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ВСТУП 

 Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження впливу 

проблеми збереження культурної спадщини країн Латинської Америки на 

міжнародні відносини зумовлена новими тенденціями у регіонотворчому 

процесі в Латинській Америці та у світі, що глобалізується. Ця тема є 

актуальною й з огляду на те, що охорона культурної спадщини стала 

відігравати важливу роль у побудові міждержавних відносин в регіоні на 

політичному, соціальному, економічному та безпековому рівнях. Ідеї такої 

співпраці ґрунтуються на тому, що культурна спадщина сприяє розвитку та 

формуванню регіональної ідентичності. Окрім того, культурний елемент у 

відносинах із розвиненими країнами відіграє дедалі впливовішу роль у 

конструюванні нової формації політичної взаємодії. Таким чином, 

збереження культурної спадщини виступає як новий засіб у досягненні 

політичного взаєморозуміння та покращення зв'язків між державами в умовах 

специфічного політичного, економічного розвитку Латиноамериканського 

регіону.  

Важливість дослідження теми охорони культурної спадщини в 

Латинській Америці посилюється і в контексті вирішення проблеми протидії 

нелегальній торгівлі культурними цінностями походженням з держав 

Латинської Америки. Боротьба із нею вийшла на рівень регіонального 

співробітництва із залученням до взаємодії позарегіональних держав, зокрема 

США, Іспанії й Італії. Про вагоме значення дослідження теми збереження 

латиноамериканської культурної спадщини свідчить і посилення співпраці 

країн Латинської Америки із міжнародними організаціями, які розробляють 

спеціальні проекти зі збереження культурної спадщини, спрямованими на 

охорону та захист її об’єктів та сприяють розвитку міждержавних відносин у 

регіоні. 

Також досвід латиноамериканських держав у сфері охорони культурної 

спадщини є вкрай актуальним для України, перед якою гостро постала 
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проблема повернення і збереження культурної спадщини  у зв’язку з 

російською  анексією  Кримського півострова і збройною агресією Російської 

Федерації проти України на сході нашої держави. Зокрема з огляду на 

конфлікт між Росією і Україною щодо репатріації артефактів скіфського і 

сарматського походження, який на разі вирішується у суді Королівства 

Нідерланди. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексних досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації» і виконано в межах 

наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних інтеграційних 

процесах» (номер державної реєстрації 0111U007054).  

 Виходячи з актуальності теми дисертації, а також враховуючи 

недостатній ступінь її вивчення у політичній науці, метою даного 

дослідження є проведення комплексного аналізу політики країн Латинської 

Америки в питанні охорони культурної спадщини в регіоні та її впливу на 

міжнародні відносини.  

Для реалізації поставленої мети автором було визначено наступні 

завдання:  

-  визначити теоретичні параметри і методологічний інструментарій 

дослідження теми збереження культурної спадщини країн Латинської 

Америки в міжнародних відносинах; 

  -  з’ясувати передумови виникнення проблеми  збереження 

культурної спадщини у міждержавних відносинах країн Латинської Америки; 

- визначити основні напрями політики країн Латинської Америки у 

сфері охорони культурної спадщини та дослідити її вплив на міждержавне  

співробітництво в регіоні; 

- дослідити участь міжнародних акторів у розробці механізмів зі 
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збереження латиноамериканських культурних артефактів; 

- проаналізувати взаємодію латиноамериканських країн з 

міжнародними організаціями у питанні захисту культурних цінностей у 

регіоні; 

- на підставі вивчення досвіду латиноамериканських держав у сфері 

збереження культурної спадщини сформулювати рекомендації інституціям в 

Україні, що займаються проблемою захисту культурної спадщини. 

 З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження 

виступають міжнародні відносини в латиноамериканському регіоні, а 

предметом - міжнародне співробітництво в питанні збереження культурної 

спадщини країн Латинської Америки.   

 Методи дослідження визначені його метою і завданнями.  Під час 

виконання даної роботи ми використовували низку загальнонаукових та 

спеціальних наукових методів. Аналіз та синтез дав можливість 

проаналізувати різні аспекти міжнародної співпраці з захисту культурних 

цінностей у Латинській Америці та зробити узагальнюючі висновки. 

Компаративістський (порівняльний) метод дав змогу висвітлити, як 

відрізняються за специфікою своєї діяльності та внеском у процес охорони 

культурної спадщини організації та країни у зазначеному регіоні. Історичний 

метод дозволив нам простежити, як розвивалося співробітництво у сфері 

збереження культурних цінностей на різних етапах. Латинської Америки. 

Також при застосуванні даного методу було висвітлено історичні передумови 

виникнення проблеми охорони культурної спадщини і набуття її актуальності 

у регіональному і міжнародному масштабах. Автором був використаний 

метод контент-аналізу для вибору з великого масиву документів таких, що 

висвітлюють наукову тему та вписуються у її загальний контекст. Автором 

було застосовано метод сase studies, оскільки вид співпраці, що розглядається 

у даному дослідженні, не представлений у тих масштабах, що він 

відбувається у Латинській Америці у жодному іншому регіоні світу, за своєю 
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суттю є унікальним і являє собою просторово обмежений феномен.  Один з 

підходів  case studies, який ми використали у нашій праці,  включає у себе 

детальне вивчення цього конкретного прикладу для виявлення типових 

властивостей, притаманних даному класу співробітництва, що досліджується, 

а саме охороні та захисту культурної спадщини. Для проведення нашого 

дослідження ми задіяли інституційний метод під час здійснення аналізу 

особливостей міжнародних організацій, умов їх функціонування.  

Аналітично-прогностичний метод дозволив нам визначити, яким чином буде 

побудована співпраця у межах регіону у даній сфері та які з наданих автором 

рекомендацій можуть бути здійснені з максимальною результативністю.  

 Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у 

дисертації вперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно 

досліджено вплив проблеми збереження культурної спадщини в Латинській 

Америці  на міжнародні відносини у постбіполярну добу. 

 У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять 

наукову новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку 

зазначених проблем 

Вперше: 

 - охорона культурної спадщини розглядається як чинник міжнародної 

співпраці у Латинській Америці; 

 - поєднано поняття культурної спадщини і регіональної ідентичності; 

 - проаналізовано нормативно-правову базу у сфері охорони культурних 

цінностей і боротьби із нелегальною торгівлею об'єктами культурної 

спадщини між державами Центральної Америки і Андського регіону із 

Сполученими Штатами Америки; 

 Удосконалено: 

 -   висновок про підходи країн регіону щодо вироблення основних засад 

та механізмів захисту культурної спадщини в Латинській Америці; 

 - визначення ролі культурної політики в якості чинника міждержавного 
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співробітництва у регіоні; 

 - положення про практичне застосування досвіду  субрегіональних 

організацій у розробці заходів, орієнтованих на захист об'єктів культурного 

значення; 

Набуло подальшого розвитку: 

 - дослідження культурного співробітництва між країнами Південної 

Америки і Сполученими Штатами Америки у боротьбі з нелегальним обігом 

культурних цінностей; 

 - визначення напрямів діяльності МЕРКОСУР щодо захисту культурних 

пам'яток латиноамериканського регіону; 

 - аналіз співробітництва європейських і латиноамериканських держав  у 

сфері збереження культурної спадщини; 

 - твердження про необхідність внесення змін до Конвенції ЮНЕСКО 

про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, 

вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року; 

 - вивчення внутрішнього законодавства держав Латинської Америки 

щодо захисту національної культурної спадщини. 

 Наукове значення дисертації полягає у тому, що обґрунтовані у ній 

положення про міжнародне співробітництво у сфері захисту культурної 

спадщини в латиноамериканському регіоні дозволяють розглядати розвиток 

міжнародних відносин в рамках загального розроблення категорії 

міждержавного співробітництва. Охорона культурної спадщини може 

виступати фактором співробітництва, що сприяє політичному зближенню 

держав і виступає додатковим елементом у межах ведення культурної 

політики. На основі проведеного в дисертації аналізу політики країн 

Латинської Америки щодо збереження культурної спадщини та її впливу на 

міждержавні відносини перспективним є розвиток досліджень, пов'язаних із 

впливом культурної взаємодії на міжнародні відносини на регіональному і 

глобальному рівні, а також дозволить Україні використати досвід країн 
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Латинської Америки у питанні збереження культурної спадщини.  

 Практичне використання результатів дослідження визначається 

його актуальністю, новизною та сукупністю положень, які виносяться на 

захист. Можна виділити наступні аспекти практичного значення дисертації:  

 - прикладний – полягає у тому, що висновки і результати дослідження 

можуть використовуватися органами державної влади у процесі 

налагодження протидії нелегальній торгівлі предметами української 

матеріальної культурної спадщини. Відповідним чином їх може бути 

залучено до дослідження кола проблем, які є пов'язаними із специфікою 

управління сферою спадщини, через розроблення методів її збереження.  

 - навчальний – пов’язаний з можливістю використання наведених у 

дисертації положень у навчальних курсах “Країнознавство”,“Культурно-

духовні традиції народів регіону”, “Етнонаціональний розвиток країн 

регіону”, “Цивілізаційний розвиток та гуманітарні відносини країн регіону”, 

“Українська та зарубіжна культура”, “Політичний розвиток країн регіону”, 

“Зовнішня політика США”, “Актуальні проблеми міжнародних відносин в 

Африці та Латинській Америці”  тощо.  

 Апробація результатів дослідження. Основні висновки й тези 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри країнознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 Наукові положення дисертації були оприлюднені у виступах на 

міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове 

співтовариство: глобальні і регіональні виклики)» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. 

Київ, жовтнень 2011 р.),  Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка, 10 квітня 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове співтовариство: 

глобальні і регіональні виклики)» (Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 16 

жовтня 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 

квітня 2015 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин (Світове співтовариство: глобальні і 

регіональні виклики)» (Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 22 жовтня 2015 

р.), Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 6 квітня 2016 

р.) 

 Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 11 наукових 

працях загальним обсягом 5,2 д. а., з яких 6 наукових статтей - у фахових 

виданнях ( 4,8 д. а.),  затверджених Міністерством освіти і науки України та 1 

– в зарубіжних наукових виданнях. Також основні результати дослідження 

знайшли відображення у п'яти тезах наукових конференцій. 

 

 

 

 



12 

 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1  Теоретичні основи і методологія дослідження проблеми   

 

Задля розуміння виникнення проблеми охорони культурної спадщини у 

політичному дискурсі латиноамериканських держав необхідно звернутися до 

історичних і політичних витоків і обставин, що передували її сучасній появі. 

Латинська Америка визначається своєю унікальністю і специфічністю 

історичного та цивілізаційного розвитку, що фактично  обумовило подальші 

тенденції її існування. Регіон, що ми досліджуємо, не є провідним у 

глобальній міжнародній системі, хоча на думку П. Яковлева, російського 

дослідника, він значно збільшив свою економічну і політичну вагу навіть при 

деформації економіки і гальмуванні соціального розвитку 

латиноамериканських націй. Причини цих негативних явищ і сьогодні 

здійснюють несприятливий вплив на внутрішнє і міжнародне становище 

країн, знижують ефективність державних і регіональних інституцій та 

сповільнюють нормальне стабільне функціонування громадянського 

суспільства [1, c. 150-154].  

 Культурне надбання і культурно-цивілізаційна ідентичність є 

поняттями, що тісно межуються особливо в сучасних реаліях, що 

відбуваються у Латинській Америці. У світі немає іншого регіону, де десять 

держав мають одну мовну основу і близьку єдність, що стосується як 

локальних індіанських мов, так і інтегрованих європейських, спільну 

історичну долю, однорідну конфесійну належність і схожі геополітичні 

характеристики. Ідентичність у регіоні поділяється на декілька основних 

складових суспільств: ті, що утворилися за рахунок міграційних процесів у 

Європі, тобто ассиміляція на своїй території європейців, зокрема від 
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південних штатів Бразилії до аргентинської Патагонії, спільноти, що мають у 

своєму підґрунті примусово завезених рабів-переселенців з Африки, які 

проживають у карибській зоні і північно-східній частині Бразилії, і 

суспільство, що включає в себе головним чином метисів та у значній мірі 

індіанське населення у Мезоамериці і Андських країн. Африканські культури 

привнесли не лише наплив темношкірого населення, але й свою ментальність 

і вірування. Згідно даних мексиканського Інституту технологій та 

перспективних досліджень Монтереї у 1650 році на території лише Південної 

Америки проживало 380 тисяч вихідців з Африканського континенту і до 1820 

року їх кількість вже становила 6 млн 400 тис, задля порівняння біле 

населення у 1810 році нараховувало  3 млн 276 тис чоловік.   

Особливої уваги заслуговують  держави із індіанським населенням.  

Необхідно зазначити, що індіанський фактор довгий час не був у достатній 

мірі виражений у суспільному сприйнятті і на офіційному рівні, але на 

сьогодні самоідентифікація все частіше орієнтується  на індіанське 

походження. Етнічний фактор також прослідковується у лівих поглядах, вплив 

індіанського фактору можна побачити у політичному житті та електоральних 

процесах у Болівії, Еквадорі, Перу, Мексиці, Гватемалі. Політичний розвиток 

у цих державах вже є невід'ємним від суспільних течій та рухів, пов'язаних із 

індіхенізмом, що перейшло у фазу активної політичної організації.  

На терені Латинської Америки поступово склалося два осередки ранніх 

цивілізацій: Мезоамерика, яка займала територію сучасних центральної і 

південної Мексики, Гватемали, Белізу, західних районів Гондурасу і 

Сальвадору, та Андська область, яка займала сучасні Колумбію, Еквадор, 

Перу, Болівію і північ Чилі. Найдавнішою з відомих нині цивілізацій 

доколумбової Америки є культура ольмеків, яка існувала на території 

Мексики у ХІV-III ст. до н. е.  На південному сході Мексики і на території 

країн Центральної Америки, а саме Белізу, Гондурасу та Гватемали 

знаходилася та розвивалася цивілізація майя, що налічувала біля 100 міст-
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держав. У кінці XII ст. з півночі сучасної Мексики імігрували на південь 

ацтеки. Найвизначніша цивілізація у Південнії Америці є імперія інків або  

Тауантінсуйу (мовою кечуа — чотири з'єднані між собою сторони світу).  

Формувалася вона на південному сході сучасного Перу, займала більшість  

території сучасного Еквадору, масштабну частину Болівії, Чилі та Аргентини.  

протягом ХІІ — ХV ст. [11, c. 310].  

 Основним принципом будь-якої цивілізації є підтримка соціального 

життя на основі ціннісних критеріїв. Культурна спадщина у її ціннісному 

вираженні складає найбільш суттєву основу цивілізації, і, водночас,  є 

вагомим фактором збереження культурно-цивілізаційної ідентичності, 

оскільки зосереджує у собі фундамент спільного культурного надбання і 

ідентичності розмаїття народів, що проживають в окремій державі, регіоні 

або континенті.  Усвідомлення національної культурної ідентичності є 

можливим лише за наявності представників різних культур, що прагнуть 

осягнути культурні цінності один одного та прямо до них долучитися. На 

сьогоднішній день не існує спільного підходу щодо виділення сталого поняття 

національно-культурної ідентичності і підтримання її існування, тим не менш 

кожне з них наголошує на великому значенні культурної спадщини у 

формуванні єдиного культурно-цивілізаційного простору з одного боку і 

збереження етнічних особливостей народів з іншого. Наведемо декілька 

підходів, щодо бачення ідентичності. Так, традиційна ідентичність втілює у 

собі базові риси національного характеру і цінності, які існували протягом 

історичного розвитку того чи іншого народу, і які не можуть бути викорінені 

за будь-яких нових історичних обставин. Другий підхід говорить про набуття 

альтернативної нової ідентичності в умовах впливу глобалізації, себто 

цивілізаційної. Третя точку зору наголошує на певній множинній ідентичності 

з огляду на те, що людина це істота, що постійно змінюється, яка не може 

мати лише одну ідентичність Все вищезазначене знаходить відображення у 

латиноамериканських культурних і політичних реаліях. Інші види 
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національно-культурної ідентичності детермінують як соціальну, культурну і 

групову ідентичність, що засновується на ідеях того, що людина ототожнює 

себе із певною суспільною позицією, культурними традиціями, етичною 

групою і іншою певною спільнотою відповідно. Національна ідентичність 

може бути досліджена, водночас як суспільство із високим культурним 

рівнем, основоположну роль у розвитку якого відіграє національна мова і як 

ідентифікація представників суспільства із певним набором цінностей, 

традицій, звичаїв та символів. Особистість або та чи інша спільнота  має 

усвідомлювати своє місце в історії та суспільстві, бути здатною створювати 

культуру, встановлювати міжкультурний і міжцивілізаційний  діалог із 

представниками інших культур та інтегрувати нові традиції і цінності. З 

огляду на це культурна спадщина виступає в якості фундаменту культури, а 

також основною умовою її існування і відтворення. Ми маємо зазначити, що 

велике значення у формуванні та збереженні ідентичності є не лише 

прийняття культурних, історично сформованих і створених цінностей і ідеалів 

конкретної культури, але й їх наслідування наступними поколіннями як 

національного надбання. Міжнародна спільнота вважає, що розмаїття культур 

є рушійною силою розвитку держави і умовою повноцінного 

інтелектуального і духовного життя людей [68, c. 117-120].  

 Досьогодні колоніальне завоювання Америки Іспанією залишається 

болючою раною у свідомості індіанських народів. Відмінності у рівні 

суспільно-політичного розвитку індіанських племен і народностей на момент 

завоювання зумовили і відмінності в соціально-економічній організації 

колоній. Латиноамериканська цивілізація асимілювала локальні культури, які 

не існували у Європі і були майже повністю знищені у Північній Америці, 

значення котрих змінюється від Мексики, Центральної Америки, Перу і 

Болівії з одного боку до Аргентини і Чилі з іншого. Політична еволюція і 

економічний розвиток у Латинській Америці значно відрізняються від 

моделей, що є наявними у європейських і північноамериканських державах. 
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Індивіди, що населяють сам регіон мали довгий час суб'єктивну 

самоідентифікацію.  Латиноамериканська цивілізація стала розвиватися 

індивідуальним, характерним тільки для неї чином, що якісно відрізняло її від 

інших західних цивілізацій.   

