяться в Україну, пiдлягають peєстрацiї в по-
рядку, встановленому Mінicтepcтвом культури i мистецтв України, Головним 
архiвним управлiнням України разом з Державною митною службою України. 
Пiд час ввезення культурних цiнностей на територiю України митному органу 
подається свiдоцтво на право їхнього вивезення, якщо це передбачено законо-
давством держави, звiдки ввозяться культурнi цiнностi. За вiдсутностi такого 
свiдоцтва ввезенi цiнностi пiдлягають затриманню митними органами України 
до встановлення їхнього власника та одержання його доручення щодо подаль-
шого перемiщення або використання цих цiнностей. Таке доручення має бути 
пiдтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою 
країни, громадянином якої є власник культурних цiнностей. 

 

Стаття 22. 
Культурнi цiнностi, ввезення яких забороняється 

  

Ввезення культурних цiнностей, щодо яких оголошено розшук, забороня-
ється. Такі культурнi цiнностi пiдлягають вилученню митними органами Украї-
ни з метою повернення їх у встановленому порядку власнику. 
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Розділ IV. ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ТА ТИМЧАСОВЕ  
ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ 

 

Стаття 23. 
Тимчасове вивезення культурних цiнностей 

 

Тимчасове вивезення культурних цiнностей може здiйснюватися 
фiзичними та юридичними особами: 

для організації виставок; 
для проведення реставрацiйних робiт i наукових досліджень; 
у зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю; 
в iнших випадках, передбачених законодавством України. 
Культурні цiнностi, тимчасово вивезені з України i не повернутi в обумо-

влений угодою тepмiн, вважаються незаконно вивезеними.  
 

Стаття 24. 
Порядок тимчасового вивезення культурних цiнностей 

 

Клопотання про дозвiл на тимчасове вивезення культурних цiнностей по-
дається власником чи уповноваженою ним особою до Державної служби конт-
ролю. 

До клопотання додаються: 
нотарiально завiрена копiя угоди з приймаючою стороною про мету, га-

рантiї надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений 
угодою тepмiн; 

документ про страхування культурних цiнностей, що тимчасово виво-
зяться, iз забезпеченням ycix випадкiв страхового ризику або документ про 
державнi гарантiї фiнансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, 
яка приймає культурнi цiнностi; 

документ, що пiдтверджує право власностi на культурнi цiнностi; 
висновок державної експертизи. 
  

Стаття 25. 
Вiдмoвa у видачі свідоцтва на право 

тимчасового вивезення культурних цiнностей 
  

Свiдоцтво на право тим часового вивезення культурних цiнностей не мо-
же бути видано, якщо: 

вiдсутнi гарантiї щодо забезпечення надiйного зберiгання та повернення 
культурних цiнностей в обумовлений угодою тepмiн; 

заявленi для тимчасового вивезення культурнi цiнностi в такому стaнi, що 
не можна змiнювати умови їхнього зберiгання; 

культурнi цiнностi е предметом спору щодо права власностi на них; 
страхова вapтicть культурних цiнностей, заявлених для тимчасового виве-

зення, не вiдповiдає їхній реальнiй вapтocтi; 
культурнi цiнності, заявленi для тимчасового вивезення, перебувають в 

розшуку; 
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у державi, до якої передбачено здiйснити тимчасове вивезення культур-

них цiнностей, сталося стихiйне лихо, виникли збройнi конфлiкти, введено над-
звичайний стан або iснують iншi обставини, що перешкоджають забезпеченню 
надiйного зберiгання i поверненню культурних цiнностей, якi тимчасово виво-
зяться в цю державу. 

 

Стаття 26. 
Умови угоди щодо тим часового вивезення 

культурних цiнностей 
 

Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цiнностей не мо-
жуть бути змiненi пiсля видачi свiдоцтва на право тимчасового вивезення куль-
турних цiнностей. 
  

Стаття 27. 
Порядок тим часового ввезення культурних цiнностей 

 

Культурнi цiнностi, що тимчасово ввозяться в Укpaїну, пiдлягaють реєст-
рацiї у порядку, встановленому Державною службою контролю разом з Держа-
вною митною службою України.  
 

Роздiл V. ПРАВО ВЛАСНОСТI НА КУЛЬТУРНI ЦIННОСТI 
  

Стаття 28. 
Порядок використання вилучених або конфiскованих  

культурних цiнностей 
 

Культурнi цiнностi, вилученi митними або правоохоронними органами, а 
також конфiскованi за рiшенням суду, передаються безоплатно Miнicтepcтву 
культури i мистецтв України, Головному apxiвнoму управлiнню України, якi 
забезпечують їхнє зберiгaння, експертизу та iнформацiю про них з метою уточ-
нення права власності на них. 

Пiсля встановлення права власностi на зазначенi культурнi цiнностi вони 
передаються в установленому порядку їхньому законному власнику чи уповно-
важенiй ним особi. 

Витрати на зберiгання та експертизу культурних цiнностей відшкодовує 
власник, якщо iнше не передбачено законодавством України або piшенням суду. 

Якщо вилученi або конфiскованi культурнi цiнностi оберненi вiдповiдно 
до закону в доход держави, Мiжвiдомча рада з питань вивезення, ввезення та 
повернення культурних цiнностей вирiшує питання про безоплатну передачу 
цих культурних цiнностей для постiйного зберiгання в державну частину му-
зейного, бiблiотечного та apxiвнoгo фондiв або релігійним органiзацiям.  
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Стаття 29. 
Запобiгання придбанню незаконно вивезених з iнших держав, вкрадених 

або недобросовiсно набутих культурних цiнностей 
  

Для запобiгaння придбанню незаконно вивезених з iнших держав, викра-
дених або недобросовiсно набутих культурних цiнностей фiзичнi та юридичнi 
особи незалежно вiд форми власностi, якi бажають набути права власностi на 
культурнi цiнностi, зобов’язанi вживати необxiдних заходiв для одержання 
iнформацiї про походження цих культурних цiнностей. 

Юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють торговельну дiяльнicть куль-
турними цiнностями, зобов’язанi вести реєстр, в якому повинна мiститися 
iнформацiя про походження кожної культурної цiнностi, прiзвище, iм’я i по ба-
тьковi та адреса постачальника, опис культурної цiнностi та її вapтicть. 

 

Стаття 30. 
Витребування культурних цiнностей 

з незаконного володiння 
 

Нацiональна комiсiя з питань повернення в Укpaїни культурних 
цiнностей сприяє власникам або уповноваженим ними особам у поданнi позовiв 
i звернень про витребування культурних цiнностей з незаконного володiння. 

 

Стаття 31. 
Повернення незаконно ввезених в Укpaїнy 

культурних цiнностей 
  

Повернення не законно ввезених в Укpaїну культурних цiнностей здійс-
нюється вiдповiдно до законодавства України або за рiшенням суду. 

Не законно ввeзенi в Укpaїну культурнi цiнностi, що повертаються, 
звiльняються вiд сплати мита, митних та iнших зборiв. Уci витрати, пов’язанi з 
поверненням культурних цiнностей, несе сторона, що вимагaє їхнього повер-
нення. 

 

Стаття 32. 
Права добросовiсного набувача культурних цiнностей 

  

Фiзичнi або юридичнi особи, якi володiють культурними цiнностями та не 
знали i не повиннi були знати, що цi цiнностi ранiше були викраденi або незакон-
но вивезенi, визнаються добросовiсними набувачами культурних цiнностей. 

У разi придбання викрадених або не законно вивезених з iнших держав 
культурних цiнностей зазначенi цiнностi пiдлягають поверненню законному 
власнику. Добросовiсний набувач культурної цiнностi має право у разi їхнього 
повернення одержати компенсацiю. 

Держава або власник, якi подають запит на повернення не законно виве-
зених культурних цiнностей, у разi їхнього повернення компенсують витрати на 
їхнє зберiгання, реставрацiю, експеpтизу тощо. 
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Стаття 33. 
Договори щодо культурних цiнностей 

  

Для запобiгання незаконному вивезенню культурних цiнностей та пере-
дачi права власностi на них yci договори щодо культурних цiнностей, якi 
пiдпадають пiд дiю цього Закону, укладаються в письмовiй формi. 

Договори, укладенi з порушенням цього Закону, визнаються недiйсними. 
 

Стаття 34. 
Транзит культурних цiнностей 

  

Транзит культурних цiнностей через територiю України регyлюється ми-
тним законодавством i мiжнародними договорами України. 

 

Стаття 35. 
Сплата мита за культурнi цінності 

 

У разi вивезення або ввезення культурних цiнностей мито справляється 
згідно iз законами України. 

 
Роздiл VI. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО 

 
Стаття 36. 

Мiжнародне спiвробiтництво України у галузi запобiгання незакон-
ним вивезенню, ввезенню культурних цiнностей 

i передачi права власностi на них 
 

Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у галузi запобiгання 
незаконним вивезенню, ввезенню культурних цiнностей, передачi права влас-
ностi на них, а також у поверненнi законним власникам не законно вивезених i 
ввезених культурних цiнностей вiдповiдно до Конституцiї та законодавства 
України. 

 
Роздiл VIl. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА 
ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ 

  

Стаття 37. 
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства України про вивезення, вве-

зення та повернення культурних цiнностей 
 

Особи, виннi у порушеннi законодавства України про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цiнностей, несуть вiдповiдальнicть, передбачену за-
конами України. 
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Роздiл VIП. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ 
  

1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 
2. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Зако-

ном вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону. 
3. Кабiнету Miнicтpiв України протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання 

чинностi Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей”: 

подати Верховнiй Радi України пропозиції щодо внесення змiн до законiв 
України, що випливають з цього Закону; 

розробити та привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-
правові акти; 

забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими централь-
ними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актiв, що супере-
чать цьому Закону. 

  
Президент України Л КУЧМА 
м. Київ, 21 вересня 1999 року  
№ 1068-ХIV



Додаток 2 
ПОСТАНОВА 

вiд 26 серпня 2093 р. № 1343 
Київ 

Про затвердження Порядку проведення 
державної експертизи культурних цiнностей та 

розмiрiв плати за її проведення 
  

Вiдповiдно до статтi 11 Закону України “Про вивезення, ввезення та по-
вернення.культурних цiнностей” (1068–14) Кабiнет Miнicтpiв України поста-
новляє: 

Затвердити и тaкi, що додаються: 
порядок проведення державної експертизи культурних цiнностей; 

розмiри плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних 
цiнностей. 

 

ПОРЯДОК 
проведення державної експертизи культурних 

цінностей 
 

1. Цей Порядок регyлює питання проведення державної експертизи куль-
турних цiнностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та поверну-
тих в Україну пiсля тимчасового вивезення, а також вилучених митними або 
правоохоронними органами, конфiскованих за рiшенням суду та обернених 
вiдповiдно до закону в дохiд держави. 

