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РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ 
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
Актуалізовано міждисциплінарні проблеми збереження суспі-

льно важливої інформації на рівні міжнародної спільноти. З’ясовано, 
що політологічний аналіз політико-культурних цінностей вирізняє-
ться можливостями встановити реальні інтереси, владні амбіції, 
міждержавні комунікації, іміджеві стратегії країн, що становлять 
сутнісне наповнення політики збереження таких цінностей. Окрему 
увагу приділено політиці формування та збереження політико-
культурної спадщини ЮНЕСКО, її інструментам та принципам у 
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сучасних умовах непрогнозованого, складного, динамічного світо-
вого розвитку. 

Ключові слова: міжнародна спільнота, цінності, політико-куль-
турні цінності, ЮНЕСКО, політика збереження цінностей.  

Volyanyuk O. The international community’s Role in the preser-
vation of political and cultural values. The interdisciplinary problems 
international communities saving of the socially important information 
are analyzed. The political analysis of values differs opportunities to 
establish real interests, the ambitions of power, interstate communication, 
branding strategy, which constitute the essential content of its policy of 
preserving these values. Special attention is given to the policy formation 
and preservation of political and cultural heritage of UNESCO in 
unpredictable, complex, dynamic world development. 

Key words: international community, values, political and cultural 
values, UNESCO, policy of the preservation of values. 

 
Актуальність проблеми збереження суспільно важливої інфор-

мації на рівні міжнародної спільноти зумовлюється сучасними про-
цесами цивілізаційного розвитку, взаємодії культур. Адже збережені 
й актуалізовані цінності визначають не лише розвиток політичної 
культури та свідомості громадян, але й реалізуються у мотивах, по-
ведінці, діях та орієнтаціях суб’єктів політики. Нині беззаперечним є 
вплив політичного світу на суспільні процеси збереження, відтво-
рення і забування вагомих смислів. При цьому важливо підкреслити й 
очевидний зворотний зв’язок, коли минуле і ставлення сучасників до 
нього визначають хід політичної дійсності, коли збережені політико-
культурні цінності є виміром легітимності, підтримки і прийнятності 
політичного режиму, критерієм довіри у відносинах між державою та 
громадськістю, у міжнародних взаєминах та подібне.  

У наш час політико-культурні цінності як властивість, орієнтир 
та інструмент соціального регулювання все більше потребують адек-
ватних механізмів і форм їх збереження та переосмислення громад-
ськістю, тобто такої політики, що у сучасних наукових джерелах 
характеризується як політика суспільної пам’яті, політика ідентичнос-
ті або ширше − культурна політика, гуманітарна політика, управління 
національною/світовою спадщиною тощо. У цьому зв’язку особливу 
роль відіграють суб’єкти відповідної політики. 
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Визнання права кожного народу на формування і збереження 
своєрідної «ціннісної системи координат», а також зближення на-
ціональних і загальнолюдських цінностей вбачається актуальним 
завданням для громадськості, політикуму та наукової спільноти. Ме-
тою ж нашого дослідження є зясувати окремі особливості міжнародної 
політики формування та збереження політико-культурних смислів 
у сучасних умовах невизначеного, динамічного, множинного роз-
витку світу. Така мета конкретизавона у завданнях: виявити міждис-
циплінарні та власне політологічні грані проблеми; охарактеризувати 
специфіку середовища формування, поширення, збереження, пердачі 
й примноження політико-культурних цінностей у сучасному світі; 
окреслити спектр суб’єктів, що визначають найвагоміші для збере-
ження світові орієнтири і здобутки й, таким чином – програмують 
світові перспективи; розкрити роль ЮНЕСКО у відповідній галузі 
міжнародної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема цінностей 
у політичному житті суспільства є предметом ґрунтовних досліджень 
О. Бабкіної [2], Н. Жабінець [9], В. Корнієнка [13], М. Михальчен-
ка [26], Л. Нагорної [21], М. Остапенко [22], Ю. Шайгородського [29] 
та інших вітчизняних науковців.  