 Колонізація Америки стала одним з визначних факторів зміни 

цивілізаційного наповнення регіону. Епоха колоніалізму тривала протягом 

трьох століть, за цей час у наслідок синтезу місцевого населення, 

європейських переселенців, та їх нащадків і рабів, завезених із Африки, 

сформувалася сучасна латиноамериканська цивілізація і спосіб її соціального 

устрою. Американська революція 1775 – 1783 рр. і Велика французька 

революція 1789–1799 рр. сприяли активізації визвольного руху 

латиноамериканських колоній, так як революційні і наполеонівські війни 

відволікли увагу європейських держав від регіону і своїх володінь на його 

території. Ці події сприятливо вплинули на здобуття іспанськими, 

португальськими і французькими колоніями своєї свободи.  

 Влада Сполучених Штатів Америки вирішила проводити 

експансіоністську політику щодо регіону Латинської Америки. О. А. Кравчук 

зазначає [11, c. 323], що військово-дипломатичний і економічний тиск з боку 

США та провідних країн Європи з додатком вузько корисливих інтересів 

латифундистів і торгівельних кіл стали причиною фактичного перепону 

політичному закріпленню ідеї латиноамериканської солідарності. Після 

політичного звільнення від колоніального загарблення довгий час регіон 

переживав політичну нестабільність і економічний занепад, а республіканські 

принципи і демократичні інститути, через які завуальовано діяли диктатури і 

авторитарні режими, не працювали.  

 Сучасний етап розвитку регіону обумовлюється і характеризується 

двома основними факторами, а саме світовими процесами глобалізації і 

внутрішніми економічними і соціально-політичними трансформаціями. 

Аргентинський вчений М. Гареттон казав, що “латиноамериканська єдність – 
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це реальність, що увібрала у себе багато відмінностей, цілком закономірних у 

рамках непорушної структури вищого порядку. Ідеал інтеграції, який в усі 

часи розділяли найбільш поважні представники Латинської Америки, не 

встрачає своєї сили [123, c. 89-95]. Ми вважаємо, що культурні спільноти, 

якими є нації, що формують Латинську Америку, удосконалюються і 

взаємозбагачують один одного у межах об'єднуючого їх континенту”.  Зі свого 

боку вважаємо доцільним перерахувати фактори, що впливають на 

формування латинамериканської єдності і є ознаками спільності цілого 

регіону. До таких факторів належать спільна територія та корені походження, 

мови та релігії, колоніальне минуле, залежність від США. Культурна та 

історична спадщина регіону є фактичними рефлекторами цих факторів. 

Стимуляторами єдності латиноамериканських народів є спільна історія, 

пошук спільного ворога у минулому та у сучасності, що відображається у 

забарвленні взаємовідносин між державами Латинської Америки і 

потенційних опонентів у різний період часу. Так під час війни за 

Незалежність ( 1800 – 1826 ) таким ворогом для корінного населення була 

Іспанська монархія, іспанський абсолютизм не тільки як військова і 

адміністративна сила, але як чинник знищення традиційного способу життя і 

культури і фактор експансії нової ідеології. Тобто довгий час на терені регіону 

основною ідеєю, що керувалися політичні кола і просте населення був 

антиіспанізм. Задля висвітлення подальшого розвитку латиноамериканської 

суспільної думки, автор хотів би навести слова аргентинського революціонера 

Естебана Ечеварія після того як Іспанія віддала свої завойовані території, 

який говорив, що незалежна Америка ще досі несе із собою ознаки 

підлеглості, залишки “імперіалістичного одягу” тієї нації, що була її 

господарем і продовжує слідувати неприйнятній моделі життя при новому 

порядку. В цілому два рокових явища спадщини іспанської корони, її звичаї та 

законодавство гальмували прогресивний розвиток держав після 

американської революції. Таким чином, спираючись на його твердження, 
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соціальна емансипація Америки могла бути досягнута тільки у тому разі, 

якщо вона відкине цей спадок і сконцентрує  увагу на своїх можливостях 

створення власного образу. Після боротьби за незалежність і здобуття 

останньої антиіспанізм новосформованих латиноамериканських народів, 

виступаючи як один з найважливіших чинників, що створив дуже тісний 

окремий зв'язок між населенням регіону, став відігравати ще одну суттєву 

роль. Антиколоніалізм відображався не лише у політичних ідеях громадських 

течій, суспільній думці, тощо, але й вплинув на витвори культури, продукти 

культурної діяльності, на культурну спадщину Латинської Америки. Ідеї 

спільної континентальної єдності і антиіспанізму були непросто виражені у 

суспільних настроях, вони постали основоположним фундаментом побудови 

нової культурної і політичної ідентичності. Існує твердження, що наявність 

подвійного громадянства є свідоцтвом тісних зв'язків між деякими країнами 

Латинської Америки. Мова також визначається як особливий регіональний 

феномен загального використання, водночас  належачи до культурної 

нематеріальної спадщини. Втім, не можна залишити без уваги наявність 

багаточисельних індіанських мова Латинської Америки, яких налічується 

1500 і на яких говорить 28 млн людей, що належать до різних етнічних груп 

[50, c. 65-67].                                                                                                            

 Автор розглядаючи етнічний фактор у формуванні 

латиноамериканських народів та культур вважає доцільним поділити їх на три 

великі групи. По-перше, нації, у яких можна відстежити локальні індіанські 

елементи у сфері культури. До таких належать Мексика, країни Центральної 

Америки (окрім Коста-Ріки, за твердженням деяких дослідників) і особливо 

серед них виділяються андські країни. Цю зону ще називають Індоамерикою. 

По-друге, нації, у формуванні яких відстежується у різний ступінь 

африканський вплив, що створює афро-американську культуру. Таку культуру 

представляють Гаїті, Куба, Пуерто-Ріко та інші островні держави Карибського 

басейну, Бразилія, і менш виражено індивіди афро-американської етнічної 
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групи є наявними у Венесуелі та Колумбії. І по-третє, країни, де превалює 

населення європейського походження, до них відносяться Аргентина, 

Уругвай, Парагвай, Коста-Ріка, Чилі, де нащадки вихідців з Європи і білих 

іммігрантів складають приблизно 80-90% від загального населення. Тобто, ми 

бачимо певне поєднання Індо- , Афро- та Євро- Америк у єдиний комплекс, 

що формує собою Латинську Америку і латиноамериканську цивілізацію як 

таку. Уваги в даному контексті заслуговує також і Карибський басейн, чиє 

географічне розташування зробило його місцем зіткнення 

найрізноманітніших рас, цивілізацій, інтересів та цілей. Взагалі існує декілька 

схем поділення на зони Латинської Америки у відовідності до різних ознак, 

що лежать в основі цього поділу. Педро Енрікес Уренья, домініканський 

соціолог,  пропонував звести до однієї групи лише “іспанської” Америки на 

вісім зон і субрегіонів. Деякі з них співпадають із кордонами держав, інші 

створюють комплекс із декількох країн. Його систематизація виглядає 

наступним чином: 1) Мексика, 2) країни Центральної Америки ( Гондурас, 

Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама, Сальвадор, Гватемала); 3) антильські країни ( 

Куба, Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко); 4) Венесуела; 5) Колумбія; 6) 

андські країни (Перу, Болівія, Еквадор); 7)Чилі; 8) країни Ла-Плати ( 

Аргентина, Уругвай ). 

Російський вчений С.П. Мамонтов стверджує, що таке районування має бути 

допрацьованим і доповненим з огляду на актуальні міжнародні, політичні, 

соціальні і культурні процеси. На його думку, необхідно додати ще один 

субрегіон, якщо говорити про повний склад Латинської Америки, він має на 

увазі Бразилію. В свою чергу, Антільский регіон має розглядатися із складом  

франкомовних країн, а саме Гаїті, Гваделупу, Мартініку, Французьку Гвіану, 

хоча маємо зазначити, що останій підхід визиває певні суперечності. 

Культурні розмежування можуть бути відносними. Однак, окремі країни, такі 

як Коста-Ріка і Парагвай, важко віднести до конкретних соціо-етнічних або 

гео-цивілізаційних просторів і обежувати їх певними рамками, але водночас 
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такі держави, як Венесуела, Колумбія, Болівія і Еквадор, за певними ознаками 

можуть належати до спільної зони, чим ці країни і скористалися у 

подальшому, при побудові співпраці між собою.  

Міграційні процеси зіграли одну з ключових ролей у формуванні регіону в 

його сучасному вигляді. Початок першої хвилі міграції припадає на  XVI  ст.; 

до територій, що потрапили під її вплив, увійшли ті, що входять до складу 

сучасних Мексики, Центральної Америки, Колумбії, андських та антильских 

країн. Друга хвиля у XVII ст. мала наслідком переселення європейських 

мігрантів на південь регіону і відповідно їх вплив на формування народів, що 

населяють сучасні країни Латинської Америки. До цих країн належать  

Бразилія, Аргентина, Уругвай і Чилі. Етнічний фактор за своєю сутністю є 

набагато складнішим від соціального. Необхідно враховувати 

субстратифікацію і суперстратифікацію, себто цивілізацію, що включає в себе 

локальні племена та народи, які існували до початку колонізації і ту, що вже 

інтегрувала в себе нашаровування нових похідних етносів та культур [13, c. 

41-52].  Так, якщо в таких країнах як Мексика, Колумбія і тих, що складають 

Центральну Америку і Андський субрегіон, іспанська культура під час 

колонізації у певній мірі нашаровувалася на багату культурну спадщину 

високорозвинених індіанських цивілізацій, взаємодіючи із ними і формуючи 

синтетичні форми і об'єднання, то на півдні, у державах субрегіону Ла-Плата, 

у центральних районах Чилі і Бразилії культурно-цивілзаційні взаємодії 

фактично відбувалися в умовах практичної відсутності субстратифікації і 

ізольованості від метрополоії. Культурна спадщина американських індіанців 

була зруйнована у насильницький спосіб, локальна релігія витіснена 

католицизмом, шляхом розповсюдження євангелізації. Однак, замість 

тотального знищення аборигенних цивілізацій і культур, відбулася абсорбація 

культури завойовників при збереженні традицій корінного населення. До 

сьогодні “індіанська Америка” зберігає генетичний зв'язок із доколумбовими 

цивілізаціями, з яких основними вважаються майя-кіче, інки, ацтеки, чибча-
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муїски тощо. У Мексиці, Еквадорі, Перу і Болівії індіанці та метиси за 

деякими даними складають 87% населення. У Латинській Америці,  головним 

чином, ці країни представляють залишки традиційних цивілізацій, що 

існували до Колумба і їх нащадків. Цей багаточисельний етнос та ті його 

представники, що не відчули на собі техногенного вплиу та специфіки 

соціальної організації суспільства,   зберігає особливе світосприйняття і 

етнічну психологію.  Таке взаємопроникнення обумовило той самий 

ідентичний код, що зараз являє собою ознаку латиноамериканської 

цивілізації. Іншою ознакою є  протистояння зовнішнім ворогам, що 

перешкоджають вільному політичному, економічному і культурному розвитку 

регіону [85, с. 140-156 ].  Проголошення 2 грудня 1823 року доктрини Монро 

з її принципами неколонізації, невтручання і неприєднаня не призводило до 

яких-небудь зобов'язань, але закріплювало претензії на провідну роль у 

західній півкулі. Скликання Панамського міжамериканського конгресу 1826 

року мало надати реальну можливість чітко проголосити і свої цілі у 

Латинській Америці. Зазначений конгрес був першою спробою об'єднання 

латиноамериканських країн у єдиний союз. У Панамському конгресі брали  

участь чотири іспано-американські держави: Перу, Колумбія, Мексика і 

Сполучені Штати Центральної Америки. Даний захід залишився 

безрезультативним з ряду причин, що й надалі обумовлювали регіональний 

політичний і економічнй стан.  Подібні проекти об'єднання вкрай негативно 

зустріли США і Англія, які не воліли, щоб слабкі новоутворені роздроблені 

латиноамериканські республики прийшли до консолідацій взаємовідносин. 

США відмовилися відправляти своїх представників. Міжнародні відносини із 

Сполученими Штатами Америки взагалі займають особливу роль у 

політичному житті регіону, із часу боротьби за незалежність обох 

континентів. У 1815-1822 роках після закінчення війни із Великобританією і 

до визнання незалежності латиноамериканських держав, постійний зріст 

суспільного інтересу до революції проти колоніального загарблення стикався 
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із помірним курсом федеральної влади [50, с.74-80].  Прийнятий курс 

політики нейтралітету дозволяв північноамериканським торгівцям вигідно 

проводити комерційну діяльність із обома сторонами конфлікту, Іспанскьою 

короною і її колоніями, потенційні переговори з Іспанією щодо можливих 

доданих територій до складу США не давали вільно діяти їх управляючому 

аппарату. У ті роки було створено досить впливову суспільну течію у 

підтримці “південних братів”. Її представники не тільки прагнули посприяти 

скорішому визнанню незалежності іспанських колоній, але й були переконані 

у перспективах, що стосувалися демократичного розвитку нових 

південноамериканських колоній і політики панамериканської єдності. 

Основною причиною антиамериканізму була експансіоністська економічна 

політика США, яка проводилася одночасно із відкритою інтервенцією у 

зовнішню політику держав Латинської Америки. Комплекс держав Латинської 

Америки, починаючи із 1495 року, завжди піддавався зовнішній інтервенції 

[69]. Система міжнародних відносин у регіоні не могла розвиватися у 

стабільний спосіб.   “Єдині у своєму розмаїтті” - цей політичний лозунг став 

основою побудови внутрішньо-державної і зовнішньої внутрішньо-

регіональної політики держав, щодо конструювання взаємовідносин між 

собою. Сьогодні на формування культури, в даному випадку спільної 

регіональної культури, значно впливає політичний фактор і пов'язані із нею 

соціальні процеси, що мають усі риси важелю ідеології [39].  

 Латиноамериканська регіональна підсистема міжнародних відносин 

прагне закріпити себе на різних стратах задля можливості протистояння 

впливу інших зовнішніх підсистем на її повноцінне існування. У політичних 

відносинах країн регулярно підіймається питання відношення державного до 

загальнорегіональго, підйом національної самосвідомості у країнах став 

каталізатором і рушієм виникнення внутрішніх чинників, які фактично 

поставили на меті ліквідувати будь-які потенційні  загрози традиційній 

спільності латиноамериканських народів. Посилення уніфікуючих тенденцій 
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у світових та регіональних процесах призводять до поступового зникнення 

національно-специфічних якостей, але автор наголошує на унікальності 

регіону, з огляду на збереження державами своїх особливостей, не дивлячись 

на інтенсифіковані інтеграційні процеси.  

 Відсутність з кінця XIX ст. суттєвих конфліктів визначила шлях 

мирного співіснування країн, хоча, безумовно, за часів іспанського і 

португальського колоніального експансіонізму залишилася певна кількість не 

вирішених територіальних суперечок. Тільки Болівія втратила значну частину 

своїх територій у Чакській війні з Парагваєм (1932-1935 рр.), у 1969 р. сталася 

так звана “футбольна війна” між Сальвадором та Гондурасом і у 1995 р. 

конфлікт між Еквадором і Перу.  На думку російського дослідника Іванова Н. 

С., головну роль у підтримці миру у регіоні зіграла специфічна 

латиноамериканська ідеологія, спільність зовнішньо-політичного дискурсу, 

яка розуміє під собою відсутність ворожнечі до сусідніх країн. Із часу епохи 

колоніалізму і до кін. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. регіон перетерпав значні 

перетурбації у культурно-цивілізаційних, політичних і економічних просторах 

[14, c. 83-90]. Автор вважає, що необхідно враховувати етнічні особливості 

народів, що населяють Південну, Центральну і Північну Америку. Охорона 

культурної спадщини є певною похідною від загальної ідеології, яка стала 

поступово формуватися при побудові взаємовідносин між державами регіону 

з метою уніфікації своїх дій у боротьбі за досягнення політичної і економічної 

незалежності. Такі спільні дії були обумовлені бажанням вийти з-під будь-

яких зовнішніх впливів на регіон. Культурна регіональна ідентичність стала 

новим кроком на шляху до інтеграції, оскільки призвела до  змін у масовій 

свідомості. Підйом національної ідеї окреслив нові орієнтири політичного і 

культурно-цивілізаційного самосприйняття .  

 Особливий інтерес представляє собою експеримент з УНАСУР, що 

пропонує інтеграційгну модель міждержавних взаємовідносин, засновану на 

ідеях пошуку середнього арифметичного між політичними блоками, що 
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існують на території Латинської Америки, спираючись на культурно-

цивілізаційну єдність, не ігноруючи при цьому факт субрегіональних 

відмінностей. У кінці 2004 року, у Куско, колишній стародавній столиці 

імперії інків, уряди південноамериканських держав засвідчили свій намір: 

створити Співдружність Держав і надалі чотири роки потому запропонувли 

утворити Союз південно-американських націй, УНАСУР. Фактично 

масштабна історична трансцендентність лягла в основу удосконалених стадій 

економічної, соціальної і політичної інтеграції. Основи такого рішення 

полягали в історичних витоках інтегруючих елементів, себто держав 

Латинської Америки, у процесі, що ґрунтується на засадах традицій 

міжнародного мирного співіснування і при обставинах існування великого 

розмаїття чисельних націй, які проживають разом на одній державній 

території.  