(Пункт 1 iз змiнами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 (296-2006-п) 
вiд 15.03.2006) 

2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi: 
культурнi цiнностi – визначенi у статтi 1 Закону України “Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цiнностей” (1068–14) об’єкти матерiальної 
та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове 
значення i підлягають збереженню, вiдтворенню та oxopонi вiдповiдно до зако-
нодавства; 

державна експертиза культурних цiнностей (далi – експертиза) всебiчний 
аналiз i вивчення культурної цiнностi об’єктів, заявлених до вивезення, тимча-
сового вивезення та повернутих в Україну пiсля тимчасового вивезення, а також 
вилучених митними або правоохоронними органами, конфiскованих за рiшенням 
суду та обернених вiдповiдно до закону в дохiд держави, за результатами; 

яких складається експертний висновок; Абзац третiй пункту 2 iз змiнами, 
внесеними згідно з Постановою КМ № 296 (296-2006-п) вiд 15.03.2006; 

об’єкти експертизи (далi – об’єкти) – культурні цiнностi, заявленi до ви-
везення, тимчасового вивезення та повернутi в Україну після тимчасового виве-
зення, а також вилучені митними або правоохоронними органами, конфicкованi 
за рiшенням суду та оберненi вiдповiдно до закону в дохід держави; (Абзац че-
твертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 (296-
2006-п) вiд 15.03.2006); 
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суб’єкти експертизи – заявники, органiзатори експертизи, а також експер-

ти та мистецтвознавцi; 
заявник – фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому орга-

ну заяву на проведення експертизи об’єкта; 
експерт – працівник державного сховища культурних цiнностей, музею, 

бiблiотеки, реставраційної або науково-дослідної органiзацiї, apxiвнoї установи, 
iнший фаxiвець, який має високу квалiфiкацiю, спецiальнi знання i безпосередньо 
проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну вiдповiдальнicть за 
достовiрнiсть i повноту аналiзу, обrpунтованiсть рекомендацiй; 

мистецтвознавець – посадова особа, призначена Miнicтepcтвом культури 
Автономної Республіки Крим, управлiнням культури обласної (мicькoї) держ-
адмiнiстрацiї за погодженням з Державною службою контролю за перемiщенням 
культурних цiнностей через державний кордон України (далi – Державна служба 
контролю) для проведення попередньої експертизи та оформлення права на ви-
везення, тимчасове вивезення культурних цінностей або для здiйснення контро-
лю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей та їхнім 
поверненням в Україну в пункті пропуску через митний кордон України. 

3. За видами експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, 
додаткову, контрольну наукову i науково-технічну. 

Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання 
об’єкта культурною цiннiстю або предметом культурного призначення серійно-
го чи масовою виробництва на пiдставi норм атрибуції та критеріїв його худо-
жньої, історичної, етнографічної та наукової значущостi. 

Первинна експертиза проводиться для пiдготовки обґрунтованого експер-
тного висновку на об’єкт експертизи. 

Повторна експертиза проводиться у разi виявлення порушення вимог цього 
Порядку пiд час проведення первинної експертизи або за наявностi обpунтованих 
претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи.  

Додаткова експертиза проводиться у разi, коли виникли нові наукові під-
стави для характеристики об’єкта. 

Контроль на наукова i науково-технiчна експертиза проводиться для пе-
ревiрки висновкiв первинної експертизи за iнiцiативою суб’єктів експертизи, 
заiнтересованих у спростуваннi окремих положень, частин або в цiлому ви-
сновкiв ранiше проведених експертиз. 

4. За ступенем складностi експертиза поділяється на просту i складну. 
Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спецiалiзованої літе-

ратури (аукцiоннi каталоги, монографії, енциклопедії, довiдники, apxiвнi ма-
терiали), поглибленого фiзично-хiмiчного аналізу з використанням спеціальної 
технології. 

Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спецiалiзованої літера-
тури (аукцiоннi каталоги, монографії, енциклопедії, довiдники, apxiвнi матеріали) 
та/або поглибленого фiзично-хiмiчного аналізу з використанням спеціальної тех-
нології. 
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5. Право на проведення експертизи надається установам, державним за-

кладам культури, iншим органiзацiям (далi – уповноважена органiзацiя) нака-
зом Мiнкультури. 

6. Для проведення експертизи заявник подає Державній службі контролю 
або уповноваженiй органiзацiї письмову заяву iз зазначенням мети вивезення, 
тимчасового вивезення з території України культурних цінностей i пред’являє до-
кумент, що посвідчує особу (для фізичної особи – паспорт громадянина України, 
тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення 
особи моряка, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, для юри-
дичної особи – довідка про присвоєння коду згідно з ЄДРПОУ). 

До заяви додаються: 
об’єкти (об’єкт) у разі можливості їхнього транспортування; 
два примірники переліку об’єктів, заявлених до вивезення, тимчасового 

вивезення з території України культурних цiнностей; два примiрники кольоро-
вих фотокарток об’єктів розміром 13х18 сантиметрів (кpiм предметів фiлателiї, 
письмових та документальних пам’яток, архiвних документiв, фотокартки яких 
не подаються). Для предметiв нумiзматики i фалеристики допускається фотог-
рафування кількох предметів разом, але не більше трьох одиниць на одній фо-
токартці з обов’язковим використанням масштабної лiнiйки. При тимчасовому 
вивезеннi смичкових музичних iнструментiв та смичкiв замiсть фотокарток по-
даються паспорти на них. (Абзац п’ятий пункту 6 в редакції Постанови 
КМ № 296 (296-2006-п) вiд 15.03.2006). 

7. Посадова особа Державної служби контролю або мистецтвознавець 
проводить попередню експертизу об’єкта, у разі потреби pекомeндує iншi види 
експертизи та визначає експерта. 

8. В експертному висновку зазначається достовiрнiсть об’єкта, автор, на-
зва та подається його атрибутивний опис, який складається за такими кри-
терiями: час створення; причетнiсть до iсторичних подiй, культурних традицiй 
народiв i пам’яток iстopiї, видатних особистостей, виробникiв, мануфактур i 
шкiл; piвeнь визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, ком-
плектнiсть, лiнiйнi розмiри, соцiокультурна функцiя, piвeнь суспільного ви-
знання, унiкальнiсть, piвeнь виконавської техніки та популярностi, наукова 
значущiсть, oцiннa вapтicть. 

