11.06.2018
КУП НАНУ провів науково-практичну конференцію «Охорона
культурної спадщини в Україні: стан та перспективи»
11-12 червня 2018 р. за ініціативою КУП НАН України відбулася в
приміщенні Верховної Ради України Всеукраїнська науково-практична
конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: стан та перспективи» в
продовження парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи
охорони культурної спадщини в Україні» від 18.04.2018 р. (Київський
університет права НАН України).
Співорганізаторами конференції виступили: Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут
культурології Національної академії мистецтв України, Український союз
промисловців і підприємців, а її робота здійснювалася за напрямами: правовий;
історичний; економічний, культурологічний, мистецтвознавчий.
Метою цієї конференції було визначення сучасного стану об`єктів
(проявів) культурної спадщини, дослідження досвіду України й інших країн у
пам’яткоохоронній сфері, обговорення проблемних питань охорони культурної
спадщини в Україні та шляхів їх вирішення, зокрема й безпосередньою
реалізацією принципів, обумовлених низкою Конвенцій ЮНЕСКО в цій сфері.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли привітання,
зокрема від Президента Національної академії наук України, академіка НАН
України Бориса Євгеновича Патона, Радника Президента України, Віцепрезидента Національної академії мистецтв України, академіка НАМ України,
доктора філософії, професора, директора Інституту культурології НАМ України
Юрія Петровича Богуцького.
Роботу конференції вітальним словом до присутніх відкрив народний
депутат України, Голова підкомітету з питань охорони історико-культурної
спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності
С. Тарута, закцентувавши на важливості для держави й світу у цілому
культурної спадщини України, її охорони й збереження, а також окресливши
коло проблемних питань в пам`яткоохоронній сфері України. В своїй доповіді
«Організаційно-правові аспекти захисту культурної спадщини України»
директор Державної установи «Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України», доктор юридичних наук, професор, академік НАН України Ю.
Шемшученко підкреслив, що надзвичайно важливим є збереження об’єктів
культурної спадщини України як першоджерел для об’єктивного розуміння
історичних і культурних процесів в суспільстві, окреслив діяльність Інституту
держави і права за цим напрямом, зокрема назвавши приклад роботи щодо
Скіфського золота. Ректор Київського університету права НАН України,
професор, Заслужений юрист України Ю. Бошицький в своєму виступі
зазначив, що культурна спадщина виступає багатофункціональною системою,
яка відображає нерозривний зв’язок часів і поколінь, що проявлена сукупністю
успадкованих людством її об’єктів – всіх минулих культурних досягнень
суспільства від попередніх поколінь, окремих соціальних груп, осіб і їх
історичного досвіду, а її об’єкти є унікальними об’єктами історії, науки,

мистецтва й релігії, складають основу національної самобутності й
державності, забезпечують культурний розвиток суспільства <…> 12 червня
2018 р. конференцію було продовжено у приміщенні Київського університету
права НАН України, де відбулися виступи учасників та дискусії на високому
науково-теоретичному рівні, обговорення і ухвалення резолюції конференції
тощо.
Учасниками цієї конференції були провідні вчені, аспіранти та студенти
вищих навчальних закладів України, фахівці-пам’яткоохоронці, особи
зацікавлені пам’яткоохоронною сферою. Матеріали даної конференції
сприятимуть розробці проектів змін та доповнень до чинних
пам’яткоохоронних нормативно-правових актів України.