 Із часів Конкісти Латинська Америка має нестатичні і диверсивіковані 

моделі культурної подібності. Гонзало Кастельянос наголошує на тому, що 

альянс, засадою якого є спільні культурні і історичні риси народів, які його 

складають, створює можливість для Латинської Америки вирішити спільну 

проблему соціального відчуження у регіоні, а також підлеглу і залежну 

позицію щодо центрів сили світу. Виклики, із якими стикається регіон, 

економічна рецесія, що поступово переходить у стагнацію, та прогавини між 

постулатами парадигми соціальної правової держави та дійсністю, є 

результатом спільної регіональної маловідповідальності і мають одні й ті ж 

самі витоки, а тому маловірогідно, що будь-яка держава регіону, 

притримуючись відгалуженої і ізольованої позиції, зможе вирішити ці 

проблеми. Ініціативи щодо міжнародного і державного управліня 

визначаються категоріями, які ґрунтуютья на “історичній іспанській 

спадщині”, що стало результатом її історичної цінності. Водночас спільна 

юридична система може бути сформована відповідно до національних законів 

Таким чином альянс латиноамериканських держав  буде діяти відповідно до 
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того, що затвердили їх уряди у регіональних пактах, особливо уважно 

ставлячись до концепту культурного зближення. Культурна сфера у кожній 

країні, має бути частиною мережі взаємної співпраці і обміну інформацією 

[84, c.105-118].  

 Отже, такі елементи, як спільна культурно-цивілізаційна 

приналежність, у свій час антиіспанізм і на сучасному етапі антиамериканізм,  

сформували особливе світосприйняття населення, що населяє Латинську 

Америку та організували відповідним чином структуру регіональної 

підсистеми міжнародних відносин. Світові підсистеми відчувають на собі 

вплив трансформацій на макрорегіональному рівні. Регіональна інтеграційна 

взаємодія бере свій початок у 1950-х роках, пройшовши період “старого 

регіоналізму” і “нового регіоналізму”. Латинська Америка перейшла до 

нового типу інтеграційної взаємодії, у якій особливі позиції зайняли політичні 

і ідеологічні фактори. Інтерес саме до охорони культурної спадщини у 

Латинській Америці розглядається в рамках єдиного регіонального 

культурного надбання, яке не має аналогів подібного масштабу, що є 

охарактеризованою ідеологічним фундаментом. Проблема виходить і на 

регіональний і на глобальний рівень з огляду на специфічну роль, що її має 

культурний спадок Латинської Америки як частини світового спадку загалом і 

як елементу культурної самосвідомості. Аналізуючи проблему охорони 

культурної спадщини, мало говорити лише про ідеологічну складову, у 

латиноамериканських наукових працях разом із політичними питаннями 

обов'язково досліджуються соціальні та економічні. Складна структура 

питання, що пов'язує внутрішню і зовнішню політику держав,  поєднуючи їх 

у загальнорегіональну зачіпають культурно-релігійні і політичні процеси у 

Латинській Америці, прояви певної континентальної свідомості у культурі та 

політиці, що говорить на користь специфічної цивілізаційної ідентичності 

латиноамериканських спільнот, тобто на можливість створення нової 

регіональної цивілізації у сучасну епоху. З огляду на те, що культурна 
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спадщина виступає частиною тієї чи іншої культури, а з цього випливає, що і 

культурно-цивілізаційної ідентичності, латиноамериканськими державами 

було вирішено використовувати її як один з інструментів, що допоміг 

культурній інтеграції, яка б, у свою чергу,  слугувала ідеологічною основою 

для подальшого співробітництва країн. 

 Протягом останніх десятиліть зросло занепокоєння щодо стану 

культурної спадщини на локальному та міжнародному рівнях.  Свідченням 

цьому стала спроба надати концепту процесу її збереження та захисту, його 

нормалізувати і регламентувати, а також конкретні дії, що відображалися у 

заключенні важливих міжнародних договорів, конвенцій, хартій, укладених у 

сфері культури, декларацій.  

 Концептуальний підхід до поняття спадщини варіюється в залежності 

від тематичного поля, до якого воно належить. Існують думки щодо того, що 

культурна спадщина є головним способом існування культури, але маємо 

зазначити, що загалом складно визначити конкретну дефініцію культурної 

спадщини. Різні наукові школи стверджують, що в теоретичному і 

практичному контексті важко окреслити чіткі межі такого терміну, оскільки 

його не визначено, як наукову категорію, хоча він використовується в рамках 

спеціальних наукових сфер. Отже, у світі не існує спільного підходу щодо 

даного концепту. М. С. Каган, російський дослідник вважає, що культурна 

спадщина — це важлива особлива ознака культурного простору від буття 

природи, оскільки через нього реалізується така фундаментальна риса 

культури, як її здатність бути «позагенетечним способом збереження і 

передачі інформації, що виробляє людство» і «не спадковою пам'яттю 

людства», руйнуючи межі просторово-часової локалізації людського досвіду. 

 Автор вважає доцільним запропонувати власне визначення культурної 

спадщини, детермінуючи її, як надбання минулого, що різниться культурно -

ціннісними критеріями свого існування.    

 Культурна спадщина являє собою сукупність успадкованих від 
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попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат їх духовної і 

матеріальної діяльності. Дане поняття є широким і включає в себе багатий  

спектр об'єктів та традицій. Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої та 

культурної і природної спадщини 1972 року визначає об'єктами культурної 

спадщини :  

 пам'ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, 

елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та 

групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору 

історії, мистецтва чи науки;  

 ансамблі: групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, 

єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю 

з точки зору історії, мистецтва чи науки; 

 визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а 

також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є 

універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи 

антропології [23].  

 Культурна матеріальна і нематеріальна спадщина розцінюються як 

символи колективної ідентичності. Детальне дослідження цього процесу 

дозволяє ідентифікувати тип мистецько-історичних критеріїв щодо 

визначення цінності об'єктів, що можуть належати до спадщини, походження 

законів, направлених на забезпечення збереження цих об'єктів відповідно до 

епохи та суспільства.  Поняття культурної спадщини має бути проаналізовано 

як міждисциплінарне, що включає право, освіту, історію мистецтв і культурну 

антропологію, себто з правової точки зору впровадження законодавства щодо 

форм і передачі прав власності, захисту і політичного контролю культурних 

цінностей. Культурна антропологія досліджує усі типи культурного 

вираження людських спільнот, за допомогою відповідної освіти здійснюється 

розповсюдження інформації щодо значення тих чи інших пам'яток як 

символів ідентичності і цивілізації [62, c. 49-54] .  Варто зазначити і про 
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офіційні підходи та категорії, що визначають латиноамериканські держави 

щодо політики охорони регіональної культурної спадщини. Їх політика та 

регулювання данного питання полягає у ідентифікації тих чи інших об'єктів 

відповідно до певної градації, себто ті, які представляють соціальну цінність, 

ті, що піддаються ризику і ті, що вимагають режиму інтенсивного 

збереження. Перша форма збереження культурної спадщини була пов'язана із 

колекціонуванням об'єктів. Ще із часів античності колекціонування предметів 

культури супроводжувалося науковими дослідженнями, торгівлею, 

дипломатичними відносинами та війнами.  

 Дефініція кульутурної спадщини залежить від її приналежності до 

матеріальної чи нематеріальної. Так, нематеріальна спадщина  визначається 

другою статтею Конвенції ЮНЕСКО 2003 року, як звичаї форми 

представлення і вираження, знання і навички, а також пов'язані з ними 

інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, визнані 

співтовариствами, групами і, в деяких окремих випадках, особами як частина 

їхньої культурної спадщини [24]. 

  Культура є явищем, через яке окремі ідеї, вірування і норми 

поділяються колективно. Вона задає детерміновані шаблони поведінки, які 

задають ціннісні орієнтири у кожному визначеному суспільстві. Діалог 

національних культур разом при закріпленні двосторонніх і багатосторонніх 

відносин має особливе значення для політичного, економічного і культурного 

зближення. Як результат, культурний зв’язок є не лише певним доповненням 

до політичних і економічних, а й виступає як один з факторів, що визначають 

дії щодо досягнення зовнішньополітичних інтересів. Білоруська дослідниця 

Банщикова Н. В. зазначає, що ступінь впливу держави на процес формування 

іміджу країни, розвиток міжкультурного діалогу залежить не лише від 

історичних традицій і політичного устрою кожної країни. Посилення ролі 

держави обумовлюється реаліями міжнародних процесів в умовах глобалізації 

та інформаційної відкритості. Розуміння і підтримка культурного розмаїття 
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стає імперативом у веденні міждержавної політики в умовах все більшого 

розповсюдження глобалізації і її впливу на розвиток сучасної світової 

міжнародної системи, а також регіональних. Зазначене стає причиною 

необхідності у розробці справжньої культурної політики за участю усіх 

можливих акторів, а саме міжнародних організацій, держав, громадянських 

суспільств, приватного секторів економіки тощо. К. Мацура наголошує на 

тому, що з огляду на такі умови,  збереження культурної спадщини є метою 

якомога скорішої реалізації. Задля успішного проведення діалогу культур 

необхідно враховувати можливі відмінності у процесах світосприйняття, що 

відбуваються у суспільстві, розбіжності у поглядах на історичний розвиток і 

місце у ньому того чи іншого народу. Це відображається у підвищенній увазі 

представників різних народів до власної історії і культури. Як наслідок, 

відбувається пошук доказів свого впливу на світову історію та свого внеску у 

розвиток всезагальної культури [31].  Отже, вбачається синтез поглядів 

латиноамериканських народів при формуванні спільної платформи історії та 

зовнішньополітичної взаємодії, адже вони є зацікавленими у певній світовій 

вазі, яка буде недоступна для них у разі притримання відокремленої позиції 

щодо один одного. Держави і народи, що населяють регіон постають 

елементами, які структурують регіональну підсистему міжнародних відносин 

у Латинській Америці і за допомогою культурних взаємозв’язків змінюють її 

конфігурацію. Необхідно також зазначити інтегруючу роль, що її відіграє 

культурна спадщина у попередженні міжнародної напруги та конфліктів. 

Культурні зони, навколо яких протягом багатьох віків складалися культурні і 

комерційні зв'язки між країнами, також можуть сприяти закріпленню 

співробітництва і посиленню міжнародного взаємрозуміння, відкритій 

діалектиці культурної спадщини й унікальних особливостей країн.  

 Нематеріальна культурна спадщина довгий час залишалася без 

належної уваги міжнародної спільноти і стала предметом Конвенції 

ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини у 2003 році, так як 
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усні і традиційні форми комунікації складають яскраве свідоцтво розмаїття 

культур. Підтримка і розповсюдження при сприянні держав і спеціальних 

установ та міжнародних організацій вимагають перш за все політичної 

рішучості. Таке надбання включає розмаїття, що лежить в основі розуміння 

історії людського суспільства. Культурна спадщина є похідним  результатом 

соціальної конструкції і взаємодії, належить до тих культурних цінностей, до 

яких суспільство ставиться  позитивно, і ідентичність якого виражається в 

якості елементу, за допомогою якого встановлюється різниця між соціальними 

і культурними групами,  і водночас вона  являє собою фактор опору проти 

натиску однорідності. Спадщина є певним типом соціальної символіки для 

підтримки і передачі колективної пам'яті і складається зі специфічних 

цінностей, що притаманні кожному суспільству. І ми можемо сказати, що 

патрімоніалістичні явища виражаються у трьох вимірах: фізичних, соціальних 

і ментальних, тобто матеріальних і символічних. Відповідно до концепту 

ЮНЕСКО, можна прийти до висновку, що існує широкий і тісний зв'язок між 

культурою, культурною ідентичністю та культурною спадщиною. Дані 

поняття мають спільний об'єднуючий їх елемент, який призводить до того, що 

всі три складають частину процесу історичного розвитку суспільства. Вибір 

моделі розвитку, беручи до увагу культуру, культурну ідентичність і 

спадщину, означає визнання системи цінностей, традицій та вірувань як 

компонентів, що сприяють динаміці суспільства, себто суспільній організації.  

В умовах глобалізації, міграції та зростаючої культурної неоднорідності 

суспільств ідеологія мультикультуралізму, направлена на охорону та 

збереження культурних відмінностей, виступає тим інструментом, який 

визначає здатність суспільства визнавати та інтегрувати розбіжності.  

 Ставлення політичних еліт до проблеми національної культурної 

ідентичності є підґрунтям зовнішніх впливів у культурному та інших 

напрямах. Проблема політичних еліт у Латинській Америці пов'язана із 

напрямом  діяльності урядів держав у визначенні оріентирів, що формують 
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внутрішньополітичний клімат, спільний зовнішній щодо один одного або 

внутрішньорегіональний.  З огляду на це, польський дослідник Я. П'єтрась 

розрізнює чотири типи політичних еліт: космополітичні еліти, які 

підтримують процес запозичення цінностей і стандартів іноземної культури, 

вважаючи її прогресивнішою навіть у тому випадку, якщо це приводить до 

руйнації національної культурної ідентичності. Націоналістичні еліти 

воліють не допускати вплив іноземних культур і зберігати незмінними 

традиційні цінності, приводячи минуле в ідеал. Компрадорські еліти 

здійснюють політику секторного запозичення цінностей іноземної культури, 

що призводить до виникнення в державі ситуації паралельного розвитку 

культур. Окремі суспільні групи, що є часто наближеними до політичних еліт, 

віддають перевагу поведінці по зразку запозиченої іноземної культури, тоді, 

як більшість населення перебуває в рамках традиційної національної 

культури. Це призводить до марґінальності її розвитку, але з іншого боку, 

запозичені культурні цінності не несуть природній характер, оскільки їх не 

сприймає основна частина населення. Ліберальні політичні еліти прагнуть 

поєднувати обидві системи культурних цінностей задля створення культури, 

що могла би сформувати нову культуру, яка, у свою чергу, могла б сприяти 

суспільному розвитку, при цьому не знищуючи основ національних традицій 

[30]. На прикладі держав Латинської Америки автор, провівши ретельний 

аналіз, може стверджувати, що перераховані еліти не існують одноосібно; з 

огляду на особливості історичного розвитку регіону, ми спостерігаємо 

наявність зазначених характеристик у формуванні загального культурного 

фону, де неможливо виокремити один підхід та водночас можна говорити про 

їх синтез. 

 Взагалі збереження культурної спадщини відповідає поняттям 

юридичного захисту і неопосередковано заходам, які передбачають її 

практичну охорону. Себто захист культурних цінностей включає в себе 

правові норми, що закріплюють у відповідних документах, а охорона 
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культурних пам'яток, як така, представляє собою діяльність, що розуміє під 

собою структурну цілісність правових, організаційних, матеріально-

технічних, фінансових, містобудівинх, інформаційних та інших заходів задля 

обліку, попередження руйнування або нанесення шкоди із подальшими:   

- визначенням об'єкту культурної спадщини, в процесі якого відбувається 

сукупність науково-дослідних, пошукових заходів з метою детермінації 

наявності і культурної цінності відповідного об'єкту; 

- збереженням, себто діями, що дозволяють захистити культурну спадщину 

від можливого руйнування і забезепечують їх автентичнічть з мінімальним 

втручанням у їх належний стан; 

- музеєфікацією, під час якої відбувається приведення об'єктів високої 

культурної цінності до стану придатного для екскурсійного відвідування; 

- реабілітацією,  що передбачає відновлення культурних та функціональних 

властивостей культурних цінностей; 

- реставрацією, яка визначається укріпленням фізичного стану, відбудовою 

втрачених або пошкоджених елементів культурних цінностей і забезпеченням 

збереження їх автентичності; 

- ремонтом, до якого входять проектні, пошукові і виробничі роботи, 

направлені на покращення технічного стану і піддтримки в експлуатаційному 

стані культурного спадку без зміни його властивостей.  

 Зазначені заходи передбачають можливість сучасного використання 

культурної спадщини із забезепеченням недоторканості її ідентичності.  

 У Конвенції ЮНЕСКО 1970 року про культурну і природну спадщину  

під   міжнародною   охороною   всесвітньої культурної   розуміється  

створення системи міжнародного співробітництва і допомоги  для  надання  

державам   у зусиллях,  спрямованих на збереження й виявлення цієї 

спадщини [22].  

 Задля розуміння того, як може функціонувати культурна спадщина у 

побудові міждержавних відносин, необхідно зрозуміти її внутрішню і 
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соціальну роль в межах однієї держави. Вона визначається, як матеріальний і 

нематеріальний компонент загального інтересу народів і який має зберігатися 

як спільна власність. Поняття приналежності групам людей, спільнотам, 

націям. Відчуття цієї приналежності стосується аспекту, що об'єднує різні за 

своєю сутністю елементами духовні цінності, відчуття національності, право 

власності, концепції територіального суверенитету. Можна стверджувати, що 

культурна спадщина першочергово концетрується на групі колективних і 

соціальних прав, носіями яких є суспільство та групи осіб. Це конфігурує 

загальний інтерес, що превалює над індивідуальними правами, які можуть 

бути представлені щодо до того чи іншого об'єкту, що належить до цього 

комплексу. Мета діяльності держав щодо культурної спадщини і культури 

зосереджується навколо спільнот і людства в цілому. Концепція колективної і 

соціальної приналежності не передбачає форми публічної власноті в 

інститутах держави.  Вона представляє у різних формах ідею публічної 

власності, виражену у динамічних, корінних і еволюційних відносинах  між 

матеріальними і нематеріальними об'єктами культури і кожної соціальної 

групи. В свою чергу,  система колективних прав не є вдосталь досконалою 

задля вирішення наслідків нових викликів і тиску економічної глобалізації і 

мондіалізації соціальних обмінів, що впливають на фундамент культурної 

спадщини. Економічний компонент використання чисельних форм вираження 

і знань автохтонних народностей у рамках зростаючого попиту сприяє 

розвитку держави. Хоча фольклор і форми усної традиції, стаючи об'єктами 

комерційного використання, в свою чергує, іноді  підлягають негативному 

впливу.  

