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КОНЦЕПЦІЯ 
Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 

«Об'єкти всесвітньої спадщини: практики сталого  
розвитку міської спадщини» 

до 30-ї річниці включення об’єкта «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» до  

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

(10 грудня 2020 р., м. Київ) 

Загальні положення 

12 грудня 1990 року на 14-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, що проходила в 
м. Банф (Канада), об’єкт всесвітньої спадщини «Київ: Собор святої Софії та 
прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» (далі – Об’єкт) було 
включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за критеріями (i), (ii), (iii), (iv). 

Архітектурний ансамбль собору Святої Софії та монастирський комплекс Києво-
Печерської лаври стали першим українським об’єктом всесвітньої спадщини. У 
2020 році Україна, як держава-сторона Конвенції про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини (1972 р.), відзначає 30-ту річницю включення 
зазначеного об’єкта до Списку.  

Території компонентів Об’єкта – «Собор Святої Софії та прилеглі монастирські 
споруди» і «Києво-Печерська лавра» - входять в межі Національного заповідника 
«Софія Київська» та Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника й перебувають в управлінні їх адміністрацій. Архітектурні комплекси 
компонентів Об’єкта органічно вписані в навколишній ландшафтний, а також 
культурний і містобудівний контекст.  

Взаємозв'язок між зазначеними територіями та їх містобудівним контекстом 
створює сприятливі умови для запровадження практик сталого управління на 
національному і місцевому рівнях, й робить об’єкт придатною локацією для 
обговорення практик сталого управління стосовно об’єктів всесвітньої спадщини 
та їх внеску в реалізацію цілей та задач Порядку денного ООН у сфері сталого 
розвитку до 2030 року (далі – Порядок денний до 2030 року). 

У вересні 2015 р. усі країни ООН взяли на себе зобов'язання працювати над 
спільною трансформаційною програмою – Порядком денним у сфері сталого 
розвитку до 2030 року, яка на сьогоднішній день стала одним із пріоритетних 
питань міжнародної співпраці. Сталий розвиток визначається як «розвиток, що 
відповідає потребам сьогодення й не несе загрозу здатності майбутніх поколінь 
задовольняти власні потреби. Він закликає до узгоджених зусиль для побудови 
всеосяжного, сталого і життєздатного майбутнього для людей і планети. Сталий 
розвиток базується на трьох ключових засадах, а саме: економічне зростання, 
соціальна інтеграція та захист навколишнього середовища. Ці елементи є 
взаємопов’язаними і мають вирішальне значення для добробуту людей та 
суспільства”. Комітет всесвітньої спадщини схвалив рішення щодо запровадження 
Політики сталого розвитку всесвітньої спадщини у 2015 році (Рішення 40 COM 5C), 
а згодом звернувся з проханням розробити інструменти й настанови, щоб 
допомогти державам-учасницям активно запроваджувати принципи сталого 
розвитку в своїй діяльності, що спрямована на збереження спадщини, а також 
напрацьовувати передовий досвід (Рішення 43 COM 5C та Рішення 43 COM 5D). 

Культурна спадщина - як матеріальна, так і нематеріальна - та креативні індустрії 
відіграють важливу роль в якості рушіїв й факторів, що сприяють досягненню 
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сталого розвитку, і роблять безпосередній внесок у його економічні, соціальні та 
екологічні аспекти. Культурна спадщина має значний економічний потенціал, 
зокрема що стосується туризму, створення робочих місць, а також завдяки деякій 
нематеріальній культурній спадщині. Водночас, об’єкти культурної спадщини 
можуть бути прикладом збалансованого розвитку та інноваційних стратегій для 
інтеграції збереження спадщини з соціальною інклюзією й життєздатністю 
засобами, що популяризують міста як такі, що є безпечними, інклюзивними, 
сталими та життєздатними відповідно до Цілі 11 Порядку денного ООН до 2030 
року і Нової програми розвитку міст. 

Взаємозв'язок між збереженням спадщини та сталим розвитком міст було визнано 
ЮНЕСКО, зокрема, у Рекомендації 2011 року про історичний міський ландшафт, 
яка розглядає взаємозв'язки між архітектурною спадщиною, місцевими громадами 
та природним середовищем в історичних містах. Застосований підхід та 
методологія розглядають збереження спадщини як ресурс сталого розвитку. 

