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The main aspects of the problem of historical and cultural values reversion to Ukraine are revealed in the article. It 
contains a list of the most prominent actions concerning to the reversion of historical and cultural heritage to Ukraine. 
In general, it is possible to estimate realized work positively. According to the official data over 100 000 units of historical 
and cultural values have been returned to Ukraine since 1992. Current situation is also discussed in the article. New ways 
of international cooperation aimed at returning of historical and cultural values to Ukraine are proposed. Attention is paid 
to the fact that the state agencies of Ukraine have followed a number of international legal documents as to the reversion 
of those artifacts. Imperfection of Ukrainian laws about import / export of cultural values has slowed greatly the process 
of international communication in this field. Possible difficulties are also shown. It is mentioned in the article, that after 
the occupation of a part of Ukrainian territory on the East and the Crimea annexation any successful negotiations about 
historical and cultural values reversion from the Russian Federation are impossible. We must not diminish everything done 
in previous years. The importance of such active work in this field is emphasized. Popularization of restored artifacts among 
Ukrainians is a considerable part of this complex of questions as well. It is concluded that the reversion of historical and 
cultural values is a very serious task, as those artifacts refill Ukrainian treasury with unique masterpieces of art, rare archival 
materials and collections of books.
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Резюме / Summary

проблема повернення історико-культур-
них цінностей в Україну нині стала об’єктом 
значного інтересу вітчизняних науковців. це 
питання цікавить мистецтвознавців, юрис-
тів, а  також тих, чиї дослідницькі пошуки 
пов’язані з історією та культурою закордон-
них українців. Актуальність підтверджуєть-

ся і численними конференціями та круглими 
столами [1–5], і публікаціями останніх років 
[6–9; 15; 17; 18; 19; 22; 23].

через історичні обставини велика части-
на національних скарбів, значна кількість 
історико-культурних цінностей опинили-
ся за межами України. І  хоча ще 27  грудня 
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1992  року при кабінеті Міністрів України 
було створено Національну комісію з 
питань повернення в Україну культурних 
цінностей,  – чимало аспектів цього важ-
ливого завдання до сьогодні залишають-
ся невирішеними. Важливо зазначити, що 
Національна комісія з питань повернення 
в Україну культурних цінностей (Голова  – 
о.  Федорук), незважаючи на складнощі  та 
перепони, проводила масштабну роботу 
щодо забезпечення ефективності пошуку 
і законності повернення культурних цін-
ностей. Упровадження державних програм 
«повернуті імена» (1996), «культурні цін-
ності України. Втрати. Шляхи повернен-
ня» (1990–2005), які реалізовувалися під 
егідою Міністерства культури України та 
Національної комісії з питань повернення в 
Україну культурних цінностей (до 1999  р., 
у 2000–2011 рр. – державної служби контр-
олю за переміщенням культурних ціннос-
тей через державний кордон України) стало 
важливим кроком у формуванні державної 
політики стосовно повернення та реститу-
ції національних культурних цінностей. до 
пошукової праці були залучені вчені НАНУ, 
члени педагогічних колективів, діячі куль-
тури і мистецтва. Запрацював моніторинг 
із вивчення втрат національних надбань. ця 
активність принесла позитивні результати: 
в Україну почали повертатись культурні цін-
ності з різних куточків світу. 

Здобутки у сфері повернення історико-
культурних цінностей в Україну були зна-
чними: за офіційними даними, з 1992 року в 
Україну повернулось понад 100 тис. одиниць 
історико-культурного характеру, включно з 
книжковими та документальними колекці-
ями. У  1995  році з французького осередку 
української діаспори – м. Мужена, до України 
повернулася так звана Муженівська колек-
ція. Національною комісією з питань повер-
нення в Україну культурних цінностей було 
повернено культурну спадщину І.  Нижник-
Винників та українського живописця, графі-
ка, кераміста Ю.  кульчицького. У  1996  році 
завдяки активній подвижницькій праці 