 За останні роки багатополярність витіснила тенденції, які сприяли 

створенню однополюсного світу, та стала встановлювати свої принципи. 

Глобальні виклики та загрози, такі, як міжнародний тероризм, регіональні 

конфлікти, нелегальна міграція, займають перочергове місце у міжнародному 

порядку денному, причиною яким, як стверджує російський вчений Бородін 
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Д.А. [1, c. 51-60], став міжцивілізаційний розлом, який, у свою чергу, 

відбувається у межах напряму «Північ-Південь». Подібний стан речей 

обумовлює необхідність пошуку шляхів до асоціативних трендів у сфері 

міжнародних відносин. Як наслідок, все більше проявляється той факт, що 

основним пріорітетом світової політики стає налагодження міжнародних 

відносин, які будуються у значній мірі на зближенні та взаємопроникненні 

культур. Охорона культурної спадщини є тільки одним з аспектів культурного 

співробітництва. Культурна спадщина може зберігатися лише в тому випадку, 

якщо вона є складовою культури сучасності, а не пережиток минулого.  

 Українські дослідники М. Мальский та М. Мацях зазначають, що від 

найдавніших часів змістом міжнародних відносин у сфері культури було 

поширення та запозичення духовних культурних цінностей. Суспільства, що 

перебували на нижчому рівні розвитку, формувались під серйозним впливом 

передових і розвиненіших суспільств. Державі та її політичному керівництву 

доводилося вирішувати проблему ідентичності національного культурного 

поля, тобто за їх визначенням, мова йде про збереження чи трансформацію 

традиційної для цього суспільства системи культурних цінностей [30, c. 67].  

 О. А. Коппель та О.С. Пархомчук, професори Інституту міжнародних 

відносин, наголошують на тому, що міжнародні відносини регулюються на 

основі встановлення механізмів взаємодії між цивілізаціями, виявленням 

потенціалу та перспектив позитивного діалогу культур та цивілізацій [26, c. 

54].  Відмінність цивілізацій визначає і їх подальший зовнішньополітичний 

курс, а також надає можливість з'ясування причин та витоків такої 

відмінності. Цивілізаційний підхід визначає декілька парадигм взаємодії 

цивілізації, а саме самобутність при неможливості конвергенції  та 

тимчасовий характер різниці між цивілізаціями. В рамках підходу було 

визначено напрямки розвитку діалогу між цивілізаціями, а саме взаємна 

проінформованість та взаємодія, глобалізація і розмаїття культур ( вивчення 

та оцінка впливу глобалізації на цивілізаційні процеси взаємодії, 
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самоусвідомлення і спілкування), ідентичність та спільні цінності, торгівля, 

науковий і культурний обмін тощо. Хоча водночас російський дослідник 

Давидов В.М. зазначає, що традиційний цивілізаційний підхід у процесі 

вивчення латиноамериканського регіону нехтує суттєвими розбіжностями у 

вихідних цивілізаційних матрицях, що стали основою формування сучасних 

соціумів регіону і вплинули на розходження траєкторій соціально-

економічного розвитку латиноамериканських держав. Він доходить до таких 

висновків, використовуючи реконструкцію етнорасової статистики за період у 

п'ять століть, і таким чином, доводячи існування трьох головних 

цивілізаційних ареалів і відповідної детермінації розвитку різних країн 

регіону [12, c. 24-27].  

 Поняття цивілізації  розуміється під спільнотою людей, які мають 

спільні фундаментальні основи ментальності, основоположні духовні 

цінності та ідеали, стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, 

економіці та культурі . Формування ментальності індивидів того чи іншого 

суспільства розуміє під собою появу спільного розумового інструментарію, 

психологічної основи, що сприяє особливому усвідомленню індивідів світу та 

самих себе. Звернемося до поняття локальних цивілізацій, що відображають  

культурно-історичні, етнічні, релігійні й економіко-географічні особливості 

країни або групи країн. У Латинській Америці спостерігається поєднання 

декількох типів цивілізацій з огляду на історичні обставини і передумови, що 

послугували тому причиною.  

 Ми можемо виділити синтез місцевої аборигенської, себто індіанської 

цивілізації ( яка, в свою чергу,  включає в себе широке розмаїття окремих 

культур та народів, що несуть свій власний ідентичний код ), європейської та 

африканської. Локальні цивілізації виокремлюються за такими критеріями:  

системний, регіональний, національний, релігійний.  Вони є об'єктивною 

реальністю, з якою доводиться рахуватися і яка пояснює велику кількість 

тенденцій у сучасному і минулому світовому просторі, вона є частиною 
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світового цивілізаційного простору, що включає в себе групу народів, етносів 

або держав, що відрізняються спільністю культурних, релігійних, етичних 

цінностей, історичною долею, економічними та геополітичними інтересами. 

Цивілізація виступає в якості цілісної історичної системи, яка утворює 

сукупність взаємодій соціальної, економічної, політичної та культурно -

психологічних підсистем. Така система пов'язує між собою ряд факторів, що 

формують широку за своїм обсягом інтеракцію різних елементів.  Соціальна 

система стосується усього, що може нести по своїй суті антропологічний 

характер, себто засіб життя людей, їх діяльність тощо. Культурно-

психологічна включає всі прояви духовного життя — цінності, норми, 

знаково-комунікаційні системи, які забезпечують взаємодії людей.   

 В умовах глобалізації, культурне розмаїття світу потерпає від нових 

викликів, які мають тенденцію до зростання і сприяють руйнації об'єктів 

культурної матеріальної і нематеріальної спадщини. З огляду на це виникають 

нові підходи до бачення того, яким чином можна її зберегти. Будь-якому 

регіону світу притаманна та чи інша культурна наповненість та наявність 

своїх культурних матеріальних і нематеріальних здобутків.  Латинська 

Америка відноситься до регіонів проміжної зони із особливими історичними 

передумовами свого створення і є надзвичайно багатою на археологічну 

культурну спадщину, що успадкувало людство ще із доколумбових  часів та 

колоніального періоду [141].   

 ХХІ століття породило нові умови для створення підґрунтя регіональної 

співпраці латиноамериканських держав, що включило у себе сферу захисту 

культурної спадщини. Країни не приділяли особливої уваги проблемі своєї 

самобутності в контексті глобалізації. Приєднання держав до міжнародних 

конвенцій не слугувало потужним рушієм у збереженні культурного та 

історичного надбання ні на національному, ні на регіональному рівнях. Така 

динаміка подій зумовлювалася тим, що держави регіону, головним чином, 

спрямовували свою діяльність на економічному та політичному 
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реформуванні, і тільки по мірі зростання темпів свого розвитку почали 

приділяти належну увагу збереженню культурних цінностей. Регіональна 

співпраця щодо даного питання особливо активізувалася в останні 

десятиліття. У рамках данного дослідження автор розглядає захист культурної 

спадщини, як політично-цивілізаційний проект , що сприяє розробці нових 

механізмів взаємодії та проектів, і виступає  частиною соціального та 

економічного розвитку. Чинник здатний реформувати конфігурацію один до 

одного елементів латиноамериканської підсистеми міжнародних відносин та 

взаємозв'язки між ними. Держави Латинської Америки отримали у спадок 

грандіозне за своєю кількістю та  значенням культурне надбання, що потребує 

захисту з боку урядів. Насьогодні культурна спадщина з Мексики, 

Центральної та Південної Америки, що залишилася від цивілізацій 

доколумбового періоду, колоніальної і республіканської епох, зокрема, значна 

кількість релігійних об'єктів піддається серйозній небезпеці.  Певні фактори, 

які включають у себе колоніальні і громадянські війни, політичну 

нестабільність, низький рівень економіки, стали причиною тому, що об'єкти 

культурного надбання стали зникати або приходити у занедбаний стан [127].  

Держави регіону в останні роки стали розробляти нові механізми та шляхи 

співпраці задля збереження культурних цінностей, що залишилися із часів 

існування стародавніх цивілізацій та колоніального періоду після великих 

географічних відкриттів, які значним чином вплинули на формування 

сучасної культурної самобутності народів, що населяють  Латинську Америку. 

На сьогоднішний день дана проблема була мало висвітлена у літературі, так 

як тільки за останнє десятиріччя вона набула тієї  нагальності для того, щоб 

постати не просто проблемою на національному або на регіональному рівнях, 

але здатною набути міжнародного масштабу. 

 Розвиток культурної політики держав, що складають регіон, залежить 

значним чином від посилення та консолідації спільних дій. Сфера питань, 

пов'язаних із культурною спадщиною, є однією з головних ліній які формують 
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роботу міністерств та структур, чия діяльність пов'язана із питаннями 

культури у країнах Південної Америки. Дане твердження можна 

проілюструвати на наочному  прикладі Колумбії. Департамент, що опікується 

питаннями охорони спадщини поміж інших цілей пропонує пошук 

комплексного підходу щодо управління збереженням свого культурного 

надбання. Також воно наголошує на тому, що політика держав щодо 

культурної спадщини, матеріальної і нематеріальної, має надавати своїм 

суспільствам основну роль  у визнанні та цінуванні своїх культурних 

пам'яток, що належать до матеріального здобутку, та нематеріальних форм 

культурного самовираження, що є відповідно нематеріальним надбанням.  У 

цьому сенсі такими суспільствами постають як ті, що їх споживають, так і ті, 

що їх створюють, визнають, передають та наповнюють цінністю.  

 Довгий час думки щодо ролі, яку може відігравати культура у 

соціально-економічному розвитку, були достатньо антагоністичними. В цьому 

контексті державна політика була мінімальною і більша частина фінансування 

проектів культурного сектору виділялася меценатами та організаціями. Сюди 

ж потрапили і проекти з охорони культурного надбання. Водночас, захист 

культурної  та історичної спадщини заслуговує особливої уваги, так як вона 

сама стала займати центральну роль у політиці економічного розвитку 

локального рівня, і її значення не обмежується лише ідеологічними 

настроями, що базуються на політичних намірах створити певний єдиний 

культурний, цивілізаційний та соціальний простір, в межах якого культурна 

спадщина виступає з'єднуючим елементом або з'єднуючою ланкою між 

суспільствами та державами у побудові регіональної політичної стратегії. 

Відкидаючи лише регіональнальну політичну стратегію, ми можемо 

спостерігати певний синтез, що відбувається при участі культурної спадщини, 

розглядаючи проекти щодо її захисту, охорони та збереження в якості фактору 

співробітництва та культурного обміну для економічного та соціального 

розвитку Латинської Америки. Різноманітні дослідження стверджують, що 
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культура створює відчуття спільної ідентичності, а також ключові елементи 

соціальної згуртованості. Окрім того, культура впливає на розпізнавання та 

ідентифікацію спільних цінностей, важливих чинників для створення, 

збереження і практики демократії та толерантності. Підтверджуючи 

вищесказане, звернемося до Європейської комісії, яка нагалошує на тому, що 

«... культура є важливим аспектом суспілсьтва людей і сприяє розвитку 

соціальної інтеграції та згуртованості, а також участі у політичному житті...». 

У певних інших  дослідженнях США зазначається, що культура або 

культурно-цивілізаційні характеристики суспільства впливають на 

формування культурних цінностей. Зі свого боку, ЮНЕСКО стверджує, що 

«культурне розмаїття є рушійною силою розвитку не тільки для економічного 

зростання, але і як засіб для більш наповненого інтелектуального, емоційного, 

морального і духовного життя», і «воно ж є незамінним засобом для сталого 

розвитку та скорочення бідності», тим самим «сприяючи зменшенню 

масштабів злидарства, культура надає важливі переваги з точки зору 

соціальної згуртованості» [23] . 

 Разом із тим, збереження культурно-історичної спадщини, як правило, 

визнається в якості одного із найефективніших способів зміцнення зв'язку 

між громадянами та їх містом, так центральні відновлені райони старих міст 

стають з'єднувальною ланкою  із громадянами, що мешкають у місті, яке 

піклується про себе та своїх жителів. Від зменшеної моделі можна перейти до 

збільшеної у масштабах регіону. Якщо дана модель подібним чином буде 

реалізовуватися на міждержавному рівні у рамках спільних політичних, 

соцільних та економічних проектів, то вона може бути відтворена і на 

регіональному та міжнародному рівнях відповідним чином. Згідно з 

опитування мерів та фахівців з питань розвитку  у США, збереження 

історичної спадщини є одним з найбільш популярних інструментів для 

стимулювання економічного розвитку центральних районів міста (за частотою 

використання, збереження спадщини знаходиться на сьомому місці серед 45 



40 

 

інструментів, що зазвичай використовуються для сприяння економічному 

розвитку). Крім того, поширеною є думка, що збереження  історичних 

будівель є  більш економічно ефективним механізмом, аніж розвиток 

конструювання нових будівель, особливо якщо до процесу останнього 

включати знесення та утилізацію старих будівель та матеріалів, згідно з 

дослідженнями, проведеними спеціалізованими установами в США, 

відновлення будівель включає в себе економію вартості від 3% до 16%, і часу 

приблизно 18% в перерахунку на період будівництва ( що в рази нижче, аніж 

коли потрібно побудувати нову будівлю ) [210].  

 Український науковець В. Хонін зазначає, що межі соціо-етнічних 

просторів сфер міжнародних взаємодій визначаються залученістю соціальних 

спільнот національного характеру у процеси становлення соціумних основ 

соціальних організмів, історичної зміни їх меж, прив'язаності їх один до 

одного соціальними структурами антропологічного згуртованого життя. У 

рамках соціо-етнічних просторів конкретних сегментів міжнародного 

середовища здійснюється інтенсивний міжнародний обмін людьми, 

загальнолюдськими культурними цінностями, здійснюються процеси 

збереження спільної національно-культурної спадщини і власне 

національного самозбереження. Повний аналіз геоцивілізаційних просторів,  

на яких відбуваються міжнародні відносини, не був би довершеним, якщо б 

окрім вивчення параметрів і особливостей їх секторального розподілу, увага 

також не приділялася б і проблемам їх окремого комплексного, сегментарного 

існування. Саме в таких межах з “осередків цивілізацій”  виникають локальні 

цивілізації, генезис розвитку котрих  є пов'язаним із становленням  і 

розвитком суміжних “індивідуальних суспільств” [44, c. 36].  Історія взаємодії 

локальних цивілізацій складає основу формування соціо-етнічних просторів, 

які виходять за межі національних держав і які представляють собою частину 

світового цивілізаційного простору. Латинська Америка сама як регіон 

постала складним соціо-етнічним простором, на якому відбуваються 
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специфічні взаємодії міжнародного характеру, чиї індивідуальні суспільства 

трансформовувалися поступово під впливом історичних процесів. Вона 

з'єднала у своєму геоцивілізаційному просторі локальні цивілізації, що у 

хронологічних рамках змінювалися у результаті симбіозу із цивлізаціями, які 

інтегрувалися у результаті колоніалізму та подальших міграційних процесів. 

Аналіз згуртованості народів та держав регіону через призму цивілізаційного 

підходу дозволяє розглядати інтеграційні процеси у культурно-

цивілізаційному вимірі. Культурна спадщина стає фундаментом формування 

цивілізації, соціально-культурної ідентичності латиноамериканської 

спільноти, таким чином, її охорона  передбачає прямий захист тих основ, що 

конфігурують нову політику інтеграційної регіональної взаємодії.   

 С. Хантінгтон пише, що у свій час керівники деяких держав іноді 

намагалися відректися від культурної спадщини і змінити ідентичність своєї 

держави, переносячи її з однієї цивілізації в іншу. До сьогодні в жодному 

випадку не спостерігалося успіху, замість цього, як висловлюється 

Хантінгтон, з'являлися “шизофренічно розірвані” країни. Себто без свого 

природного ідентичного коду населення ризикує втратити власну 

самобутність. Американські мультикультуралісти у схожий спосіб 

відмовляються від культурної спадщини своєї країни, але замість спроби 

ідентифікувати США з іншою цивілізацією вони  прагнуть створити державу 

з багатьох цивілізацій, тобто таку, що не належить до жодної  з цивілізацій і 

не має культурного ядра.  Історія ілюструє, що жодна держава, складена 

таким чином, не буде існувати довго як взаємопов'язане суспільство [115, c. 

103-105].  Він же пише, що Північна і Латинська Америки описують різні 

культурні розбіжності. Латинська Америка може розглядатися у двох 

площинах , в одній вона постає субцивілізацію всередині західної цивілізації, 

в іншій – окремою цивілізацією, близько пов'язаною із Заходом і яка не 

визначилася остаточно щодо своєї приналежності до нього. В межах 

дослідження міжнародних політичних аспектів цивілізацій, включаючи 
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взаємовідносини між Латинською Америкою, з одного боку, і Північною 

Америкою та Європою з іншого, європейський напрям найбільше відповідає  

латиноамериканським реліям [115, c. 56-57].  

 Збереження культурної спадщини є напрямом, пов'язаним із 

міжнародним культурним співробітництвом, так як культурне надбання, 

матеріальне і нематеріальне, демонструє особливості способу життя кожного 

суспільства і  існування, презентуючи творчу спроможність і культурне 

розмаїття людства,  взаємопов'язується із усіма народами. Тереза де Анкорена 

пояснює важливість значення культурного співробітництва у цій сфері, вона 

пише, що неможливо у питаннях культури керуватися принципами 

ізольованості. Культурна політика, що має локальний характер, 

комплектується, виходячи із національного і міжнародного колективного 

досвіду, якийґ, в свою чергу, формується завдяки спільній діяльності 

численних країн. Культурне розмаїття, визнання інших суб'єктів, 

конструювання громадянського суспільства на принципах рівності і соціальна 

інтеграція,  визначення особливої цінності матеріальної і нематеріальної 

спадщини, поступове щоденне формування ідентичності  не можуть належно 

здійснюватися без чіткої стратегії і сталого співробітництва. Наднаціональні 

організми і державні інституції з питань співробітництва відіграють 

основоположну роль у зазначених вище процесах і відповідній діяльності.  