9. Експертний висновок повинен мiстити аргументовану рекомендацію 
щодо доцiльностi включення об’єкта до Державного реєстру національного ку-
льтурного надбання та можливостi вивезення його з території України. 

10. У разі коли за результатами експертизи об’єкт повинен бути включе-
ний до Державного peєстру національного культурного надбання, матерiали ек-
спертизи незалежно вiд згоди заявника передаються Мінкультури або 
Держкомархiву вiдповiдно до їхньої компетенції. 

11. Експертний висновок на об’єкти, якi були тимчасово вивезенi з тери-
торії України i повернутi в Україну, крім відомостей, зазначених у пунктi 8, по-
винен мiстити оцiнку стану збереженостi об’єкта. 
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12. Експертиза культурних цiнностей, вилучених митними або правоохо-

ронними органами, конфicкованих за рiшенням суду та обернених відповідно 
до закону в доход держави, проводиться мистецтвознавцями або експертами 
уповноважених органiзацiй. (Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 296 (296-
2006-п) вiд 15.03.2006). 

13. Експертний висновок друкується на бланках уповноважено органiзацiї, 
завіряється підписами експерта та керівника цієї органiзацiї, скріпленими печа-
ткою. Експертний висновок складається у двох примiрниках, один з яких зали-
шається у експерта, другий передається Державній службі контролю або 
мистецтвознавцю на зберігання. 

Переліки та фотокартки об’єктів завіряються підписом експерта, що про-
вів експертизу, який скріпляється печаткою. 

У разі коли попередню експертизу об’єкта провів мистецтвознавець і її 
результати не дають підстави для проведення інших експертиз, експертний ви-
сновок, переліки та фотокартки об’єктів завіряються підписом особи, яка про-
водила експертизу, із зазначенням дати та проставляється штамп “Дозволено до 
вивезення з України”. 

14. Строк проведення експертизи залежить від ступеня її складності і стано-
вить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об’єктів на експертизу. 

Якщо експертиза проводиться за місцем знаходження культурних ціннос-
тей, транспортні витрати здійснюються за рахунок заявника. 

Огляд предметів і підготовка експертного висновку може проводитися за 
відсутності заявника. 

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додат-
кове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Мінку-
льтури, архівних установ або Держкомархіву. В такому разі строк проведення 
експертизи за рішенням Державної служби контролю може бути продовжений, 
не більше ніж на 30 днів. 

15. Усі матеріали, пов’язані з проведенням експертизи, зберігаються п’ять 
років за місцем підготовки і видачі експертного висновку, а потім передаються 
на зберігання до відповідної державної архівної установи. 

16. Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати. 
Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохорон-

ними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до 
закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі. 
(Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 296 (296-2006-п) від 
15.03.2006). 

17. Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підляга-
ють зарахуванню до державного бюджету і використовуються на потреби бю-
джетних установ і організацій, які проводили експертизу, відповідно до 
законодавства. 

18. Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результа-
тів не підлягають поверненню. 
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РОЗМІРИ 
плати (тарифи) за проведення державної 

експертизи культурних цінностей 
 

№ 
з/п Об’єкт державної експертизи 

Розмір плати без податку 
на додану вартість, грн. 
проста складна 

1 Твори живопису, за одиницю 12,38 24,76 
2 рафіка, за 10 аркушів 9,09 18,18 
3 Скульптура, за одиницю 10,74 21,48 
4 Предмети археології, за одиницю 13,21 26,42 

5 Друковані видання (стародруки, книги, ка-
ртографічні, нотні видання), за одиницю 7,03 14,06 

6 Архівні документи, включаючи фото-, кі-
но- (відео), фонопам’ятки, за одиницю 7,03 14,06 

7 Музичні інструменти, за одиницю 13,21 26,42 

8 
Предмети нумізматики, філателії, боністи-
ки, фалеристики, за одиницю 7,03 14,06 

 за колекцію 13,21 26,42 

9 Предмети декоративно-ужиткового мисте-
цтва, за одиницю 9,09 18,18 

10 Історико-художні пам’ятки, за одиницю 10,74 21,48 
11 Сувенірна продукція, за одиницю  7,03  

 
Примітки:  
1. Розміри плати (тарифи) за проведення окремих видів державної експе-

ртизи можуть встановлюватися та затверджуватися керівниками державних 
сховищ культурних цінностей за разовими калькуляціями, погодженими із за-
мовником, виходячи із собівартості робіт (послуг), визначеної відповідно до За-
кону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (334/94-ВР), згідно з 
переліками платних послуг, затвердженими постановами Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 1997 р. № 534 (534-97-п) “Про затвердження переліку пла-
тних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, засновани-
ми на державній та комунальній формі власності“ (Офіційний вісник України, 
1997 р., число 23, с. 95) і від 7 травня 1998 р. № 639 (639-98-п) “Про затвер-
дження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними 
установами” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 684).  

2. У разі проведення термінової державної експертизи до встановлених 
розмірів плати (тарифів) застосовується підвищений коефіцієнт, який становить 
25 відсотків, експертизи за місцем знаходження – 50 відсотків.



Додаток 3 
 

НАКАЗ  
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

 

№ 258 від 22.04.2002 
 

Про затвердження Інструкції про порядок  
оформлення права на вивезення, тимчасове  

вивезення культурних цінностей та контролю  
за їхнім переміщенням через державний кордон  

України 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 
9 липня 2002 р. за № 57/6859 

 
Відповідно до Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей” та з метою врегулювання питання переміщення куль-
турних цінностей через державний кордон України НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію про порядок права на вивезення, тимчасове виве-
зення культурних цінностей та контролю за їхнім переміщенням через держав-
ний кордон України, що додається. 

