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РЕФЕРАТ

     
       У магістерській роботі з’ясовано особливості суспільної свідомості у

векторі державно-правової охорони пам’яток культури , проаналізовано

поняття, що використовуються в нормативних актах про охорону і

використання пам’яток культури , схарактеризувати пам’ятку культури якIn the 

master's work, the features of public consciousness in the vector of

state legal protection of cultural monuments were clarified, the concepts used in

regulatory acts on the protection and use of cultural monuments were analyzed, the

cultural monument was described as an object of protection and use. An analysis

was also made of the international regulatory framework for the protection of

cultural monuments and the features of the formation of the system of special

legislation of Ukraine in the field of protection of cultural monuments were

clarified. In addition, the continuity of the concepts of «protection» and «use» of

cultural monuments is proved, the basic principles of state protection and the useof 

cultural monuments and the functions of the state for the protection and use of

cultural monuments are determined.

Keywords: cultural monument, state and legal protection, historical and

cultural aspect, cultural values, cultural heritage.

предмет охорони і використання. Також здійснено аналіз міжнародної

нормативної бази охорони пам’яток культури і з’ясовано особливості

становлення системи спеціального законодавства України у сфері охорони

пам’яток культури. До того ж доведено нерозривність понять «охорона» та

«використання» пам'яток культури, визначено основні принципи державної

охорони і використання пам'яток культури та функцій держави з охорони та

використання пам'яток культури.

       Ключові слова: пам’ятка культури, державно-правова охорона,історико-

культурологічний аспект, культурні цінності, культурна спадщина. 

       In the master's work, the features of public consciousness in the vector of

state legal protection of cultural monuments were clarified, the concepts used in

regulatory acts on the protection and use of cultural monuments were analyzed, the



cultural monument was described as an object of protection and use. An analysis

was also made of the international regulatory framework for the protection of

cultural monuments and the features of the formation of the system of special

legislation of Ukraine in the field of protection of cultural monuments were

clarified. In addition, the continuity of the concepts of «protection» and «use» of

cultural monuments is proved, the basic principles of state protection and the useof 

cultural monuments and the functions of the state for the protection and use of

cultural monuments are determined.
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