Культурний і політичний розвиток латиноамериканських країн є неможливим 

без участі даних акторів. Створення сфер, що включали б у себе теми, 

пов'язані із культурою, і фінансування проектів багатосторонньої участі 

шляхом горизонтального співробітництва є незамінними методами у 

акселерації справжньої інтеграції , при повазі кожної культури,  що існують на 

території регіону і кожної держави [139, с. 77].  Культурна політика, в свою 

чергу, не може сприйматися лише як штатне формальне управління 

історичною спадщиною,  як бюрократичні розпорядження державного 

апарату щодо мистецтва та освіти, або як історична хронологія діяльності 
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кожного уряду у цій сфері. Комплекс взаємодій держави або держав, 

громадських інститутів, організованих груп і спільнот є спрямованим на 

досягнення символічного розвитку, в даному випадку регіонального, і 

консенсусу щодо встановлення певного соціального порядку та соціальної 

трансформації. В умовах зміни політичного клімату латинамериканські країни 

шукають нові підходи щодо побудови міждержавних відносин в середині 

регіону. Латиноамериканськими дослідниками було розроблено і досліджено 

декілька парадигм, щодо проведення державами культурної політики і ролі 

культурної спадщини у ній. Зокрема, значний внесок щодо їх визначення, 

деталізації та функцій зробив мексиканський вчений Нестор Гарсіа Канкліні.  

До них входять:  ліберальне меценацтво ( mecenzago liberal ), 

патрімоніалістичний традиціоналізм (tradicionalismo patrimonialista), 

популістичний етатизм (estatismo populista), неоконсервативна приватизація 

(privatización neoconcervadora),  партисипативна демократія (democracia 

participativa), (democratización cultural) культурна демократизація. Ми 

приділимо увагу тим, у яких культурна спадщина відіграє ключову роль або 

одну з провідних при використанні даних парадигм у конструюванні 

міждержавних відносин при залученні культурної політики [121, c. 144-147].  

 Парадигма ліберального меценацтва . Концепція і мета цієї парадигми 

поєднуються із культурною спадщиною і її розвитком через участь того чи 

іншого індивіда. Ліберальне меценацтво не претендує на побудову стратегій 

глобального характеру задля рішення проблем культурного значення, однак 

воно розглядається як форма культурної політики, оскільки надає змогу 

державам нормалізовувати відносини у даній сфері, встановлювати 

пріоритетні лінії розвитку, хоча водночас даний вид культурної політики не 

приймає до уваги колективні потреби. 

 Патрімоніаліьний традиціоналізм визначає державу як союз індивідів,  

об'єднаних раціональними факторами, такими, як географічний простір, раса 

та ірраціональними, а саме любов до батьківщини, релігія тощо, відкидаючи 
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соціальну різницю між членами будь-якого суспільства. Дана парадигма була 

притаманна олігархічним аристократіям; політика, яку вона представляла, 

поєднувала національну ідентичність, окрім зазначених вище факторів , а 

також минуле і традиції. Її основними учасниками виступають держави,  

політичні партії, традиційні культурні інститути.  Збереження фолькльорної 

спадщини як ядра національної ідентичності. Традиційне культурне надбання 

використовувалося як засіб , що не несе конфліктного характеру для 

ідентифікації усіх верств населення. Така спадщина концентрується навколо 

комплексу індіанських культур, що існували до приходу Колумба. До неї ж 

входять змішання особливостей корінного населення із тими, що з'явилися у 

колоніальну епоху або під час війни за незалежність. Зі свого боку Н. Г. 

Канкліні критикує  ідеалістичний образ народа, як ядра держави або нації, з 

огляду на популістичний напрям політики, що пропагандує дані ідеї. Маємо 

зазначити, що саме риси патрімоніалістичного традиціоналізму наразі 

використувуються  владою латиноамериканських держав задля проведення 

необхідного їм курсу політики. Історично (хоча такий підхід і 

використовувався за різних політичних умов у окремих країнах регіону й мав 

національний характер) склалося так, що зазначена парадигма стала основою 

міжрегіонального співробітництва, яке обумовлює збереження і охорону 

культурної спадщини у Латинській Америці. В Аргентині та Уругваї, країнах, 

що сформувалися шляхом змішання корінного населення та поселенців-

іммігрантів, прослідковувалася претензія у свій час на абсолютизацію  

окремої визначеної культури, як єдиної і унікальної, ігноруючи історичні 

обставини, але подалі така позиція розглядалася як ірраціональний проект, що 

викликав багато суперечностей і тому не набув необхідної сили задля 

продовження свого існування. На противагу йому, або як стверджують деякі 

дослідники, менш досконалим основоположним антропологічним підходам, 

став  націоналізм щодо чистого расового походження у 

центральноамериканських і андських країнах, що здійснюється про-
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індіанськими рухами. Тим не менш, і він не знайшов належної підтримки тих 

чи інших еліт, чи то політиків популістів, антропологістів або чиновників 

індіаністів. Тобто патрімоніалістичний традиціоналізм, поступово 

трансформуючись, відійшов від радикальних напрямів щодо самовизначення 

тих чи інших культур і став акцентувати свою увагу на засадах спільності і 

об'єднання. 

 Популістичний етатизм передбачає розповсюдження культурних 

цінностей еліт, зокрема тих, що знаходяться при владі. Тобто нематеріальні 

культурні цінності нав'язуються населенню з боку держави, на території якої 

воно проживає. У даному підході основною постає держава, а не народ, яка 

використовує політику популізму задля досягнення своїх інтересів.  

Національна ідентичність будується не на базі раси, географічного 

розташування, минулого або традицій, а на принципах організації держави як 

такої. У різних латиноамериканських популістичних рухах культурна політика 

використовується задля побудови ідеологічних засад і соціальних 

взаємовідносин, що  встановлюють ідентичність нації на рівні із ідентичністю 

держави і регулюють між ними зв'язок. На думку автора, на сучасному етапі 

прикладом держави, що проводить політику популістичного етатизму , можна 

вважати Венесуелу, Кубу.  

 Підхід до культурної політики через призму культурної демократизації 

передбачає її використання задля розповсюдження і популяризації мистецтва, 

наукових знань та інших форм високої культури. Широке розповсюдження 

забезпечить поступове зникнення нерівності щодо доступу до важливих і 

символічних цінностей культурного надбання. Дана концепція була частиною 

майже усіх політичних трансформаційних процесів, що відбувалися протягом 

століття на континенті. Культурна демократизація з іншого боку стосується 

діяльності певних рухів громадянського суспільства,  які не мають влади, 

тобто  тих верств населення, що формують культурну спадщину сьогодення і 

намагаються налагодити взаємодію із державним сектором. Важливим є 
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розрізняти тих, хто проводить процеси такої демократизації через державні 

інститути, тих, хто робить це шляхом залучення незалежних організацій і тих, 

хто використовує розповсюдження зазначених принципів з метою проведення 

лише комерційної діяльності. Хоча треба зазначити, що впровадження даної 

парадигми досьогодні мало більш риторичний характер, аніж практичний, в 

останні роки в латиноамериканській науковій думці поновилися дискусіїї 

щодо неї. З'явилося два найбільш поширених критичних підходи щодо 

культурної демократизації , перший наголошує на тому, що популяризація так 

званої “високої культури” нав'язує елітарне визначення культурної спадщини, 

що символізує державу або народ, її всезагальну цінність для держави, а тому, 

як наслідок, це призводить до відокремлення від усього іншого населення. 

Серед груп відповідальних за проведення культурної політики в Аргентині, 

Бразилії, Перу і Мексиці, існує досить значна проблема того, що до спадщини 

мають входити не тільки культурні пам'ятки та продукти культурної 

діяльності, але й нове розроблення культури елітами по відношенню до 

державних і народних потреб.  Усвідомлення важливості культурних прав і 

того факту, що культурні цінності, які символізують державу, сприяють 

глобальній демократизації суспільства, має спонукати латиноамериканські 

уряди ставити їх на центральні позиції у політичній боротьбі задля 

досягнення структурних змін. В іншому випадку існує ризик залишитися із 

старими упередженнями щодо другорядної ролі культури, а також такої, що 

вимагає занадто багато витрат і тому є недоцільним вдаватися до політичної  

діяльності, пов'язаною із нею.  Як результат це призведе до  співпраці із тими, 

хто із символу народу прагне створити ринок, повністю підпорякований 

компетенціїї підприємств, і ідеологічний колективний елемент культурної 

спадщини буде знівельовано. Другий підхід критикує наявність  нерівності 

між соціальними класами. 

 Гонзало Кастельянос розглядає роль культурної спадщини в межах 

парадигми соціальної правової держави. Суміжність понять культури і нації 
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свідчить про те, що культурний простір є складовими елементом держави, 

яким у політичний науці традиційно була нація. Відмінні риси суспільств, 

розроблення їх спільних цінностей, наявність мов і діалектів, які їм 

притаманні, етично-ціннісні моделі соціальної поведінки, визнання 

ідентичностей, спосіб, у якій узгоджуються основи освітніх процесів,  

впровадження політики щодо побудови фундаменту цивільного життя, 

традиції, що вони поділяють, зв'язок із територією на якій вони проживають, 

призводять до утворення двох концептів.  

 Так, у Латинській Америці не існує гомогенної культури. Ідея нації при 

концептуальній сумісності із культурою не має жодних ознак ні націоналізації 

культурної ідентичності, ні етнічного націоналізму. Ідентичність, про яку 

йдеться у культурному розрізі і у розрізі нової концепції нації, полягає у 

чисельних узгоджених взаємодіях у рамках багатонаціональності, 

мультикультуралізму і наявності різноманітних націй, які, трансформуючись, 

співпроживають на території однієї і тієї ж самої держави. Спостерігається 

певна напруга у співіснуванні різних культур, які іноді є дуже 

антагоністичними одна до одної, хоча водночас не було якихось загальних 

тенденцій у латиноамериканських країнах що призводили б до етнічних і 

націоналістичних сепаратистських деформацій. Задля підтримки їх існування 

в одних соціальних межах, соціальній правовій державі і 

латиноамериканській спільності необхідно вирішувати у демократичній 

формі діалектичну напругу між наявністю широкого розмаїття культур і 

спільними цінностями, між створенням ідентичності в інтегрованих 

просторах та побудовою гето ( районів, де добровільно або примусово 

проживають етнічні меншини ), знаходити засоби забезпечення егалітарних 

принципів щодо різних культур і заборони будь-якої форми культурного 

примусу в рамках симбіозу глобалізації соціоекономічних відносин. У 

латиноамериканських співдружностях бачення інтеграції базується на  

необхідності  проведення прозорої політики і такої, що подідяється усім 
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регіоном [94, c.45-47]. 

 Зазначені підходи щодо культурної політики дозволяють знайти шляхи 

оновлення латиноамериканських суспільств щодо взаємосприйняття та 

визначення місця культурної політики для вибудови регіональної ідентичності 

в якості фундамента нової політичної взаємодії. Так, Е. Мартінес Естрада 

пише, що майже всі південноамериканські нації мають політичні кордони, що 

не співпадають із їх етнічною конфігурацією. Тим не менш це не стає на 

заваді у конструкції міждержавного діалогу. 

 Н. М. Весела у своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому 

інтеграційним процесам у Латинській Америці, наводить приклади 

концепцій, що регулюють ці самі процеси на сучасному етапі. Так, одна з них, 

необоліваристська концепція, за її твердженням, постулює ідеї та принципи 

багатосторонньої регіональної інтеграції на рівних правах між партнерами, 

що мають риси схожості разом зі спільною історією і культурою з метою 

досягнення політичної єдності задля полегшення вирішення проблем 

внутрішнього розвитку регіону і зміцнення країн ЛАКБ у глобальних 

процесах. Необоліваризм передбачає регіональну і субрегіональну інтеграцію 

на континенті і ґрунтується на боліваріанській іделолгії визволення, яка стала 

імпульсом відновлення латиноамериканських цивілізаційно-культурних 

цінностей. З кінця  XIX ст. і у  перші десятиріччя ХХ ст. у Латинській 

Америці стали відбуватися зрушення у політичній і соціальній свідомості з 

огляду на прояви негативного впливу вестернизації. Регіон постав перед 

перспективою нової “революції”. Відновлення латиноамериканської 

цивілізаційної самобутності постало новим концептом, що стало підґрунтям 

для формування суспільної думки через назрілу культурну і ментальну 

перетурбацію. Із цього часу латиноамериканська цивілізаційна модель  

починає розвиватися окремо від європейського і американського впливу. 

Політичний процес із використанням культурних елементів втілився у 

спільній генеральній стратегії  у вигляді науково обґрунтованого прогнозу 
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еволюції культурного партнерства і співробітництва між державами. 

Американський політолог Мільтон К. Камінс визначає культурну дипломатію 

як обмін ідеями, інформацією, цінностями, традиціями, віруваннями та 

іншими аспектами культури, які можуть сприяти покращенню 

взаєморозуміння. Обмін культурними цінностями відбувається зокрема з 

метою пропаганди  миру і толерантності між народами.  

 Культурна спадщина в концептуальному вимірі міжнародних відносин 

вписується в межі поняття культурної політики. Методологічна база збереження 

спадщини у контексті управління світовим середовищем, як розгалуженою і 

сталою системою включає в даному контексті  три взаємопов'язані між собою 

концепції — ноосферну, екології культури і культурного ландшафту. 

Концепція культурного ландшафту розуміє під собою визначення простору, 

що включає природні і антропогенні компоненти і формується у результаті 

свідомої діяльності людини задля задоволення власних потреб. Ноосфера  

визначається як інтегрована сфера відповідальності людини  за коеволюцію 

соціуму і середовища. Культурна спадщина входить у сферу відповідальності 

людини, і тому, ноосферна концепція допомагає нам розглянути захист 

культурних цінностей з точки зору необхідності антропологічної участі у 

цьому процесі. Поняття екології культури переносить нас до соціальної 

пам'яті, пов'язаної із минулим. Академік Д. Ліхачьов ввів його підкреслюючи 

необхідність збереження культурної спадщини у рівній мірі із природною.  

Відповідальність за збереження і існування культурних цінностей, які можуть 

використовуватися із практичних потреб, а також акцентування на 

необхідності такої відповідальності дозволяють відслідкувати роль захисту 

культурної спадщини у міжнародному вимірі. 

 Серед якісно нових теоретичних підходів щодо дослідження  виділяють:  

- генетичний, за якого спадщина виступає, як носій історичної пам'яті, що 

забезпечує збереження самобутності національної і релігійної культури ; 

- екологічний, що визначає спадщину, як основу сталого розвитку суспільства і 
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біосфери; 

- географічний де спадщина виступає основою збереження культурного і 

природного розмаїття світу, держави, окремих регіонів, етносів і груп населення. 

З точки зору даного підходу 

 Зазначені підходи визначають культурну спадщину як фундаментальну 

категорію. Фактично вони вказують на конструктивну роль культурної 

спадщини у формуванні економічної і соціальної політики держави, її поведінки 

на світовій арені. Генетичний і географічний підходи вписуються в загальний 

контекст нашого дослідження, з огляду на те, що культури можуть співіснувати, 

але, водночас, неможливо уникнути ситуації, у якій та чи інша культура не буде 

намагатися домінувати над іншою, новонабутою, що прийшла від 

переселенських народів. Це обумовлює причини того, що Латинська Америка у 

свій час стикалася із проблемами формування регіональної ідентичності, з 

огляду на те, що регіон не міг ідентифікувати, що є для нього природним, а що 

набутим. Культури як явище, не можуть бути статичними,  для них характерною 

рисою виступає постійна зміна. Історія свідчить про те, що довгоіснуючі 

культури відрізняються не ізольованістю, а навпаки, спроможністю 

трансформуватися відповідно до нововизначених обставин, навіть, якщо цей 

процес включає в себе абсорбацію іноземних культурних елементів. 

 Автор використав системний підхід, що розглядає міжнародні 

відносини як складну систему, оскільки вони мають велику кількість 

компонентів та багате розмаїття інваріантних і варіативних структур. 

Відповідно виходячи з того, що різні функціональні задачі цих струтктур 

породжують велику кількість комплексів підсистем, даний метод дозволив 

автору, під час аналізу  охорони культурної спадщини виділити елементи та 

рівні, на яких відбуваються відповідні процеси. Все, що складає зовнішнє 

середовище системи міжнародних відносин, є результатом процесів, що 

відбуваються у відносно не поєднаних частинах суспільства людей, 

включаючи усю їх об'єктно-організаційну структуру. Масштаб дослідженого 
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перебігу функціонування елементів під час збереження спадщини 

сформувався у складну структуру, яка включає у себе страти взаємодії між 

регіонами, державами, організаціями, спільнотами тощо, що дозволило нам 

чітко окреслити загальну картину збереження латиноамериканських 

культурних цінностей. Інтеграція розуміє під собою комплектацію різних 

частин у єдине ціле, стан взаємопов'язаності частин і функцій системи у 

цілому, а також сам процес, що веде до такого стану. Системний підхід 

розглядає регіони світу або світу в цілому як системи взаємодій, що 

виникають, виходячи з історичних обставин. Виступаючи акторами цих 

взаємодій, держави, суспільства або цивілізації представляють собою 

результат з'єднання тих чи інших системних факторів. Даний підхід вбачає в 

сучасному людстві взаємопов'язану спільноту, що створюється взаємодією 

різних господарських та політичних структур. Культурна спадщина стає 

повноцінним елементом у рамках культурного елемента, що стає тим самим 

системним фактором, який спричиняє вплив на формування 

латиноамериканської ідентичності, свідомості і цивілізації. Треба відмітити 

той факт, що латиноамериканська система міжнародних відносин більше 

підвладна впливу зовнішнього середовища, тобто на своєму вході вона 

сприймає більше, ніж віддає сама на виході, водночас Латинська Америка все 

ж не є активно залученою до процесу глобалізації, як суб'єкт, на відміну 

інших регіональних підсистем, шо зумовлено особливостями її внутрішньої 

еволюції, яка із часом зможе допомогти їй перетнути бар'єр певної 

маргіналізації у тому, що стосується впливу на глобальні політичні процеси. 