2. Вважати такою, що не застосовується на території України, “Инструк-
цию о порядке контроля за вывозом из СССР культурных цінностей”, затвер-
джену наказом Міністерства культури СРСР від 23 березня 1987 р. № 120, із 
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури СРСР від 
2 грудня 1989 р. № 439 та листом Міністерства культури СРСР від 15 лютого 
1991 р. № 04-094/4. 

3. Управлінню зовнішніх зв’язків з питань європейської інтеграції та про-
токолу Міністерства культури і мистецтв України та Державній службі контро-
лю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України:  

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністер-
ство юстиції України;  

2) у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до 
відома Міністерства культури Автономної Республіки Крим; Головного управ-
ління культури Київської та управління культури Севастопольської міських 
державних адміністрацій, заінтересованих міністерств і відомств, Уповноваже-
них Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через 
державний кордон України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Держав-
ного секретаря Міністерства культури і мистецтв України Новохатька Л.М., 
Голову Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України Федорука О.К. 
 

Міністр Ю.Богуцький 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства культури 
і мистецтв України 
22.04.2002 № 258 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ, 

ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 
КОНТРОЛЮ ЗА ЇХНІМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ 
 
 

1. Загальні положення  
 

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про виве-
зення, ввезення та повернення культурних цінностей”, “Про власність”, “Про 
музеї та музейну справу”, “Про авторське право і суміжні права”, Положення 
про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента 
України від 31.08.2000 р. № 1038/2000, та Положення про Державну службу конт-
ролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 983.  

1.2. Інструкція визначає порядок оформлення права на вивезення, тимчасо-
ве вивезення культурних цінностей та контролю за їхнім переміщенням через 
державний кордон України фізичними особами (громадянами України, інозем-
цями, особами без громадянства) та юридичними особами (суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державними та 
громадськими установами, представництвами іноземних компаній, дипломатич-
ними представництвами, міжнародними організаціями тощо). 

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: 
культурні цінності – визначені у статті 1 Закону України “Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей” об’єкти матеріальної та духов-
ної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і 
підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства 
України; 

колекція культурних цінностей – однорідні або підібрані за певними 
ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з 
них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову 
цінність; експертиза – вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна 
чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією пев-
ного предмета, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної 
діяльності і результати яких оформляються у вигляді експертного висновку;  

власник – фізична або юридична особа (або за її дорученням – інша фі-
зична чи юридична особа), якій належить право володіння, користування і роз-
порядження культурною цінністю;  
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клопотання про право на вивезення культурних цінностей – письмова 

заява власника із зазначенням мети вивезення, а при тимчасовому вивезенні – і 
терміну вивезення культурних цінностей, що подається до Державної служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
України (далі – Державна служба контролю) або уповноваженому Державно 
служби контролю; 

уповноважений Державної служби контролю за переміщенням куль-
турних цінностей через державний кордон України (далі – уповноважений 
Державної служби контролю) – посадова особа, призначена Міністерством 
культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (місь-
кої) державної адміністрації для виконання завдань з оформлення права на ви-
везення, тимчасове вивезення культурних цінностей з території України; 

мистецтвознавець – посадова особа, призначена Міністерством культури 
Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) держа-
вної адміністрації для здійснення функцій контролю за вивезенням, тимчасовим 
вивезенням культурних цінностей з території України та їхнім ввезенням в Україну; 

декларування – заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) 
мети переміщення через державний кордон України предметів і точних даних 
про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-
яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення; 

переміщення культурних цінностей через державний кордон України – 
ввезення (тимчасове ввезення), вивезення (тимчасове вивезення), в т. ч. шляхом 
пересилання в міжнародних поштових відправленнях, юридичними чи фізич-
ними особами через митний кордон України культурних цінностей або їхній 
транзит через територію України; 

тимчасове вивезення культурних цінностей – обумовлене угодою пе-
реміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою 
через митний кордон України культурних цінностей з території України із зо-
бов’язанням їхнього зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою те-
рмін; 

міжнародні поштові відправлення – упаковані та оформлені відповідно 
до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг пошто-
вого зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, банде-
ролі та спеціальні мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, поштові посилки, 
відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою “EMS”, які прийма-
ються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщу-
ються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку.  

1.4. Не підлягають вивезенню з України: 
культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного ку-

льтурного надбання; 
культурні цінності, включені до Національного архівного фонду; 
культурні цінності, включені до Музейного фонду України.  
1.5. Інструкція не поширюється на: 
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зоологічні колекції, ввезення яких в Україну, пересилання та вивезення за 

її межі здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством екології 
та природних ресурсів; 

сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового призначення се-
рійного і масового виробництва за переліком згідно з додатком 1. 

1.6. Вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом пересилання, 
культурних цінностей за межі митної території України дозволяється за наяв-
ності свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінно-
стей з території України (далі – свідоцтво), зразок якого затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 984 “Про за-
твердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) куль-
турних цінностей з території України”. 

1.7. Видачу свідоцтв здійснює Державна служба контролю або уповнова-
жений Державної служби контролю з певною територією обслуговування в та-
ких містах: 

 

Місцезнаходження 
уповноваженого 

служби 

Територія обслуговування 
Державного контролю 

м. Київ 
Житомирська, Київська, Луганська, Сумська, 
Харківська, Черкаська, Чернігівська області, 

м. Київ 

м. Дніпропетровськ Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, 
Полтавська області 

м. Львів Волинська, Львівська, Рівненська,  
Тернопільська області 

м. Одеса Вінницька, Запорізька, Одеська області 

м. Сімферополь Автономна Республіка Крим, 
м. Севастополь 

м. Чернівці Івано-Франківська, Хмельницька,  
Чернівецька області 

м. Херсон Закарпатська область Херсонська,  
Миколаївська області 

 

1.8. Матеріали, пов’язані з оформленням права на вивезення, тимчасове 
вивезення культурних цінностей, зберігаються 5 років за місцем їхньої видачі і 
передаються на збереження до відповідної державної архівної установи. 
 