Маріяна коця, в Україну повернулась части-
на архіву відомого хореографа В. Авраменка. 
У 1997 році із канади була отримана колек-
ція музейних предметів, архівних докумен-
тів, бібліотека, зібрана громадським діячем 
олександром Ромасом. У  1998  році профе-
сор Юрій Луцьків передав в Україну осо-
бисті речі Івана Мазепи, пилипа і Григорія 
орликів, які колись перебували в колекції 
Романа Смаль-Стоцького. У травні 2003 року 
родина кричевських подарувала Україні 
300  робіт видатного українського митця 
Василя кричевського. У  липні 2005  року зі 
США була передана колекція художніх тво-
рів, зібрана Українським конгресовим комі-
тетом Америки (УккА) з нагоди 125-річчя 
імміграції українців до Америки. У 2017 році 
київ отримав близько 1700 книг, зошитів та 
історичних артефактів з особистого архіву 
Сержа Лифаря: стародруки XVII–XVIII  ст., 
прижиттєві видання класиків світової літе-
ратури, рукописи творів його сучасників 
тощо. У  2018  році український колекціонер 
Ярослав Голдун придбав на аукціоні ікону 
«Богородиця Володимирська» (XVII  ст.), 
яка належала сім’ї Скоропадських, і  в 
січні 2019  року ця реліквія була передана 
до Національного музею історії України. 
У  квітні 2019  року з Німеччини до України 
повернули унікальну культурну цінність  – 
грамоту петра  І, яка вважалася втраченою 
в роки другої світової війни, що трива-
лий час зберігалась у бібліотеці Інституту 
східноєвропейської історії та краєзнавства 
Університету Тюбінгена (Федеральна земля 
Баден-Вюртемберг). перераховане  – лише 
невелика частина масиву історико-культур-
них цінностей, повернутих в Україну після 
проголошення незалежності.

Загалом, їх можна умовно поділити на 
кілька груп: рукописи й архівні докумен-
ти, твори мистецтва і друкована літерату-
ра, археологічні й нумізматичні колекції, 
арт-об’єкти музейного характеру. Географія 
надходжень за 1992–2019  роки була вкрай 
різноманітною: Австрія, Болгарія, Бразилія, 
Великобританія, канада, Ліхтенштейн, 
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Німеччина, польща, Росія, Румунія, 
Словаччина, США, Угорщина, Франція, 
чехія, Швейцарія.

Національна комісія з питань повернення 
в Україну культурних цінностей, державна 
служба контролю за переміщенням куль-
турних цінностей через державний кордон 
України, Міністерство культури України, 
Міністерство закордонних справ України, 
Міжурядовий комітет з охорони всесвіт-
ньої культурної спадщини в своїй діяльності 
щодо повернення в Україну історико-куль-
турних цінностей керувалися низкою між-
народно-правових документів, зокрема: 
Гаазькою конвенцією про захист культурних 
цінностей у випадку збройного конфлікту 
(1954), декларацією принципів міжнарод-
ного культурного співробітництва (1966), 
паризькими конвенціями «про заходи, 
спрямовані на заборону і запобігання неза-
конному ввезенню, вивезенню та переда-
чі права власності на культурні цінності» 
(1970), «про охорону всесвітньої культурної 
і природної спадщини» (1972) та ін.

14 лютого 1992 року з ініціативи України 
у Мінську главами держав-членів СНд була 
підписана Угода «про повернення культур-
них цінностей державам їх походження», 
створена Міждержавна комісія з проблем 
власності на культурні цінності, які зібра-
ні в музеях, бібліотеках, архівах та інших 
сховищах колишнього СРСР, а  також пере-
розподілені по аналогічних установах. ця 
Угода не була ратифікована державною 
думою Російської Федерації, тож не дивно, 
що жодних позитивних зрушень у цій сфері 
між двома країнами не відбулось. У 1995 році 
між Урядом України і Урядом Російської 
Федерації була підписана Угода про співро-
бітництво в галузі культури, науки і освіти, 
де в статті 5 зазначалося: «Сторони вирішу-
ватимуть питання, пов’язані з втраченими 
або незаконно вивезеними культурними цін-
ностями, які опинилися на території іншої 
Сторони, шляхом переговорів на основі наці-
онального законодавства і норм міжнарод-
ного права». Але здебільшого, ці слова зали-

шилися демагогією. договір 1998  року про 
дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією містив 
статтю  24, де йшлося про те, що «Сторони 
взаємодіють в галузі збереження, реставрації 
і використання їхньої історико-культурної 
спадщини». Наголосимо, що питання співп-
раці у сфері переміщення історико-культур-
них цінностей російська сторона прийняти 
категорично відмовилась і діяла виключно з 
точки зору власних інтересів.