 Латиноамериканська підсистема міжнародних відносин довгий час 

являла собою доволі нестабільну систему із ускладненими зв'язками між 

своїми елементами, тобто взаємовідносинами між державами. Її  

системогенезису і позитивному функціонуванню заважали такі фактори, як 

наркотрафік, військові конфлікти на базі прикордонних суперечок, відсутність 

свідомої політичної співпраці. Дестабілізуючим фактором виступає також і 
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панамерканистська концепція США, яка фактично довго не давала природним 

способм формуватися регіональній системі міжнародних відносин у 

Латинській Америці, проводячи політичну і економічну експансію, щодо її 

елементів, і розглядаючи її як територію власних інтересів. На сьогоднішній 

день цей тиск дещо ослабнув і система міжнародних відносин у Латинській 

Америці вийшла на новий рівень і стала формуватися у якісно нову модель із 

початку ХХІ ст [114].   

 Головна проблема полягає в тому, що жодна велика країна регіону - 

Мексика, Аргентина, Бразилія - не є центром тяжіння регіональних сил, що 

можуть протистояти гегемонії офіційного Вашингтона, який прагнув 

закріпити свій вплив у регіоні. Носіями ж ідеологічних проектів в Латинській 

Америці  спрямованих на перетворення регіону на самостійний центр сили, є 

поки країни, що знаходяться в іншій ваговій категорії. Це: Венесуела, Куба, 

Нікарагуа, Болівія, останнім часом - Еквадор, Уругвай, Парагвай. Їх потенціал 

є непорівнянний з ресурсами провідних країн Латинської Америки. Крім того, 

вони територіально роз'єднані і не можуть створити ефективний 

геополітичний блок. Інтеграція країн Латинської Америки неминуча. 

Практичні кроки не змусили себе довго чекати. Найбільш важливими з них 

були створення на півдні континенту спільноти МЕРКУОСУР, в Центральній 

Америці - ЦАОР (пізніше ЦАІС), а після і такого великого політичного 

об'єднання, як Група Ріо, і з 2008 року УНАСУР [132, c. 115-130].  На жаль, на 

шляху до успішного та ефективного функціонування цих блоків існують певні 

перешкоди. Сьогодні з'явився новий вимір, який сприяє синтезу елементів 

системи, з огляду на нові тенденції, які складають новий загальний фон 

державної співпраці латиноамериканських країн, культурне співробітництво 

стало відігравати нову роль у побудові структури взаємовідносин в рамках 

регіону. Культурний чинник посилює процеси інтеграції елементів системи, 

які в даному випадку виступають в ролі держав, міжнародних урядових і 

неурядових організацій та окремих індивідів. 
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 Безумовними лідерами у популяризації культурно-об'єднавчих ідей є 

країни андського регіону, а саме Болівія, Еквадор, Колумбія та Еквадор із 

Перу, які започаткували систему інтеграційних процесів на терені Південної 

Америки. Під гаслом єдиної культурної самобутності із створенням у 1965 

році Андського співтовариства. Держави, які є його членами, із 

різноманітними сформованими культурами, об'єднані спільним минулим,  

спільною метою та цілями на сьогодні, до яких безпосередньо входить 

інтеграція на субрегіональному андському рівні, південноамериканському 

рівні та  загалом на рівні усієї Латинської Америки. Акцентуючи увагу на 

культурній взаємній єдності країни окремо, відзначають спільні, надзвичайно 

багаті за своїм наповненням фольклорні та мистецькі заходи, які сприяють їх 

ще тіснішому об'єднанню. Зокрема, основна роль та ініціатива належить 

Колумбії, яка вдається до чималих зусиль у питаннях організації спільних 

форумів і заходів в контексті регіональної співпраці, у тому, що стосується 

неопосередковано культурних питань, до яких входить фінансування 

включно, і яку можна було б виділити як специфічного регіонального лідера 

разом у тому, що стосується регулювання культурної політики в середині 

регіону. 

 Така активність з боку андських держав зумовлена збереженням 

індіанської культурної самобутності, що позитивно відобразилася на 

політичній співпраці між країнами. До інтеграційних угруповань такого 

характеру приєднуються і такі держави, як Бразилія і Аргентина. Історично 

автохтонне населення, що проживало на території цих держав було 

викорінено, і громадяни цих країн беруть свої коріння у своїй більшості із 

колоніального та постколоніального періодів. До сьогоднішнього дня країни-

претенденти на лідерство у регіоні не придавали вагомої уваги 

співробітництву, що діяло б на базі загальних культурних та ідеологичних 

засад, віддаючи перевагу співпраці в інших галузях.  

 Автор вважає, що при формуванні цілісної системи до її структури було 
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додано ще один важливий взаємов'язок, який фактично не відіграє подібної 

ролі в інших регіонах світу. Спільні історичні корені і схожа культура стали 

тим базисом, що встановив на собі фундамент нових взаємовідносин між 

державами Латинської Америки. Наявність цього взаємозв'язку в подальшому 

може перевести характер системи відносин у Латинській Америці від 

гетерогенного до гомогенного, що є спричиненим поглибленням 

співробітництва на культурному рівні, яке здатне за своїм форматом надати 

нової сутності політичним відносинам між державами регіону.  

 Регіон постає єдиною культурною і політичною площиною, суцільною 

повноцінною системою, що ідентифікує латиноамериканське суспільство як 

єдину одиницю. Охорона культурної спадщини може розглядатися як 

взаємозв'язок між елементами системи, які виступають неопосередковано 

суб'єктами регіональних взаємовідносин і представлені державами, 

міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, регіональними 

інституціями, суспільствами. Охорона культурної спадщини як явище 

міждержавного співробітництва відбувається в рамках культурної політики, 

що проводиться на рівні регіону.  

 Нами було використано комплексну методологію, яка ґрунтується на 

застосуванні загальнонаукових методів, зокрема, системного аналізу,  

порівняльного та історичного методів, метод індукції , а також метод вивчення 

документів. Індуктивний метод дозволив нам розробити логічний ланцюг від 

національних законів які відображають підходи держав у сфері захисту 

культурних цінностей до конструювання загальнорегіональної політики щодо 

охорони культурної спадщини і її місця у міждержавних відносинах.  

 За допомогою історичного методу ми проаналізували події, що 

передували виникненню питання охорони культурної спадщини у регіоні, а 

історико-політологічний аналіз, в свою чергу  дозволив визначити причини 

включення культурної спадщини до політичного дискурсу 

латиноамериканських держав. 
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 Використовуючи метод порівняльного аналізу ми визначили різницю 

між внутрішньодержавними політиками латиноамериканських країн щодо 

культурної спадщини та  міжнародними договорами заключеними між 

собою та іншими акторами міжнародних відносин.  

 Також в дослідженні використані специфічні методи, принципи і 

підходи. Автор застосував спеціальні методи етнополітології, до яких 

належать етнологічний, етносоціальний тощо. Зокрема на увазі став 

етнодержавологічний підхід, розроблений і запропонований українським 

науковцем Ю.І.Римаренком. Метод виходить із постійної взаємодії 

етнонаціональних спільнот і держави і є конче потрібним при виробленні 

стратегії й тактики національно-державного будівництва та розробці і 

впровадженні в життя державної концепції етнонаціональної політики взагалі. 

Етнонаціональний склад Латинскьої Америки обумовлює використання 

автором  даного методу, з огляду на залучення до політичних процесів у 

державах етнічно-культурної тематики. 

 За допомогою інституційного методу ми визначили функції політичних 

інститутів, що опікуються проблемами культурної спадщини, а також умови і 

напрями їх діяльності. Зокрема ми дослідили структури міжнародних органів, 

системи і методи їх функціонування. Автор використав даний метод у 

контексті проведення свого дослідження в рамках парадигми лібералізму, яка 

наголошує на збільшенні значення універсальних правових і моральних норм, 

на зростаючій ролі міжнародних організацій. Організації регіонального і 

міжнародного універсального типу займають одне з ключових місць у 

збереженні охорони культурної спадщини у Латинській Америці і сприяють 

на цьому підґрунті взаємовідносинам держав. До таких організацій ми 

відносимо  ЮНЕСКО, МЕРКОСУР, УНАСУР, Андське співтоваріство, ICOM, 

ICCROM, ICOMOS, Міжнародний банк розвитку тощо.  

 Метод івент-аналізу був застосований при дослідженні чисельних 

конференцій, зустрічей, форумів і семінарів, які були присвячені тематиці 



56 

 

збереження культурних цінностей. Цей метод дозволив нам відстежити 

напрями політики держав у сфері захисту культурної спадщини через 

відповідні заяви, резолюції та практичні заходи, до яких вони вдаюьтся.  

Основними методологічними підходами до дослідження охорони 

культурної спадщини у міждержавних відносинах країн Латинської Америки 

стали  цивлізаційний, інституційний та політологічний. Наше дисертаційне 

дослідження є політологічним, тому автор використовує саме політологічний 

підхід, який розглядає захист культурної спадщини в площині політизації 

етнічності, що призводить до винесення культурної спадщини на рівень 

етнічного і цивілізаційного зближення. Такий підхід дозволив нам 

простежити динаміку розвитку процесів збереження культурних цінностей на 

латиноамериканському просторі і розкрити механізми їх впливу на 

міжнародно-політичні процеси у регіоні. 

 

1.2 Документально-джерельна база дисертаційної роботи 

 

 Документальна база дисертаційного дослідження охоплює широке коло 

міжнародних і національних нормативних документів. Під час написання 

роботи розглядалася договірно-правова база у сфері двосторонніх та 

багатосторонніх відносин латиноамериканських країн з іншими країнами та 

між собою. Так, увага була приділена ряду угод між Сполученими Штатами 

Америками і країнами Центральної Америки та Андського субрегіону, щодо 

запобігання нелегальній торгівлі культурними цінностями і задля їх 

збереження. Досліджено основні офіційні проекти, ініціативи та програми 

співробітництва у сфері охорони культурної спадщини країн Латинської 

Америки у рамках проведення  спільних форумів, самітів та інших заходів у 

міжнародних та регіональних урядових організацій, таких як ЮНЕСКО, 

МЕРКОСУР,  УНАСУР, СЕЛА, АЛБА, КАРІКОМ та ін., за допомогою яких 

формується політика архітектури співробітництва у регіоні щодо збереження 
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спільної культурної спадщини. Проаналізовано Конвенції ЮНЕСКО, що 

стосуються охорони та збереження культурної спадщини, зокрема це 

Конвенція 1970 р. щодо заходів, спрямованих на заборону та попередження 

незаконного імпорту, експорту та передачі прав власності на культурні 

цінності, Конвенція 1972 р. про охорону Всесвітньої культурної та природної 

спадщини, а також Конвенція Сан-Сальвадору 1976 р. щодо захисту 

археологічної, історичної та художньої спадщини Американських держав, 

підписана під егідою Організації Американських Держав. Було проведено 

детальне дослідження документів Андського Співтовариства, зокрема 

Постанови 460 і 588  про захист і повернення об'єктів культурної спадщини 

країн членів Андського Співтовариства і організації МЕРКОСУР, а саме 

Постанови 55/12 про культурну спадщину МЕРКОСУР і Договір 1970 р. про 

утворення організації Ковенції Андреса Бейо у сфері культурної, освітньої, 

наукової і технологічної інтеграції. Опрацьовано веб-сайти державних 

структур країн Латинської Америки, зокрема міністерств з питань культури, 

державних структур США та низки спеціалізованих міжнародних організацій.  

 Дослідження спирається, головним чином, на праці іноземних авторів, 

оскільки воно присвячене специфічній темі, що відповідає культурним, 

соціальним і політичним реаліям у Латинській Америці.  

 Досліджуючи цивілізаційний аспект автор звернувся до робіт Коппель 

О. А. [26], Рубеля В. А. [40], Давидова В. М.  [12], Ємельянова А. І. [13], Ж. 

Ково-Моріс [100] С. Хантінгтона [151] Х. Арльта [55]. 

  Гільєрмо Бонфіл Баталья, опираючись на відому працю Самюеля 

Хантінгтона “Зіткнення цивілізацій”, провів аналіз щодо формування 

латинамериканської цивілізації, її визначення як субцивілізації від західної і 

подальшого розвитку у майбутньому [73].  Ж. Ково Моріс описує 20 

латиноамериканських цивілізацій, акцентуючи увагу на їх розмаїтті і водночас 

єдності. Французька дослідниця констатує, що Латинська Америка є 

комплексним простором, який довгий час із-за соціальної і економічної 
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нерівності довгий час потерпав від політичної нестабільності. За її 

твердженням, культура латинського світу є лише малою часткою від того 

змішаного культурного осередку, що має місце у регіоні [100, c. 128-130].  Х. 

Арльт приділив увагу методам та параметрам аналізу культурних процесів і 

протиріч, що відбуваються в середні них. Він висвітлив проблеми народної 

генетичної пам'яті і роль часових рамок у вивченні таких явищ, як культура, 

цивілізаця, суспільство, визначаючи перехід минулого часу у стан 

теперішнього, і водночас, в якості основного елементу культурних процесів, 

що стосуюється не лише питань культурного спадку. Арльт окреслив загальні 

концепти культури та теоретичні підходи щодо їх дослідження, а також  вплив 

регулярних змін у соціальному житті і  у рядах влади на суспільства і 

цивілізації [55, c.120-130]. Ємельянов А. І.,  російський науковець, у своїй 

дисертації “Цивілізаційна ідентичність держав Латинської Америки як новий 

феномен світової політики” аналізує проблеми становлення  ідентичності 

регіону і її вплив на загальну архітектуру регіону і відносини країн [13].  

 Задля вивчення питання ідентичності автор  провів роботу із працями 

Ф. Аінци [46], М. Архони [54], Р. Барейро Сагієра [60], Г. Бауманна [64], Р. 

Болдорі де Балдуссі [71], А. Бомбіно [72], Г. Бреквела [76], K. Калхауна [82], 

Г. Гіменеза [125], Дж. Гіссі [126], А. Гранадоса [133], M. Хопенхайна [150], П. 

Імберта [154], А. Кінга [158], Х. Ларрена Ібаньєза [164], M. Мартінеза Бланко 

[177]. 

 А. Бомбіно наголошує на важливості збереження латиноамериканської 

культурної ідентичності і проектів, направлених на поглиблену інтеграцію у 

сучасному світі, де превалюють процеси глобалізації у контексті 

неоліберального і гегемоністичного дискурсу. Зокрема він зазначає, що хоча 

даний феномен і не є виключним, тим не менше дана проблема розглядалася 

латиноамериканськими науковцями ще із XIX ст [72, c. 59-63].  А. Гранадос 

Гарсіа і К. Марікал зазначають, що дослідження проблеми ідентичності і 

розмаїття держав та культурних мереж у Латинській Америці набуло 
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особливої інтенсифікації із-за поширення глобалізації і сучасних проектів в 

рамках економічної інтеграції у регіоні [133, c. 154-165]. Ключові параметри 

аналізу основ становлення і еволюції ідентичності в іспаномовних 

латиноамериканських країнах, чиї культуру, цінності та закони можна звести 

до спільного знаменника, пропонуються Р. Барейро Сагієрою [60, c. 308-314]. 

Він детермінує структуру ідентичності через основні елементи політичного, 

соціального, економічного і культурного життя у ХХ-ХХІ ст. і зазначає 

необхідність використання міждисциплінарного підходу у вивченні її 

розвитку. Тим не менш, науковцями не було досліджено роль культурної 

спадщини у формуванні загальнорегіональної ідентичності і процеси 

пов'язані із цим.  

 Дисертант у своєму дослідженні спирався на праці, присвячені 

проблемам збереження і охорони культурної спадщини, а саме М. Ангелеса 

Керола [52], Дж. Бателемі [63], Ф. Браво Херери [75], Г. Кастельяноса 

Валензуели [84], Н. Гарсіа Канкліні [121], М. Гарсіа Куетоса [123], К. 

Джіанотті Гарсіа [128], В. Гонзало Кастельяноса [117], І. Гонзалеза-Вараса 

[131], М. Фальсера [136], П. Імберта [155], М. Хав'єра [156], К. Мартінез 

Яньєза [177], А. Марторелла Кареньо [180], М. Мехья [184], Л. Монсальве 

[200], Е. Рохаза [233], Д. Шавельзона [241], Х. Солано [249], М. Альвареза 

[51], Х. Бальярта Ернандеза [59], М. Луз Ендере [173], Х. Лопеза Ернандеза 

[172], М. Мінейро Скатамаккіа [198]. 

 М. Ангелес Керола, професор Мадридського університету Компултенсе, 

розроблює підходи щодо механізмів управління процесом охорони 

культурних цінностей через стадії ретельного вивчення, планіфікації, 

контролю і захисту. Дослідниця у свої праці окреслює поняття культурної 

спадщини і методів її збереження в рамках іспанського і міжнародного 

законодавства.  Також вона наводить типологію спадщини за специфікою 

створення та надає бачення архітектонічної, археологічної, етнологічної, 

культурної нематеріальної спадщини, індустріальної, наукової і технічної, а 
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також документальної і бібліографічної. Аналізує роботу спеціальних 

інституцій, чия діяльність пов'язана із захистом культурних цінностей таких, 

як ЮНЕСКО, Рада Європи, органи державного управління, музеїв, архівів, 

бібліотек, консорціумів, фондів, спеціальних асоціацій, інститутів,  

університетів і центрів дослідження. Ореме місце у її дослідженні займає 

питання етики соціального використання культурної спадщини, її теперешній 

і майбутній стан [52, c. 115-117 ]. 