2. Оформлення права на вивезення культурних цінностей  
з території України 

 

2.1. Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається 
власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної 
служби контролю не пізніше ніж за місяць до їхнього вивезення. 

До клопотання додаються: 
документ, що посвічує заявника: 
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для фізичної особи – паспорт громадянина України, тимчасове посвідчен-

ня особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за ко-
рдон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, 
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

для юридичної особи – копія довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ; 
документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності; 
у разі вивезення смичкових інструментів та смичків – паспорти на них уста-

новленого зразка, які видаються Міністерством культури і мистецтв України; 
два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасо-

во вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у разі потреби); 
під час вивезення музичних інструментів подаються два примірники спи-

сків згідно з додатком 3; друкованих видань – згідно з додатком 4; предметів 
філателії – згідно з додатком 5;  

по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, 
розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фале-
ристики, надання фотографій на які не потрібно); 

висновок державної експертизи. 
2.2. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та 

розміри плати за неї визначаються та затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

2.3. Рішення про можливість або неможливість вивезення культурних 
цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає Державна служба конт-
ролю або уповноважений Державної служби контролю на підставі висновку 
державної експертизи і поданих документів. 

На свідоцтві, кожному аркуші переліку дозволених до вивезення культу-
рних цінностей та їхніх фотографіях посадова особа Державної служби контро-
лю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск 
штампа “Дозволено до вивезення з України”, а на переліку та фотографіях – 
номер свідоцтва та дату його видачі, у відтиску штампа – підпис. 

У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби 
контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, 
фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та відбит-
ком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу. 

Один комплект переліку та фотографій культурних цінностей разом із 
свідоцтвом видається власнику. 

2.4. Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його видачі. 
2.5. Культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або 

посадової особи митного органу – їхні переліки і фотографії) власник подає: 
при виїзді з України – мистецтвознавцям (у разі їхньої наявності) та поса-

довим особам митних органів; 
при пересиланні – суб’єктам підприємницької діяльності, які надають по-

слуги з пересилання міжнародних відправлень (у т.ч. поштових). Свідоцтво (а в 
разі необхідності – перелік культурних цінностей та їхніх фотографії) долуча-
ються до супровідних документів на ці відправлення. 
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2.6. Відмова власника, який порушив клопотання про вивезення культур-

них цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні 
цінності розглядається як відмова власника від їхнього вивезення. 

2.7. Якщо за результатами державної експертизи культурна цінність дає 
підстави для занесення її до Державного реєстру національного культурного 
надбання, матеріали державної експертизи передаються відповідному центра-
льному органові виконавчої влади незалежно від згоди власника, який порушив 
клопотання. 

2.8. Якщо власник культурних цінностей, заявлених до вивезення, не зго-
ден з висновком державної експертизи або з рішенням Державної служби конт-
ролю або уповноваженого Державної служби контролю про відмову у видачі 
свідоцтва, у випадках зазначених у пунктах 1.4, 2.7 Інструкції, він має право 
оскаржити ці рішення у вищій інстанції – Державній службі контролю або в су-
довому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Оформлення права на тимчасове вивезення  
культурних цінностей з території України 

 

3.1. Тимчасове вивезення культурних цінностей з України може здійсню-
ватися фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з 
метою організації виставок, проведення реставраційних робіт і наукових дослі-
джень, а також у зв’язку з театральною, концертною чи іншою артистичною ді-
яльністю, в інших випадках, передбачених законодавством України. 

3.2. Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в 
обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними. 

3.3. Для отримання свідоцтва музеї всіх форм власності, державні бібліо-
теки, інші державні сховища культурних цінностей завчасно, але не пізніше, 
ніж за місяць, подають до Державної служби контролю або уповноваженому 
Державної служби контролю клопотання про оформлення права на тимчасове 
вивезення культурних цінностей із зазначенням мети і термінів їхнього перебу-
вання за межами України, в якому надають зобов’язання про проведення дер-
жавної експертизи культурних цінностей після їхнього повернення в Україну та 
письмово повідомити в десятиденний термін орган, що видав свідоцтво, про 
повернення цих культурних цінностей в Україну. 

3.4. До клопотання додаються: 
оригінал та дві нотаріально завірені копії угоди між стороною, яка здійс-

нює тимчасове вивезення культурних цінностей, та стороною, яка приймає, про 
мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обу-
мовлений угодою термін. В угоді обов’язково зазначається, яка із сторін несе 
відповідальність за митне оформлення, доставку, збереження, страхування ку-
льтурних цінностей як на території України, так і на 
території сторони, яка приймає; 

документ та його копія, завірена нотаріально, про страхування культур-
них цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків стра-
хового ризику, або документ і його нотаріально завірена копія про державні 
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гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка прий-
має культурні цінності; 

документ і дві його копії, завірені нотаріально, що підтверджує право 
власності на культурні цінності; 

у разі вивезення смичкових інструментів та смичків – паспорти на них; 
висновки державної експертизи (із зазначенням можливості транспортування 
культурних цінностей); 

три примірники переліку предметів: 
у разі вивезення друкованих видань згідно з додатком 4, для письмових і 

речових пам’яток, а також тих, що містять дорогоцінні метали – згідно з додат-
ком 6, для творів мистецтва згідно з додатком 7, для музичних інструментів згі-
дно з додатком 8; 

три примірники кольорових фотографій кожного предмета розміром 13 х 
18 см. 