Водночас, реалізовано й чимало наукових досліджень стосовно 
внеску міжнародної спільноти у справу збереження та поширення 
політико-культурних цінностей, ролі окремих суб’єктів у цій царині. 
Нашу увагу, зокрема, привертають праці, що описують окремі напря-
ми діяльності ЮНЕСКО. Частково до цих питань звертаються віт-
чизняні науковці у своїх дисертаційних дослідженнях з філософських 
(В. Бакальчук [3], С. Дрожжина [8], І. Шавкун [28]), історичних 
(Г. Андрес [1], Т. Катаргіна [11], В. Корнієнко [12], О. Кравцова [14], 
Є. Ярошенко [30]), географічних (К. Поливач [24]), педагогічних 
(М. Дебич [6], З. Донець [7]), правових науках (І. Крегул [15], О. Ме-
льничук [19], С. Пивовар [23], О. Усенко [27]), у дослідженнях галузі 
державного управління (О. Малишева [17], В. Малімон [18]), архітек-
тури (М. Бевз [5]). У політичних науках проблеми, пов’язані з діяль-
ністю ЮНЕСКО, вітчизняні науковці описують у контексті пошуку 
шляхів налагодження політико-комунікативних (О. Зернецька [10]) 
та інтеграційних (В. Бакуменко, О. Ващук, Д. Вітер, С. Вировий, 
В. Гоблик [20]) зв’язків, у світлі актуальних проблем зовнішньої 
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політики і міжнародних зносин (Ю. Баланюк [4], Є. Макаренко [16] 
та інші).  

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць, а також 
складні реалії світового розвитку зумовлюють необхідність власне 
політологічного погляду на проблематику збереження суспільно 
важливої та політично корисної інформації. У цьому контексті важ-
ливим є з’ясування не лише історичної ролі чи мистецької значимості 
збережених суспільних цінностей, не тільки їх економічні й туристич-
ні вигоди чи морально-етичний бік проблематики, не лише формаль-
ні норми чи правові механізми відповідної політики, але й ті реальні 
суспільно-політичні інтереси, владні амбіції, міждержавні комуніка-
ції, іміджеві стратегії країн, що становлять сутнісне наповнення цієї 
політики. 

Особливістю політологічного пошуку в обраному предметному 
полі є не всі види відносин між соціальними суб’єктами у сфері, але 
передусім ті з них, що розкривають суперечливу сутність політич-
ного життя на різних рівнях, у тому числі й на рівні міжнародних 
об’єднань. Приміром, системний аналіз політики формування та 
збереження політико-культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні (тоб-
то характеристика її суб’єктів, об’єктів, інструментів, ресурсів, моделей 
тощо) важливий і для політичної науки, і для політичної практики, 
особливо з огляду на потребу виявлення тенденцій і закономірностей 
у цій сфері. 