Війна Росії проти України, загарбання 
частини української території на Сході та 
окупація криму значно ускладнили навіть 
формальні контакти між країнами в цьому 
напрямі. Між Україною та Російською 
Федерацією досі тривають судові супер-
ечки щодо колекції «скіфського золота» 
(565  музейних предметів, наданих для екс-
понування в музей Алларда пірсона в люто-
му 2014  р. у  межах виставки «крим  – золо-
тий острів у чорному морі» центральним 
музеєм Тавриди, керченським історико-
культурним заповідником, Національним 
заповідником «Херсонес Таврійський» 
і Бахчисарайським історико-культурним 
заповідником), яка, безумовно, має бути 
повернута Україні.

Законодавча база (у  вересні 1999  р. було 
прийнято Закон України «про вивезення, 
ввезення та повернення культурних ціннос-
тей», у  червні 2000  р.  – Закон «про охоро-
ну культурної спадщини») мала  б посприя-
ти активізації процесів повернення цінних 
матеріалів в Україну. На жаль, у зв’язку з неу-
згодженістю нормативної бази про ввезення 
в Україну культурних цінностей або їх тим-
часове вивезення, виникла ситуація, коли 
ввезти в Україну історико-культурні цінності 
в законний спосіб виявилось неможливим. 
Збагачення української культури шляхом 
повернення культурно-мистецьких творів та 
об’єктів історико-культурної спадщини не 
цікавило ані вищих функціонерів, ані митни-
ків. Навіть, щоб ввезти переданий з-за кордо-
ну для українських музеїв якийсь культурний 
об’єкт чи архів, доводилось оплачувати митні 
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збори і решту платежів. часто для ввезення 
доводилось залучати комісію з питань гума-
нітарної допомоги. це стало головною при-
чиною небажання представників української 
діаспори передавати на історичну батьків-
щину часом неоціненні історико-культурні 
матеріали. отже, склалася надзвичайно при-
кра ситуація. особливо зважаючи на те, що 
російське законодавство доволі ліберальне 
щодо ввезення в Російську Федерацію куль-
турних цінностей. Відтак, ті значні кошти, які 
виділяються в Росії на повернення історико-
культурних цінностей і які активно витра-
чаються на світових аукціонах,  – приносять 
для цієї країни свій позитивний результат. 
На думку відомого історика та одного з най-
кращих в Україні експертів з охорони куль-
турної спадщини Сергія кота  [8],  – анти-
кварні ринки, офіційні антикварні салони в 
Європі наповнені українськими раритетами, 
які часто стають об’єктом інтересу росій-
ських «мисливців за скарбами». Існує зна-
чна кількість напівлегальних аукціонів, куди 
з’їжджаються приватні колекціонери і де 
презентують свої колекції. В  українському 
бюджеті коштів на відрядження представ-
ників України на аукціони для відслідкову-
вання історико-культурних цінностей, а тим 
паче для їх викупу – не передбачалось.

У цілому проблема повернення в Україну 
історико-культурних цінностей може мати 
чотири основні складові: 1)  повернен-
ня історико-культурних цінностей, виве-
зених з України внаслідок другої світової 
війни; 2)  опіка над культурними ціннос-
тями української діаспори; 3)  викрадені й 
незаконно вивезені в нинішній час цінності; 
4)  популяризація серед українського зага-
лу пам’яток українського походження, які 
перебувають за кордоном на законних під-
ставах. Зважаючи на це, українським дослід-
никам, науковцям і просто небайдужим гро-
мадянам варто не розпорошувати енергію 
та оптимізм і сконцентрувати всі зусилля. 
Водночас потрібно розуміти, що ефектив-
ність такої діяльності не може визначатися 
лише активністю однієї особи чи навіть дер-