3.5. Інші юридичні особи та фізичні особи, крім документів, зазначених у 
пункті 3.4 Інструкції, до клопотання додають: 

копію документа, що посвічує заявника: 
для фізичної особи – паспорт громадянина України, тимчасове посвідчен-

ня особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за ко-
рдон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, 
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

для юридичної особи – копію довідки про присвоєння коду за ЄДРПОУ; 
три примірники переліку предметів згідно з додатком 2 (або додатком 3, або 
додатком 4, або додатком 5); 

три примірники кольорових фотографій кожного предмета, розміром 13 х 
18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, по-
дання фотографій на які не потрібно). 

3.6. Рішення щодо можливості тимчасового вивезення культурних цінно-
стей і видачі свідоцтва із зазначенням термінів їхнього перебування за межами 
України приймається Державною службою контролю або уповноваженим Дер-
жавної служби контролю на підставі висновку державної експертизи та переві-
рки наданих документів. На свідоцтві, на кожному аркуші переліку культурних 
цінностей та їхніх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або 
уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа “До-
зволено до вивезення з України”, а на переліку та фотографіях – номер свідоцт-
ва і дату його видачі, у відтиску штампа – підпис. 

3.7. При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей з метою 
реставрації у свідоцтві та переліку культурних цінностей, що до нього додаєть-
ся, посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної 
служби контролю робить запис “Вивозиться з метою реставрації”. При зворот-
ному ввезенні предмета на митну територію України мистецтвознавцю (у разі 
його наявності) та посадовій особі митного органу подаються фотографії пред-
мета до і після реставрації, завірені установою або фахівцем, який проводив ре-
ставрацію. 
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3.8. У видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цін-

ностей може бути відмовлено якщо: 
відсутні гарантії про забезпечення надійного зберігання та повернення 

культурних цінностей в обумовлений угодою термін; 
заявлені до тимчасового вивезення культурні цінності є в такому стані, 

що не можна змінювати умови їхнього зберігання; 
культурні цінності є предметом спору стосовно права власності на них; 
страхова вартість культурних цінностей, заявлених до тимчасового виве-

зення, не відповідає їхній реальній вартості; 
культурні цінності, заявлені до тимчасового вивезення, перебувають у ро-

зшуку; 
у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культур-

них цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено над-
звичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню 
надійного збереження й повернення культурних цінностей, які тимчасово виво-
зяться в цю державу. 

3.9. Якщо власник культурних цінностей, заявлених до тимчасового виве-
зення, не згоден з висновком державної експертизи або з рішенням Державної 
служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про відмо-
ву у видачі свідоцтва, він має право оскаржити ці рішення у вищій інстанції – 
Державній службі контролює або в судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

4. Контроль за вивезенням, тимчасовим вивезенням  
культурних цінностей з території України 

 

4.1. У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за до-
триманням фізичними та юридичними особами порядку переміщення культур-
них цінностей здійснює мистецтвознавець, а у разі його відсутності – посадова 
особа митного органу. 

4.2. Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в устано-
вленому законодавство порядку митному органу України, який здійснює конт-
роль за їхнім переміщенням та митне оформлення. 

Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його наявності) та 
посадова особа митного органу звіряють подані культурні цінності з інформаці-
єю, що міститься у свідоцтві та доданих до нього переліку і фотографіях, офор-
млених відповідно до вимог, визначених у пунктах 2.1, 3.4, 3.5 Інструкції. 
Свідоцтво залишається в митному органі, який здійснив їхнє митне оформлення. 

4.3. У разі, коли подані власником під час здійснення митного контролю 
культурні цінності не відповідають інформації, що міститься у свідоцтві та/або 
доданих до нього переліку і фотографіях, мистецтвознавець на зворотному боці 
свідоцтва робить запис “Заявлені до вивезення культурні цінності не відпові-
дають тим, що подані для контролю”, проставляє відтиск особистої номерної 
печатки, дату, у відтиску печатки – підпис і вилучає це свідоцтво. При вилу-
ченні свідоцтва мистецтвознавець складає акт про вилучення свідоцтва (у двох 
примірниках), який підписує власник культурних цінностей, мистецтвознавець 
та посадова особа митного органу. Вилучене свідоцтво та акт передаються до 
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Державної служби контролю, яка вносить до Реєстру порушень порядку перемі-
щення культурних цінностей через державний кордон України дані про власника 
цієї культурної цінності з подальшим наданням такої інформації правоохорон-
ним органам. Другий примірник акта залишається у власника культурних цін-
ностей. 

4.4. За відсутності в і пропуску через митний кордон України мистецтво-
знавця та у разі виникнення у посадової особи митного органу сумніву щодо 
відповідності культурних цінностей, пред’явлених при митному контролі, куль-
турним цінностям, на які видано свідоцтво, та/або доданих до нього переліку і 
фотографій, посадова особа митного органу повинна залучити до процедури 
митного контролю представника Державної служби контролю або уповноваже-
ного Державної служби контролю у термін, що не перевищує трьох діб. 

4.5. При тимчасовому вивезенні культурних цінностей свідоцтво, перелі-
ки та фотографії з відтиском особистої номерної печатки, датою та підписом 
мистецтвознавця (у разі його наявності) та з відтиском особистої номерної пе-
чатки посадової особи митного органу про їхній пропуск через митну терито-
рію України залишаються в митному органі, який здійснив їхнє митне 
оформлення. 