Загалом осмислення актуальних викликів збереженню політико-
культурних цінностей сучасності у реаліях стрімких суспільно-по-
літичних і геополітичних трансформацій приваблює чутливістю до 
швидкоплинності політичного життя, особливою увагою до ретро-
спектив і поточних подій, політичної кон’юнктури, що безпосередньо 
торкнулися проблем збереження національної і світової спадщини. 
Функція оберігання сьогодні розділяється між дедалі більшою кіль-
кістю суб’єктів політики, що не завжди відчувають власну відпові-
дальність за цю справу. У цьому зв’язку нашу увагу привертають 
реалії т.зв. глобального світу VUCA (V − Volatility − динамічність, 
скороминучість; U − Uncertainty − невизначеність, несподівані перс-
пективи; C − Complexity − складність, заплутаність, хаос; A − 
Ambiguity − неоднозначність, непорозуміння, множинність) [31] як 
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своєрідного середовища формування, поширення, збереження, пере-
дачі й примноження політико-культурних цінностей. Характерно у 
цьому зв’язку припустити, що ці самі параметри сучасного суспі-
льно-політичного розвитку є одночасно його новітніми цінностями, 
принципами організації та самоорганізації. Згадана абревіатура, що 
походить із військового термінологічного апарату, сьогодні все час-
тіше використовується у інших науках про людину, коли остання 
вимушена бути готовою і до організованих, і до стихійних форм 
суспільної співпраці, і до взаємодії, і до захисту від можливих загроз 
непрогнозованого, невизначеного, складного, неоднозначного світу. 
Нинішнє суспільно-політичне життя вимагає творчої ініціативи, 
постійного продукування ідей та ефективних рішень, учасницької 
демократії, перегляду традиційних стратегій світового співробітницт-
ва, міжнародного планування та державного управління, швидкого 
реагування на виклики динамічної і непердбачуваної політики 
заради захисту визначальних і незмінних прав та свобод людини.  

Одночасно багатоплановість, невизначеність, плинність, неодно-
значність сучасного суспільно-політичного розвитку формують 
умови та можливості діяльності політичних організацій, інституцій 
та структур, у тому числі й стосовно збереження політико-культур-
них цінностей. Збережена інформація спільнотами різного рівня з 
урахуванням зовнішніх, глобальних факторів демократичних пере-
творень природно не може бути внутрішньо однорідною та містить 
безліч відмінних, а часто й суперечливих відтінків, образів, емоцій 
тощо. Міжнародним організаціям, на які покладається відповідна 
функція збереження (опрацювання сигналів, стимулів, образів, асоціа-
цій, смислів, їх освоєння, відбір, узагальнення, конкретизація, систе-
матизація, деталізація), також стратегічно важливо планувати, управ-
ляти, керувати, розвиватися відповідно до нових реалій світового 
розвитку. 

Погодимося з М. Михальченком, який зауважує, що ціннісний 
догматизм (абсолютизація вічних істин) і ціннісний релятивізм 
долається через вибір між полюсами в межах діалектичного синтезу 
антиномій: єдності – різноманіття цінностей, об’єктивної – суб’єктив-
ної засади цінностей, ідеального – реального, вічного – історично 
визначеного, традиційного – новаторськи-творчого в цінностях тощо. 
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Збереження, синтез різних систем цінностей є продуктивнішим шля-
хом людства, ніж їх знищення будь-якими засобами (збройними, 
інформаційними, релігійними тощо) [26]. 

Дефініція «політико-культурні цінності» увиразнює проблема-
тику культурологічних коренів цінностей суспільно-політичного 
життя. Фундаментальні/загальнолюдські/позитивні/універсальні по-
літичні цінності (людська і національна гідність, права і свободи гро-
мадянина, правова захищеність людини, законність, суверенітет, дер-
жавність, демократія, свобода, рівність, гуманізм, безпека, мир і 
суспільна злагода, діалогічність, чесна праця, добробут, соціальна 
справедливість, громадянська відповідальність, патріотизм, солідар-
ність, співчуття, взаємна повага, довіра тощо) формують і формують-
ся із ареалів культурної пам’яті, маркерів національної і глобальної 
свідомості, символів громадянської ідентичності і державного само-
визначення, що дозволяє по-новому подивитися і на завдання та 
стратегії політики збереження цінностей на внутрішній і міжна-
родній аренах. 