 М. Фальсер [136, c. 90-97] розглядає роль культурної спадщини в якості 

упорядного елементу  із часів колоніальної епохи і до теперішнього часу. Він 

тематизує своє дослідження від архітектурної та інтелектуальної історії до 

збереження і відновлення. Робота представляє загальний огляд історичних 

процесів, які охоплюють два століття інституціональної діяльності, концепт 

культурної спадщини виносився на порядок денний як ЮНЕСКО та і 

політичних режимів тих чих інших держав.  

 Гонзало Кастельянос у своїй роботі “Культурна спадшина : Інтеграція і 

розвиток у Латинській Америці” досліджує питання ролі культурної 

спадщини у соціальних процесах, які відбуваються на теренах Латинської 

Америки. Мексиканський дослідник стверджує, що культура є основою 

інтеграції у регіоні, перехідним шляхом від індивідуального до суспільного, 

вводить апарат офіційних категорій культурної спадщини, що підлягають 

захисту [117, c. 59-65]. 

 У праці Лорени Монсальве Моралес “Управління культурною 

спадщиною і міжнародне співробітництво” [200, c. 37-45] представлено базові 

концепти управління процесами захисту культурної спадщини, перші кроки 

щодо її захисту в контексті міжнародного співробітництва і розробки 

міжнародних нормативних документів у цій сфері. Вона проводить аналіз 

проектів і планів управління процесу захисту культурних об'єктів та надає 

особливої уваги механізмам, з одного боку участі, соціальних груп та з іншого 

фінансування у ньому. Дослідниця наводить приклади Куско, Орури і 
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Картахени  в рамках участі держави в охороні культурного надбання і 

проводить компаративний аналіз внутрішніх національних законів у 

міжнародному контексті. Дослідниця робить наголос на тому, що ефективне 

співробітництво держав Латинської Америки розвиватиме повагу до 

відмінностей і розмаїїття народів. Л. Моралес доходить висновку, що 

управління збереженням культурної спадщини може виступати як одна з 

основ розвитку латиноамериканських країн як регіональних елементів. Педро 

Енрікес Уренья у праці “Шість ессе в пошуках нашого самовираження” 

визначає напрями, у яких зосереджується культурне надбання іспаномовних 

держав [262].    

 Питання центральноамериканської співпраці щодо збереження 

культурної спадщини досліджували М. Мікелі, А. Ернандез де Вілаторіо, Н. 

Круз Соза та ін. Однак у використаних нами джерелах не було висвітлено 

взаємодію держав Центральної Америки із США у сфері збереження 

культурних цінностей, а також механізми співробітництва, які включають 

себе низку міжнародних договорів. 

 Питання місця культурної спадщини у міжнародному праві 

досліджували А. Чечі [86], Дж. Блейк [69], Б, Хоффман [149], К. Форест [141], 

Л. Хананья Рік'єрі [145], К. Тошиюкі [259]. Цікавою видається робота А. Чечі, 

у якій він аналізує проблему урегулювання конфліктів між державами щодо 

культурної спадщини, з огляду збільшення їх кількості в рамках міжнародного 

права за останні сорок років. Дані суперечки включають у себе багато питань, 

але основна їх частина стосується повернення викрадених або нелегально 

вивезених об'єктів. Водночас значна частина його досліджень присвячена  

протиріччям щодо нерухомих культурних пам'яток. Він зазначає, що на 

відміну від інших галузей міжнародного права, у тих, що стосуються 

культурної спадщини, не вживаються механізми врегулювання суперечок за 

принципом ad hoc. Тому конфлікти, що можуть виникнути між країнами, 

мають вирішуватися шляхом переговорів, або у випадку невдалості їх 
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проведення  використовувати існуючі засоби попередження подальшої 

ескалації, до яких входять арбітражні механізми та позови до національних і 

міжнародних судів. Головна проблема полягає у тому, що однакові або схожі 

випадки можуть бути вирішені у різний спосіб,  що призводить до 

непослідовного та часткового застосування правових дій.  Аналіз, проведений 

А. Чечі, дозволяє сформувати широке бачення методів щодо ліквідації 

протиріч у питаннях, пов'язаних із культурними цінностями. Подолання 

потенційних перешкод можливе завдяки виведеним механізмам через 

двосторонній аналіз проблеми. Один стосується функціонування вже 

існуючих правових режимів, а також можливостей застосування юридичних і 

неюридичних засобів вирішення суперечностей. Інший присвячений 

здійсненню двох можливих підходів щодо врегулювання конфліктів через 

об'єкти культурної спадшини за умов фактичної відсутності спеціалізованих 

судових органів. Першим потенційним рішенням він вважає заснування 

нового міжнародного суду. Друге визначачається зростаючою взаємодією 

судових і несудових органів і практикою їх взаємодоповнення у сумісній 

діяльності. Дослідник фокусується на сутності такої співпраці і визначає  

параметри, що мають враховувати культурні особливості і наголошує на 

необхідності їх застосування задля побудови загальних правових норм [86, c. 

152-170]. Подібний підхід в цілому дозволяє підвищити ефективність і 

узгодженість під час процесу прийняття рішень і може, в свою чергу, 

призвести до розвитку міжнародного права щодо охорони культурної 

спадщини. 

 К. Форест пише про те, що в умовах сучасності культурна спадщина 

знаходиться під загрозою знищення із-за війн, незаконного обігу культурними 

об'єктами, нехтування їх станом тощо. Досліджуючи діяльність ООН з питань 

освіти, науки і культури за останні пя'тдесят років і зокрема п'яти 

міжнародних конвенцій, прийнятих в її рамках, він піддає критичному аналізу 

дані конвенції ЮНЕСКО щодо збереження культурного спадку, з огляду на 
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контекст останніх світових подій. Форест наводить приклади нелегального 

вивезення археологічних об'єктів з Китаю і торгівлею ними, розкрадання 

музеїв Багдаду у Іраці, руйнування Буд Бам'яни у Афганістані. Щодо 

латиноамериканських держав,  він висвітлює лише проблему захисту 

культурних пам'яток у Перу. Робота на сьогоднішній день є єдиною 

присвяченою, аналізу усіх п'яти міжнародних документів ЮНЕСКО, і хоча 

вона не розглядає сутність принципів та норм,  задекларованих у конвенціях, 

однак надає критичну оцінку тих сфер діяльності, де вони можуть буть 

застосовані задля ефективного функціонування міжнародно-правової системи 

щодо збереження культурних цінностей [141, c.320-340]. 

 Окремої уваги заслуговує праця К. Тошиюкі  “The Impact of Uniform 

Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural 

Heritage in the 21st Century”, де він здійснює аналіз усіх існуючих 

міжнародних та національних документів по збереженню культурної 

спадщини у світі, а окрема частина його книги присвячена державам 

Латинської Америки та їх законодавчій базі у цій галузі. Подана ним 

інформація дає змогу чітко та структурно окреслити і проаналізувати місце 

охорони культурних пам'яток у міжнародно-політичній співпраці. 

 Підходи щодо ведення культурної політики висвітлені у  працях  

Богатыревой Т. Г. [4], Брежневой А. П. [8], М. Бартоломе [62], М. Гарретона 

[123], Дж. Салазар [239], М. Монтеро і І. Мартіна-Баро [201], М. Вера [264]. 

 Нестор Гарсіа Канкліні у праці “Культурна політика і кризис розвитку: 

пошук рівноваги у Латинській Америці” досліджував роль та участь держави, 

громадських інститутів, суспільних організованих груп у процесах соціальної 

трансформації під впливом культури [116, 117, 118]. 

 Вагому роль для дослідження впливу глобалізації на культуру, 

формування культурних просторів та стан культурних цінностей відіграли 

праці С. Арізпе [53], Ф. Баеза [414], Н. Чомскі [88], М. Гарретона [121], Г. 

Гіменеза [125], Ф. Харто де Вери  [146], П. Імберта [153], Е. Джеліна [157], Р. 
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Льюїса [166], Е. Нівона Болана [210], Ф. Ранзоліна Наваса [222], Х. дель Рея 

Морато [230], М. Ротмана [235], Х. Сільвермана [245], Б.Суберказо [253], К. 

Вехара Переза-Рубіо [263], П. Бьєла [67, 68], С. Лабаді [162], М. Нільсона 

[209], П. Мауха Мессенджера [182], Е. Іглесіаса [152], Х. Саласа Кінтаналя 

[238], В. Світа [254].  

 Ф. Харто де Вера стверджує, що  результати впливу  глобалізації в 

регіоні є взагалом гомогенними, хоча водночас можуть і різнитися між собою. 

Найважливішим, з його точки зору, є розлом структурних зв'язків між 

центром і периферією, і з огляду на те, що Латинська Америка є регіоном, що 

належить до периферії, у свої роботі він наводить притаманні їй 

характеристики на сучасному етапі [146, с. 115-118]. 

  Автор використав роботи представників української 

латиноамериканістської школи, і хоча у них не висвітлені проблеми 

збереження культурної спадщини, дані наукові праці дозволили дослідниці 

провести свій аналіз завдяки різним аспектам, що досліджували вітчизняні 

науковці, історичний, цивілізаційний і політичний розвиток 

латиноамериканських держав. Під час написання работи дослідницею було 

використрано дисертацію  кандидата політичних наук, доцента Веселої Н. В. 

Інституту міжнародних відносин Київського Національного Університету 

імені Тараса Шевченка на тему “Інтеграційні процеси в Латинській Америці 

та Карибському басейні: особливості, тенденції, перспективи”; з огляду на те, 

що охорона культурної спадщини відбувається в рамках культурної і 

політичної інтеграції у Латинській Америці і завдяки зазначеній дисертації,  

авторка звернулася до підходів щодо основ інтеграційних процесів, що їх 

висвітлила Н.В. Весела [9]. Автор звернувся до дисертації доктора політичних 

наук, професора Ткача О. І. Київського Національного Університету імені 

Тараса Шевченка “Стратегії політичної модернізації країн Латинської 

Америки” [41], де він, поміж іншого, досліджує роль ціннісних та 

культурологічних факторів політичної модернізації. О. І. Ткач визначає, що 
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регіон характеризується різноманіттям культур, розбіжностями у внутрішній 

сутності суспільств і стратегіях розвитку окремих країн. Процеси на його 

теренах здійснюються на основі єдності та узгодженості політичної, 

економічної організації, соціальної психології та менталітету, системи 

етичних норм, загальносуспільних цінностей.  Зокрема, він зазначає про 

конфлікт цінностей, хоча й не заперечує перспективність стратегії поєднання 

традиційних цінностей з сучасними, роль культурологічних факторів в 

політичній модернізації держав. На його думку, синтез традиційних і 

модерністських елементів у політичній системі не обов’язково набуває 

негативного змісту. Він визначає католицизм в якості фактором об'єднання 

суспільства. Ми  визначаємо в свою чергу, що культурний напрям 

співробітництва стосується і політичної модернізації, що відбувається у 

Латинській Америці. Автор вважає, що діяльність і ідеологія щодо 

збереження культурної спадщини вписується у концепцію того, що політична 

модернізація, як наголошує О. І. Ткач, ефективніше здійснюється при високому 

рівні політичної культури, а саме громадянської культури, участі за мотивацією 

особистого, групового визнання, посилення ролі етнічної , національної та 

релігійної приналежності як факторів самоідентифікації, про що автор також 

зазначає у своїй роботі. Доктор історичних наук, професор Київського 

Національного Університету імені Тараса Шевченка Рубель В. А., досліджував 

процес становлення цивілізацій доколумбової Америки [40], що ми вбачаємо 

особливо важливим в рамках даної роботи з огляду на історію цивілізаційного 

розвитку народів, що проживали на території регіону. Задля розуміння 

історичних витоків появи питання захисту культурної спадщини у 

політичному дискурсі  держав Латинської Америки і причини надання їй 

цивілізаційних параметрів наукові розробки Рубеля В.А. представляють 

високу цінність для нашого дослідження.  Автор також звернувся до праці 

кандидата історичних наук, фахівця з писемності майя Полюховича Ю.Ю.,  

автора першої в Україні кандидатської дисертації з класичного періоду майя на 
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тему “Політико-династична історія держави майя Баакаль за матеріалами 

корпусу епіграфічних джерел Паленке ( Лакамха')” з огляду на дослідження 

цивілізацийних коренів популяцій у регіоні [34]. Автор використував наукові 

напрацювання доцента Кравчук О.А. Інституту міжнародних відносин 

Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка щодо 

країнознавчого аналізу країн Латинської Америки, які стали корисні при 

визначенні чинників історичного розвитку держав [11, с. 300-330]. 

  Діяльність латиноамериканьских держав у сфері збереження своєї 

культурної спадщини висвітлюється в іспаномовних джерелах та в окремих 

англомовних працях, зокрема, варто відзначити роботи таких авторів, як 

Л.Моралес та Ф. Хавьєр ( “La cooperación en América para la Conservación de 

las Ciudades Históricas”) [205],  Даніель Шавельзон (“Los mecanismos del 

saqueo y tráfico de arqueología: evaluación y recomendaciones”, “La conservación 

del patrimonio cultural en América Latina: restauración de edificios prehispánicos 

en Mesoamérica”) [241, 242], Сесілія Бакула ( Le trafic illicite de biens culturels 

en Amérique latine : bilan et perspectives ) Енні Бруксбанк Джонс та Рональдо 

Мунк ( “Cultural Politics in Latin America” ). Л.Моралес та Ф. Хавьєр головним 

чином описують нові шляхи співробітництва держав Латинської Америки у 

сфері охорони культурних пам'яток регіону, особливо акцентуючи увагу на 

процесі розроблення міждержавних програм по збереженню історичних міст. 

Праці Бакули та Шавельзона спрямовані на розкриття проблеми нелегального 

обігу культурних цінностей у регіоні та світі. Варто підкреслити, що Бакула 

приділяє більше уваги саме заходам міжнародного рівня задля запобігання 

розвитку “чорної археології” у регіоні. Шавельзон окреслює загальні підходи 

у цьому напрямі, а загалом слід зазначити, що він був одним з перших, хто  

порушив проблему збереження культурної спадщини південноамериканського 

континенту. “Cultural Politics in Latin America” − робота, що представляє 

собою широкий спектр напрямів проведення культурної політики 

латиноамериканських держав щодо одна одної. У ній детально 
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проілюстровано діяльність країн у цій галузі, хоча недолік книги полягає у 

тому, що автори майже жодним чином не висвітлили, як держави здійснюють 

свою культурну політику поза межами регіону, тобто у світі.  Однак, після 

проведеного аналізу наведених праць, автор має зазначити, що даними 

дослідниками не висвітлюються питання співпраці із міжнародними 

організаціями у регіоні і жоден з них не розглядає охорону культурної 

спадщини в якості чинника зближення держав. Це дозволяє нам виробити 

нові підходи щодо бачення місця охорони культурної спадщини у побудові 

регіональної політики та у міждержавних відносинах загалом. Автор 

використовував обмежену кількість праць українських авторів, присвячених 

Латинській Америці під час здійснення дослідження, оскільки жодна з праць 

в українській історіографії  не є присвяченою питанню охорони предметів 

матеріальної культури як фактору співробітництва у міжнародних відносинах.  

 Щодо дослідження співпраці між європейськими і 

латиноамериканськими державами, ми зазначимо, що представлена 

проблематика головним чином висвітлена у працях іноземних науковців. Л. 

Монсалве [200] аналізує діяльність міжнародних європейських організацій у  

рамках культурного співробітництва  щодо охорони культурної спадщини.  

Аналіз італійсько-латиноамериканської культурної співпраці щодо спільних 

проектів зі збереження культурного надбання проводився такими 

італійськими дослідниками як М. Мікелі, М. Раго. Автори, в свою чергу,  

приділили особливу увагу нормативним документам, прийнятим 

Парламентською асамблеєю Ради Європи. Вітчизняні дослідники 

міжнародних відносин у Латинській Америці не займалися проблемою участі 

європейських країн у збереженні культурної спадщини в 

латиноамериканському регіоні. У свою чергу, маємо зазначити, що у масиві 

опрацьованих автором робіт не було проаналізовано співробітництво Іспанії 

через спеціальні державні органи із країнами Латинської Америки, а також 

міжнародних організацій у Італії, а саме Італо-латиноамериканського 
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Інституту.  

 Американська дослідниця Д. Йетс вивчала проблему нелегального обігу 

культурними цінностями у Латинській Америці, визначаючи фактори, що 

сприяють поступовому руйнуванню латиноамериканських кульутрних 

здобутків, а саме: міграцію, наркотрафік, регіональну нестабільність, 

диспаритет у економічному  розвитку держав тощо [96]. Р. Етвуд надає 11 

рекомендацій для США щодо методів зменшення випадків розграбування 

культурних пам'яток у країнах їх походження. Дві з них є особливо 

інноваційними. Перша стосується податкових пільг на подарені витвори 

мистецтва (а саме створення спеціального комітету в рамках Служби 

внутрішніх доходів). Мета запровадження комітету полягає у запобіганні 

присвоєнню викрадених предметів старовини через податковий процес. Друга 

рекомендація наголошує на впровадженні законодавства, яке зобов'язує музеї, 

які знаходяться на державному податковому забезпеченні, тримати у 

публічному доступі  інформацію щодо походження усіх майбутніх 

надходжень, себто культурних об'єктів, в іншому випадку їх буде позбавлено 

коштів з федерального бюджету.  