Копія свідоцтва та другий примірник переліку і фотографій з аналогічни-
ми реквізитами залишаються у власника і є підставою для повернення ним ку-
льтурних цінностей в Україну. 

4.6. Культурні цінності, повернуті в Україну після їхнього тимчасового 
вивезення, підлягають обов’язковій державній експертизі у порядку, затвер-
дженому Кабінетом Міністрів України. 

Для державних сховищ культурних цінностей обов’язковим є надання у 
десятиденний термін спеціалістами цього сховища висновку державної експер-
тизи із зазначенням у ньому факту повернення тимчасово вивезених культур-
них цінностей у повному обсязі, а також стану їхнього збереження. 

4.7. Юридичні та фізичні и, які здійснювали тимчасове вивезення культу-
рних цінностей, в десятиденний термін після їхнього ввезення в Україну пись-
мово повідомляють Державну службу контролю або уповноваженого 
Державної служби контролю, який видав свідоцтво, про повернення культур-
них цінностей та додають висновок державної експертизи. 

4.8. У разі відсутності о повідомлення від фізичної або юридичної особи 
Державна служба контролю протягом трьох днів інформує правоохоронні орга-
ни про факт порушення встановленого порядку переміщення культурних цін-
ностей для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства України. 
 

5. Відповідальність за порушення законодавства  
України про переміщення культурних цінностей 

 

5.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, винні у по-
рушенні законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культу-
рних цінностей, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
України. 

5.2. Уповноважені, інші особи, яким надано право приймати рішення щодо 
вивезення, тимчасового вивезення, пересилання у міжнародних відправленнях, у 
т.ч. поштових, культурних цінностей та здійснювати контроль за переміщенням 
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культурних цінностей через державний кордон України, у разі надання свідомо 
неправдивого експертного висновку, незаконної видачі свідоцтва або переви-
щення своїх службових повноважень, несуть відповідальність відповідно до 
чинного законодавства України. 
 

Начальник управління зовнішніх  
зв’язків з питань європейської 

інтеграції та протоколу 
Т.Г. Кохан 

Додаток 1 
до пункту 1.5 Інструкції про порядок оформлення  
права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю 
за їхнім переміщенням через державний кордон України 
 

 
ПЕРЕЛІК 

сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення  
серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення)  

яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен 
 

1. Культурні цінності, що тимчасово ввезені в Україну, за наявності мит-
ної декларації, оформленої в установленому порядку під час ввезення (переси-
лання) в Україну цих цінностей. 

2. Твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, 
сувеніри, придбані в торговельній мережі. 

3. Живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби 
декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, 
металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 1950 року. 

4. Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного вироб-
ництва, створені після 1950 року, у т.ч.: 

меблі (окремі предмети та гарнітури); 
килими фабричного та ручного виготовлення, килимові та текстильні ви-

роби різних видів; 
предмети костюма і деталі, які його доповнюють; 
посуд та інші ужиткові предмети із скла, кришталю, фарфору, фаянсу, ке-

раміки, майоліки, дерева, пап’є-маше тощо; 
ювелірні вироби серійного та масового виробництва із недорогоцінних 

металів і напівдорогоцінних каменів; 
іграшки з каміння, соломки, металу, пластмаси. 
5. Сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належ-

ності, виготовлені друкованим способом ікони, а також хрести, лампади, підс-
вічники й інші предмети релігійного призначення тиражного виробництва. 

6. Предмети техніки: 
автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, що не 

мають значної історичної цінності 1; 

                                                
1 Під значинністю транспортних засобів розуміють належність їхнім видатним особам, 

політичним діячам, участь у видатних подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному 
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годинники (наручні, підлогові, настінні і т.п.), виготовлені після 1950 року; 
сучасні моделі літаків, автомобілів, кораблів та інших предметів техніки; 
патефони та платівки (починаючи з № 285 для платівок “МОНО” і з №739 

для платівок “СТЕРЕО”), виготовлені після 1960 року. 
7. Твори друку, видані пі 1945 року, у т.ч.: 
окремо видані твори, зібрання творів, збірки творів різних авторів, науко-

во-популярна література, література для дітей; 
періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекла-

мні видання; 
видання, що вивозяться їхніми авторами; 
довідники для вступників до вищих навчальних закладів та однотомні 

мовні словники; 
сучасні репринтні та факсимільні видання; 
усі видання та інформація на будь-яких носіях, що відправляються дер-

жавними бібліотеками, бібліотеками наукових товариств і громадських органі-
зацій, музеями відповідно до міжнародного книгообміну та міждержавного 
міжбібліотечного обміну; 

тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естампи, плакати, 
постери, афіші, календарі, листівки, конверти і т.п.), фотоальбоми і фотопродук-
ція сувенірного призначення і т.п. 

8. Музичні інструменти за наявності одного з документів: фабричний па-
спорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо, виготовлені після 
1950 року, у т.ч.: 

фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва; 
механічні та електромузичні інструменти фабричного виробництва. 
9. Знаки поштової оплати раїни: поштові марки й блоки, марковані по-

штові конверти й марковані поштові картки (художні й стандартні), видані піс-
ля 1991 року. 

10. Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце прожи-
вання до інших держав при наявності орденських книжок або нагородних пос-
відчень 1. 

11. Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або дорогоцін-
ного каміння, порядок вивезення яких затверджено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21 червня 2001 р. № 677 

12. Значки, пам’ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та пам’ятні монети, 
банкноти, які не є засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із 
дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. 
включно). 

 
 
 

                                                                                                                                                            
виробництві або випущені у малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 року і їхня 
кількість в Україні не більше як два екземпляри. 

1 Вивезення, які перевозять до іншої держави, нагород, що залишилися від померлих ба-
тьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постій-
не місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або 
нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв’язки. 
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