Сучасний дискурс «студій пам’яті», що нині активно розви-
ваються і в рамках вітчизняної політології, актуалізують питання 
політичної волі та міжнародної співпраці заради захисту «місць/ареа-
лів пам’яті» (концепція П. Нора) під час посягань на національний 
інформаційний простір, актів агресії, воєнних дій, вандалізму, конф-
ліктів щодо історико-культурних цінностей, музейних фондів, техно-
генних катастроф, природних катаклізмів, порушення умов збері-
гання тощо. Деструктивні прояви нестабільних, кризових політичних 
процесів створюють реальні передумови для руйнування фондів на-
ціональної пам’яті, «розмивання» політико-культурних цінностей, 
зрештою, утвердження подвійних стандартів поведінки. Як культур-
не надбання, суспільна пам’ять має власну цінність, оскільки про-
тистоїть насильному забуттю, уособлює єдність спільноти, вірність 
традиціям, спадкоємність, наступність поколінь, стоїть на сторожі 
збереження національної, культурної, політичної ідентичностей.  

У VUCA умовах більшість сучасних громадських, комерційних, 
наукових, освітніх, інформаційних, аналітичних, бізнесових, військо-
вих, урядових, культурних та інших організацій усвідомлюють зна-
чимість збереження та імплементації спільних ціннісних орієнтирів, 
матеріальних та духовних регуляторів соціальних відносин. Сьогодні 
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відповідальність за поширення останніх покладається на універсальні 
міжнародні організації, міжурядові, неурядові, міжрегіональні, субре-
гіональні, регіональні організації і блоки, транснаціональні корпора-
ції, групи тиску, масс-медіа, авторитетних книговидавців, кіно вироб-
ників, релігійні общини, музеї, центри просвіти і культури та інші 
суспільні сили і рухи, що діють у світових масштабах. 

У цьому контексті заслуговує вивчення діяльність ЮНЕСКО, 
зокрема виокремлення практичних заходів щодо охорони, збережен-
ня, управління, моніторингу українських об’єктів культурної спад-
щини відповідно до європейських стандартів, підвищення рівня 
обізнаності громадськості. Назріла проблема імплементації норм і 
правил міжнародних організацій у вітчизняне законодавство та аналіз 
досягнень, прорахунків і помилок у відповідній галузі політики для 
формування сприятливого середовища збереження духовної і мате-
ріальної спадщини, виявлення перспективних напрямів такої політики 
у контексті подальшої демократизації та євроінтеграції України. 

У 1992 р. ЮНЕСКО започатковує спеціальну програму за наз-
вою «Пам’ять світу» (Memory of the World Programme) [32], поклика-
ну до визнання документальної спадщини міжнародного, регіона-
льного та національного значення. Рекомендації ЮНЕСКО щодо 
збереження пам’яті світу, доступу до технологій, документальної 
спадщини в цифрову епоху виходять передовсім з того, що спад-
щина в архівах, бібліотеках та музеях становить основну частину 
пам’яті народів світу і відображає, власне, різноманітність цих наро-
дів, їх цінностей, мов і культур. Всесвітнє документальне надбання 
розглядається як документована колективна пам’ять світу, його ку-
льтурне багатство, результат творчості різних людей і їх спільнот 
упродовж багатьох століть, що не обов’язково погоджується з 
нинішніми суспільно-політичними реаліями, але свідчить про еволю-
цію думок, ідей, досягнень тощо, від бездержавних етнічних меншин 
до окремих культур, що перетинають сучасні кордони держав. Питан-
ня про збереження цієї спадщини є причиною занепокоєння не лише 
для спеціалістів, але й інших зацікавлених суспільно-політичних 
акторів у світлі високих ризиків втрати важливих джерел інформації.  

Тож всесвітня спадщина в інтересах усіх цивілізованих суб’єктів 
політики є загальним надбанням, що має оберігатися найновітніши-
ми методами, бути доступною, а головне − значимою, цінною, усві-
домленою. По-своєму унікальним є досвід проектної пропозиції щодо 
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створення Міжнародної кафедри ЮНЕСКО зі збереження Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО у Чернівецькому національному універ-
ситеті імені Юрія Федьковича, алгоритм написання якого детально 
розглядається у працях Ю. Баланюк [4]. 