жавного органу. Без широкого закордонного 
співробітництва за принципами дотриман-
ня міжнародно-правових норм і на засадах 
доброї волі  – розраховувати на успіх недо-
цільно. Така взаємодія можлива на різних 
рівнях  – двосторонніх, регіональних, бага-
тосторонніх. Але визначальною має бути 
чітка й активна позиція України в міжнарод-
них переговорах з цього питання, відкритий 
і зрозумілий для всіх діалог з іншими держа-
вами. Робота з повернення історико-куль-
турних цінностей значно спростилася  б зі 
створенням державного органу для розшу-
ку та обліку історико-культурних цінностей 
з метою виявлення важливих експонатів і 
створення реєстрів українських історико-
культурних цінностей у країнах перебуван-
ня, які були б включені до загальнодержавної 
електронної бази даних. 

Нині ті історико-культурні цінності, які 
вдалося повернути в Україну з-за кордону, 
розосереджені по різних установах, орга-
нізаціях, музеях. Спроба систематизувати 
інформацію, пов’язану з передачею  /  отри-
манням музейних експонатів, бібліотечних 
та архівних матеріалів, особистих фондів, 
що були втрачені й незаконно переміщені з 
території України,  – була здійснена співро-
бітниками центрального державного архіву 
зарубіжної україніки  (цдАЗУ). переважно 
ці дані згруповані у фонді №  68 «колекція 
документів щодо повернення в Україну твор-
чої спадщини громадсько-політичних, куль-
турних та наукових діячів української діа-
спори». 

питання місця зберігання отриманих 
Україною культурних цінностей чи історич-
них раритетів на сьогодні залишається диску-
сійним (найчастіше пропонуються варіанти: 
Національний музей історії України, Музей 
української діаспори, центральний держав-
ний архів зарубіжної україніки, регіональні 
музеї, установи чи організації тощо) і потре-
бує додаткового ґрунтовного обговорення.

Надзвичайно важливою складовою комп-
лексу питань, які стосувались повернення 
історико-культурних цінностей, була попу-
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ляризація серед широкого загалу того куль-
турного надбання, що поверталося в Україну. 
Задля цього розроблялися та проводили-
ся різні культурно-мистецькі заходи. Серед 
них: міжнародна наукова конференція, при-
свячена 100-річчю з дня народження архітек-
тора, графіка, мистецтвознавця Володимира 
Січинського (1993); міжнародна науко-
ва конференція «Михайло Андрієвський 
і європейське мистецтво ХХ  ст.» (1994); 
музичний фестиваль «Стравінський та 
Україна» (1994); виставка-презентація до 
90-річчя з дня народження письменника 
Уласа Самчука (1994); наукова конференція 
«Василь Авраменко та українська культу-
ра» і  фестиваль «В.  Авраменко та світова 
українська хореографічна культура» (1995); 
науково-практична конференція до 100-
річчя з дня народження історика Симона 
Наріжного (1996); науково-практична кон-
ференція «Богдан Лепкий: повернення в 

Україну» до 125-річчя з дня народження 
письменника (1996); міжнародна конфе-
ренція «Василь Хмелюк: художник і поет. 
повернення на Батьківщину» до 100-річчя 
з дня народження (2003); виставка-презен-
тація мистецької спадщини відомого гро-
мадсько-політичного та культурного діяча 
Володимира Винниченка до 130-річчя з дня 
народження (2010) тощо. Таку роботу необ-
хідно активно продовжувати і надалі.

Усебічне та глибоке вивчення різних 
аспектів повернення в Україну історико-
культурної спадщини українського народу та 
її широке залучення до суспільного і науко-
вого обігу наразі вкрай актуальне, оскільки є 
важливим з точки зору інформування щодо 
життєвого шляху, діяльності та долі сотень 
тисяч українців у різних країнах світу. Воно є 
неоціненним для самоідентифікації україн-
ської нації та духовного возз’єднання мину-
лого й майбутнього України.
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