З метою забезпечення охорони культурної спадщини, необхідно запровадити 
міждисциплінарний підхід до збереження, управління та популяризації міської 
спадщини, одночасно реалізуючи політику і стратегії сталого розвитку, направлені 
на збереження й сприяння її різноманітності та унікальності. Ці заходи повинні 
здійснюватися шляхом співпраці з багатьма зацікавленими сторонами на 
міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях. Методологія 
«Тематичні індикатори впливу культури на розвиток», розроблена ЮНЕСКО у 
співпраці з іншими міжнародними організаціями у складі Порядку денного до 
2030 року («Індикатори|Культура 2030»), є основою для оцінки та моніторингу 
прогресу ролі культури в реалізації Порядку денного до 2040 року на 
національному і місцевому рівнях (http://whc.unesco.org/culture2030inicators).  

На підставі вищезазначених роздумів та керівних документів, Міжнародна науково-
практична конференція «Об'єкти всесвітньої спадщини: практики сталого розвитку 
міської спадщини» відбудеться в Києві 10 грудня 2020 року з нагоди 30-ї річниці 
включення «Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-
Печерська лавра» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Цей захід направлений на обговорення основних викликів та можливостей міської 
спадщини зробити свій внесок у сталий розвиток і посилити можливості керівників 
об’єктів всесвітньої спадщини сприяти процвітаючим, життєздатним й мирним 
містам. 

Формат Конференції 

Беручи до уваги обмеження, що були запроваджені у всьому світі у зв’язку із  
пандемією Covid-19, Конференція відбудеться у два етапи. Перший включатиме в 
себе онлайн зустріч у грудні 2020 року; на другому етапі планується проведення 
заходу в повному форматі (попередньо у 2021 р.). 

Загальна мета 

Основною метою конференції є підвищення обізнаності та нарощення потенціалу 
серед керівників об'єктів всесвітньої спадщини в Європі, їх команд і мереж 
відносно ролі культури та культурної спадщини у досягненні сталого розвитку. 
Реалізацію цього завдання буде забезпечено шляхом обміну науковими знаннями 
і практичним досвідом національних та міжнародних експертів. Водночас 
конференція має на меті визначити, які фактори перешкоджають реалізації 
повного потенціалу внеску культури в економічний, соціальний та екологічний 
сталий розвиток. 

http://whc.unesco.org/culture2030inicators
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Очікуваний результат  

Проведення онлайн конференції дозволить відзначити річницю внесення об’єкту 
всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, 
Києво-Печерська лавра» (№527bis) до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як 
результат, учасники матимуть можливість ознайомитись з практиками та 
ініціативами в рамках Політики сталого розвитку всесвітньої спадщини та 
методології «Індикатори|Культура 2030» (відповідно до тематичних напрямків), що 
будуть представлені запрошеними спікерами, а також обмінятися думками й 
окреслити деякі ключові уроки для розповсюдження. 

Основним результатом конференції в повному форматі буде проект серії 
тематичних досліджень практик та ініціатив щодо посилення сталого розвитку в 
містах всесвітньої спадщини, обговорених під час конференції, зокрема, щодо 
інструментів й засобів інтеграції принципів і засад сталого розвитку в управління 
міськими об’єктами всесвітньої спадщини. 

Відеозаписи та підсумковий звіт будуть розміщені у загальному доступі після 
конференції. 

Цільова аудиторія: представники міських об’єктів всесвітньої спадщини країн 
Європейського регіону та Східного партнерства представники державних і 
місцевих органів влади, міжнародні експерти, представники українських об’єктів з 
попереднього списку ЮНЕСКО, державних та громадських організацій, що 
працюють в даній сфері. 

Пропоновані тематичні напрями для обговорення 

І. Історичне міське середовище (стале управління та збереження природної і 
культурної спадщини, фізичні та просторові аспекти міського середовища, 
включаючи життєздатність і боротьбу з кліматичними змінами)  

ІІ. Економічне процвітання і сталі засоби до існування (роль культури у 
забезпеченні засобів до існування та її вплив на економічний розвиток, що 
охоплює усі верстви населення і побудований на засадах справедливості) 

ІІІ. Знання і навички (передача знань щодо місцевих культурних цінностей, 
підвищення кваліфікації зі збереження спадщини) 

IV. Залучення і участь (трансляція культурними об’єктами цінностей та навичок, 
що сприяють культурній інтеграції; розуміння і повага культурного розмаїття; 
здатність культури стимулювати ефективне залучення місцевих громад у 
соціальне життя та процес прийняття рішень; всеохоплюючі процеси управління 
об’єктами всесвітньої спадщини). 

V. Мир і безпека (просування культурно-плюралістичного підходу в стратегіях 
збереження та управління об’єктами всесвітньої спадщини; залучення відповідних 
систем запобігання конфліктам, врегулювання та відновлення після конфлікту в 
системі управління). 

Робочі мови 

Англійська, французька, українська 

Формат 

Онлайн конференція (платформа Zoom) 

м. Київ, 2020 рік 

 