Поряд з тим максимально зберігаються і неписані норми, пра-
вила, результати їхнього дотримання та нехтування ними, що станов-
лять сутнісне наповнення політичного досвіду у цій галузі. Цьо-
му слугують й принципові приписи освітянам, що їх пропагують 
ЮНЕСКО: навчити жити разом; навчити набувати знань; навчити 
працювати; навчити жити тощо. Загалом згадані нами вище сучасні 
принципи мінливого світу та універсальні цінності цивілізованого 
співжиття відображені й у стратегічних цілях ЮНЕСКО зі Середнь-
острокової стратегії на 2014–2021 рр. : 1) розвиток систем освіти з 
метою розширення можливостей якісного навчання для всіх протягом 
усього життя; 2) розширення прав і можливостей учнів з метою 
виховання творчої та відповідальної глобальної громадянськості; 
3) формування майбутнього порядку денного в галузі освіти; 4) сприя-
ння розвитку зв’язків між наукою, політикою і суспільством, а також 
етичною та інклюзивною політикою в інтересах сталого розвитку; 
5) зміцнення міжнародного наукового співробітництва в інтересах 
миру, стабільності і соціальної інклюзивності; 6) підтримка інклю-
зивного соціального розвитку і заохочення міжкультурного діалогу, 
зближення культур; 7) охорона, популяризація та передача спадщи-
ни; 8) заохочення творчості й розмаїття форм культурного самови-
раження; 9) сприяння розвитку свободи вираження думок, засобів 
інформації [25]. 

Висновки. Сучасні наукові підходи до осмислення суб’єктності 
політики у галузі збереження важливих політико-культурних ціннос-
тей варто увиразнити. При чому держава в одноосібному порядку 
неспроможна забезпечити багатоаспектний захист культурної спад-
щини, а співпраця державних, громадських інституцій та приватного 
сектору є реальним шляхом вирішення проблематики на принципах 
партнерства і взаємовпливу. До того ж однаково актуальними для 
представництв кожної із таких структур є перегляд поточного і 
майбутнього стану, власної обізнаності й готовності у вирішенні пи-
тання, спроможність до змін; здатність цінувати взаємозалежності, 
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передбачати проблеми, розуміти наслідки вчинків і дій, усвідомлюва-
ти альтернативи та роз’яснювати нові можливості збереження фун-
даментальних політико-культурних цінностей. 

Проблема суб’єктивності передусім окреслює спектр і можли-
вості тих, хто визначає найвагоміші для збереження цивілізаційні 
здобутки, надає їм того чи іншого ідеологічного забарвлення, перед-
бачає і програмує світові перспективи. Збереження і зближення свто-
вих політико-культурних цінностей є одним із ключових напрямів 
діяльності Організації Обєднаних Націй та її установи – ЮНЕСКО, 
через котру здійснюється значний обсяг гуманітарної роботи, освою-
ються правові та моральні норми, розробляються платформи міжна-
родних правил з взаємної підтримки у вирішенні складних політико-
культурних проблем заради миру, безпеки й стабільності. 

Порушення міжнародних зобов’язань, відчутна нестабільність 
сучасного світу вкотре актуалізують відновлення ціннісних орієнти-
рів довіри і взаємоповаги у відносинах між державами і народами. 
Процес накопичення, збереження, трансляції матеріальних та ду-
ховних цінностей є невід’ємною частиною життєдіяльності людей. 
Здатність відтворювати традиції, орієнтири і досвід спільного мину-
лого, можливість тривалого збереження інформації про події зовніш-
нього світу та внутрішні реакції, а також спроможність відтворювати 
ці смисли, використовувати їх у практичному політичному житті 
значною мірою залежить від міжнародних спільнот та організацій.  

Надалі перспективними вважаємо осмислення проблем відпові-
дальності, транспарентності їх діяльності, фінансування, управління 
міжнародними організаціями, контролю над ними, а також реформу-
вання, участі у врегулюванні конфліктів, впливі на економіку, політи-
ку, культуру тощо.  
 
_______________________________ 
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