  Бразильський дослідник К. Поджіо Тексеіра вважає, що Латинська 

Америка є масивним культурним утворенням, що є мало залученим до 

міжнародних відносин. Він визначає, що західна півкуля складається з  двох 

регіональних субсистем, північно-східної, що розповсюджується включно до 

Панами і південно-американської, що припадає далі на весь південь 

континенту [221]. Зокрема, у своїй праці він робить акцент на співробітництві 

США із Бразилією, але водночас він описує різні підходи США щодо 

політики у Мексиці, Карибському Басейні і Південній Америці. Сполучені 

Штати, безумовно, є лідером на півночі і неодноразово залучалися до справ у 

Карибському басейні і Центральній Америці, це твердження переплітається із 

частиною нашого дослідження, присвяченого співпраці США і країн 

Центральної Америки у сфері протидії нелегальному обігу культурними 

цінностями, де Штати виступають координатором відповідних механізмів. С. 

Лабаді аналізує політику, стратегію і практику щодо врегулювання питань 
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охорони культурної спадщини на глобальному рівні, визначаючи основні 

напрями дослідження практичних заходів у сфері збереження культурних 

пам'яток, особливо у тому, що стосується системи захисту Всесвітньої 

Спадщини і перспектив створення такої системи на державному і місцевому 

рівнях. Також її дослідження зачіпає питання міжнародного законодавства, 

створеного після Другої Світової Війни задля охорони культурних цінностей, 

особливо під час війни,  ілюструючи, яким чином такі глобальні проблеми, як 

міжнародні конфлікти і нелегальна торгівля культурними об'єктами можуть 

становити виклики для міжнародної правової системи. Автор критикує 

запровадження  тенденцій експлуатації об'єктів культурної спадщини у 

світової економіці організаціями, що опікуються питаннями міжнародного 

розвитку, а також зловживання глобальними торгівельними операціями, 

пов'язаними із туризмом. Одна з її праць, що до неї звертався дисертант під 

час свого дослідження, детермінує особливо складні питання, які стосуються 

створення спеціальних індустрій із використанням культурної спадщини на 

глобальному рівні у наступні десятиріччя, включаючи загрозу глобального 

потепління і необхідність скорочення бідності по всьому світу. 

Впроваджуючи жорсткий історичний і теоретичний підхід щодо стану 

культурних світових здобутків як прояву глобалізації, Лабаді зосереджує своє 

дослідження на аналізі сучасних прикладів і нових сфер використання спадку 

[166, c. 103-120]. 

  Окрім того, С. Лабаді аналізує міжнародне законодавство, розроблене, 

ЮНЕСКО щодо ідентифікації культурного спадку як такого, щодо механізмів 

його охорони і в  подальшому імплементації на державному рівні. Вивчення 

стратегії виконання основних документів ЮНЕСКО, професійного досвіду 

організації і використання методів case studies на прикладах держав Азії, 

Європи і Латинської Америки окреслює роль національного сприйняття 

універсальної нормативно-правової системи. Її робота ґрунтується на тому, 

що Конвенція 1972 р. про охорону Всесвітньої культурної та природної 

спадщини є євроцентричною, і проведене нею комплексне дослідження 

офіційно викладених матеріалів пов'язаних із неєвропейськими і 

нетрадиційними об'єктами світових здобутуків, дозволяє визначити їх в якості 

руйнівних чинників домінювання канонічного європейського уявлення про 

спадщину загалом. Водночас вона залучає пересічні гуманітарні та соціальні 

науки і використовує теоретичну базу, що охоплює не тільки матеріальну , 
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нематеріальну спадщину і археологію, але також  питання щодо політичної 

науки, соціальної теорії, туризму, економіки, культури тощо. На додаток 

авторка надає критичний огляд багатьох ключових понять, таких, як туризм, 

розвиток, стабільність, нерухомі об'єкти культурної спадщини та 

автентичність [160, c. 181-204].  

 А. Ф. Буш у своїй праці, присвяченій захисту традиційних культурних 

форм самовираження у Латинській Америці, аналізує класичні правові 

підходи і пересічний вплив антропології і права, як двох наукових галузей. 

Наукові доробки Буш стосуються дослідження регіональних, державних і 

місцевих юридичних особливостей щодо здійснення законодавства де-юре і 

де-факто. Дослідницею висвітлено  політичні і соціально-економічні аспекти,  

а також ті, що пов'язані із охороною навколишнього середовища у рамках 

захисту культурних традицій. Проведено компаративний аналіз держав і  

внутрішніх умов щодо здійснення цього процесу, із чого авторка робить 

висновок, що деякі країни встановили спеціальні системи захисту, як то у 

Панамі, і що для світової спільноти це може становити корисний досвід. У її 

роботі наголошено на необхідності застосування міждисциплінарного підходу 

щодо розуміння та загалом вирішення проблеми збереження культурної 

спадщини, на визначенні традиційних культурних форм самовираження і ролі 

правових засобів задля їх охорони, а також на застосуванні здобутків від 

практичного досвіду країн [80, c.320-330]. 

 М. А. Бартоломе і М. Л. Мартінез Пассарге розглядають питання 

політичної антропології у контексті мультикультуралізму і в рамках 

теоретичних  засад, наполягають на історичній необхідності вивчення 

комплексного характеру сучасних суспільств у державах. У міжкультурних 

процесах беруть участь корінні народи і національні держави, що 

відрізняються особливою системною динамічністю. 

 Однак, проведена класифікація джерел, котрі були використані під час 

підготовки даної дисертаційної роботи, дозволяє констатувати відсутність 

комплексного аналізу феномену захисту культурної спадщини Латинської 
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Америки в якості чинника міжнародної взаємодії як у зарубіжних, так і у 

вітчизняних працях. Відповідно, автор доходить висновку щодо актуалізації 

значення проблематики впливу збереження культурної спадщини у 

міжнародних відносинах країн Латинської Америки, що відбувається на 

різних рівнях взаємодії, котра має набути комплексного всебічного 

осмислення у межах даного дослідження. 

 

Висновки до розділу 1 

 На основі розгляду теоретико-методологічних засад дослідження явища 

охорони культурної спадщини у міждержавних відносинах країн Латинської 

Америки автор дійшов висновку, що цивілізаційний підхід найширшим чином 

дозволяє виділити основні тенденції формування розвитку міждержавного 

співробітництва із залученням збереження культурної спадщини в контексті 

спільної регіональної ідентичності.  Аналізуючи історичні передумови 

виникнення питання, проведеного дослідження, ми можемо стверджувати, що 

на сьогоднішній день необхідно визнати, що культура Латинської Америки є 

результатом конфронтації декількох культур, яка нараховує більше п'ятиста 

років існування і поступово перетрансформувалася в інтеграцію.  “Західна” 

культура із своїми цінностями була поєднана із вже існуючими культурами, 

себто тогочасними індіанськими. Отже, Латинська Америка є результатом 

уніфікації трьох культурних традицій: європейської або західної, американо-

індіанської і африканської. Латиноамериканські спільноти є прикладом 

культурної інтеграції і дезінтеграції водночас. Злиття історичних витоків 

політичного формування і культурного становлення обумовило держави 

Латинської Америки до пошуків нових шляхів співпраці та затвердження 

власної самоідентифікації у світі в епоху глобалізації.  З огляду на те, що 

культурна спадщина визначається як фундамент культури, автор вважає, що 

вона  може виступати важелем цивілізаційного розвитку. Етнічне 

співіснування є одним з найважчих завдань для досягнення через 
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диверсифіковані традиції, цінності та концепції, що формують регіональну 

реальність. Європейська цивілізаційна модель, що залишилася із часів 

колонізації у Латинській Америці була взята в якості основи сучасної 

культури регіону. Не дивлячись на тривалий вплив колоніальної експансії, ідеї 

історичного культурно-цивілізаційного коріння щільно закріпилися у 

свідомості населення, а етнорасові групи зберігали свій соціокультурний ген 

протягом довгого періоду із часів завоювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

 ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ЧИННИК 

МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

2.1 Політика країн Латинської Америки в питанні збереження культурної 

спадщини 

 

 Перше десятиріччя ХХІ століття відзначилося появою важливих 

зрушень концептуального характеру у міждержавному регіональному 
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співробітництві і значним зростанням ролі культури в робочих програмах,  

пов'язаних із механізмом інтеграційних процесів у Латинській америці. В 

свою чергу, зазначені нами програми нижче в контексті охорони культурних 

цінностей виступають в якості відповіді на нові виклики глобалізації для 

латиноамериканських країн та усього світу. До тем, залучених у ці програми,  

входять культурне розмаїття народів, культурна ідентичність, культурні права, 

культурна взаємодія через співробітництво у сфері освіти, міжкультурний 

діалог та регіональна культурна інтеграція. Не дивлячись на такий 

розрізнений та широкий список порядку денного розглянутих нами програм, 

на сучасному етапі питання, пов'язані із культурною матеріальною та 

нематеріальною спадщиною, особливо у тому, що стосується її збереження, 

залишаються одними з центральних. Існує широке поле для здійснення 

культурної регіональної дипломатії, що сприяє взаємному пізнанню держав, 

міжрегіональній інтеграції та взаємній підтримці проведення зовнішньої 

політики один до одного країн регіону Латинської Америки та і їх позицій на 

міжнародному рівні. В цьому процесі окреме місце займає саме охорона 

культурної спадщини, що ми розглядаємо  у нашому дослідженні [213].   

 Враховуючи неможливість участі країн Центральної Америки та 

Мексики в процесах інтеграції підвищенної інтенсивності, з огляду на 

причини їх відокремленості від Південного регіону, внесок цих держав в 

охорону культурної спадщини виражається у створенні ними безпекового 

механізму і його забезпечення через міждержавну співпрацю у запобіганні 

вивезенню культурних об'єктів та торгівлі ними. Захист культурної спадщини 

зайняв місце серед культурно-цивілізаційних проектів, що оперують на рівні 

соціально-економічного та безпекового співробітництва. Власне, він охопив 

дві галузі міжнародної співпраці, а саме інтеграційну складову у 

міждержавних відносинах і боротьбу із міжнародною нелегальною торгівлею 

та контрабандою культурних цінностей. До механізмів, що вирішують 

питання охорони культурної спадщини у Латинській Америці, першочергово 
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ми можемо віднести ті спільні заходи, до яких вдаються власне держави 

регіону. На рівні інтеграційних угруповань приймаються рішення щодо  того, 

яка політика буде проводитися в рамках охорони та захисту регіонального 

культурного надбання. Схема прийняття рішень виглядає наступним чином:  в 

рамках інтеграційного угрупування проводяться форуми, збори та засідання, 

під час яких  розробляються та приймаються плани дій, програми, напрями 

економічного співробітництва та різного роду проекти. В свою  чергу, країни 

на міждержавному рівні чи то у двосторонньому або в багатосторонньому 

порядку координують свою політику щодо захисту культурних цінностей. 

Далі наведені приклади установ, в рамках яких були прийняті та розроблені ті 

чи інші програми, проекти та ініціативи, що стали керувальними у діях 

держав, щодо охорони своєї спадщини.  

 Автор вважає доцільним виділити рівні співпраці латиноамериканських 

держав в рамках, яких здійснюється політика щодо культурних цінностей у 

регіоні. Виділимо декілька рівнів співробітництва країн, що відбувається на 

рівні:  міжнародних організацій; інтеграційного формату; багатосторонньої 

дипломатії; двосторонніх відносин.  

 Двосторонній рівень співпраці загалом обмежується протидією 

нелегальному обігу культурними цінностями. Варто зазначити, що 

міждержавне співробітництво країн здійснюється зокрема в інтеграційному 

форматі. Мета співробітництва у сфері збереження культурної спадщини 

полягає у політичному зближенню держав з огляду на їх культурно-

цивілізаційну однорідність. Особливо це стотсується діяльності держав в 

рамках інтеграційних угруповань через заходи багатосторонньої дипломатії.  

 Зазначиімо, що Бразилія не бере активної участі у міжкультурному 

діалозі на рівні регіону. Держава відрізняється за своїм соціально-культурним, 

політичним і історичним розвитком від інших країн, і це спричинює її 

дистанційну позицію. Бразилію відрізняє, в значній мірі від своїх сусідів 

відношення до колоніального минулого. Мовні параметри також постають 
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чинником відокремлення від загального бачення регіону.  

 Хоча не можна не відмітити ініціативну діяльність Бразилії в межах 

МЕРКОСУР щодо питань культурної спадщини. Так, за пропозицією цієї  

держави було введено поняття кульутрної спадщини на рівні регіону, 

запропонавно створення спеціальної галографічної емблеми культурної 

спадщини МЕРКОСУР, впровадження відповідного законодавства тощо.  В 

рамках інтеграційних проектів Бразилія намагається займати позицію лідера,  

тому є ініціатором багатьох проектів напрвлених на захист культурної 

спадщини. Тримаючись опосередковано країна, в свою чергу, розробила ряд 

внутрішніх законів щодо збереження культурних цінностей, які у подальшому 

визначали напрям політики Бразилії у цій сфері.  

 Вважаємо за необхідне висвітлити внутрішні документи країн, що 

регулюють політику щодо збереження культурної спадщини в середині 

держав: 

- Еквадор: Органічний Закон щодо питань Культури, який було запроваджено 

10-го листопада 2016 року;   

- Перу: Закон № 26282 про державний інтерес щодо збереження, охорони і 

поширення археологічної спадщини Сіпану Закон від 1994 року, № 28296 про 

державну культурну спадщину від 2004 року, Закон № 27721 про 

інвентаризацію, реєстр, дослідження, збереження, охорона і розвиток 

археологічних зон і пам'яток від 2002 року; 

- Колумбія: Закон 397 від 1997 року, Закон 1185 року від 2008 року, Декрет 

3322 удосконалюючий положення декрету 1313 від 2008 року, Декрет 763 від 

2009 року щодо змін до матеріальної культурної спадщини , Декрет 2941 про 

нематеріальну культурну спадщину, Резолюція 983 від 2010 року про технічні 

заходи щодо охорони культурних цінностей.   

- Аргентина: Закон 9. 080 про археологічні пам'ятки і відновдення руїн, закон 

12. 665 просто створення Державної Комісії музеїв, пам'ятників і історичних 

місь, Державний закон № 25. 743 про охорону археологічної і 
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палеонтологічної спадщини, Резолюція 1134/2003, статті 2339 і 2340 

цивільного кодексу Аргентини, Державний закон 25.517 і Регламентарний 

декрет 701/10, Закон № 23.302, Державний закон про реєстр культурної 

спадщини; 

- Чилі: Закон № 20249, Закон №19253, Закон № 17288, Декрет 66, Декрет 134, 

Декрет 236, Декрет 484; 

- Болівія: Закон № 450 від 4 грудня 2013 року про охорону автохтонних 

індіанських націй і народів, що знаходяться високого ризику; закон №530 від 

23 травня 2014 року про культурну спадщину Болівії  

 У законодавстві визначається державна політику, яка регулюватиме 

класифікацію, реєстр, відновлення, повернення, охорону, збереження, захист, 

право власності, управління, реставрацію  

- Венесуела: Статті 9, 99, 119, 120, 121, 126  Конституції Венесуели. 

Надзвичайний Закон № 4.623 від 3 жовтня 1993 року щодо охорони і захисту 

культурної спадщини. Закон № 38.981 про індіанські мови від 28 липня 2008 

року. Закон про кульутурну спадщину індіанських народів і спільнот від 6 

грудня 2009 року.  

 Ключовими позиціями є використання, захист, збереження та 

формування індіанських мов з огляду на право народів і спільнот індіанців 

застосовувати свої рідні мови як засобу комунікації і культурного 

самовираження. 

- Уругвай: Закон № 14040 від 27 жовтня 1971 року про створення Комісії з 

питань державної історичної, мистецької і культрної спадщини; 

Договір між Уругваєм та Перу про міжкультурне співробітництво.  

- Парагвай: Закон №946/82 про Охорону культурної спадщини від 22 жовтня 

1982 року, Закон № 4251 про мови від 2010 року; Закон № 2965/06 про 

ратифікацію договору між Парагваєм та Чилі про уникнення подвійного 

оподаткування з метою запобігання ухиленню від сплачення податків 

- Мексика: Федеральний закон про пам'ятки і археологічні, мистецькі та 
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історичні зони від 6 травня 1972 року та Додаткове положення до нього від 8 

грудня 1975 року. Загальний Закон про мовні права індіанських народів від 

13-го травня 2003 року. Закон про національні цінності від 20 травня 2004 

року.  

- Бразилія: Закон про збереження мистецької і зокрема археологічної 

спадщини від 1920 року; Закон про створення Інспекції історичних 

пам'ятників від 1923 року; Закон про заборону вивезення об'єктів 

традиційного мистецтва Бразилії від 1924 року; Декрет 22. 928 від 1933 року. 

Законом № 378 від 1937 року було створено державної історичної мистецької 

спадщини; Закон № 25 про Захист державної історичної і мистецької 

спадщини від 30 листопада 1937 року.  

  Бразилія дуже виділяється серед інших латиноамериканських країн 

щодо обсягу документів, які регулюють її політику у сфері охорони 

культурної спадщини. Цікавим є те, що країна виходячи за рамки тенденцій 

по створенню спільного культурно-цивілізаційного простору, що базується на 

спільних традиціях і цінностях,  впровадила, можливо, одну із  найширших 

законодавчих баз по збереженню свого культурно надбання.  Бразилія має 

дуже широкий досвід щодо участі держави у проектах направлених на захист 

національних культурних пам'яток, які мають високе сивмволічне значення.  

 Ми можемо відстежити певний парадокс, розробляючи ефективні 

механізми збереження культурної регіональної спадщини в рамках 

інтеграційних угруповань на кшталт МЕРКОСУР, Бразилія бере участь у 

культурних проектах, що передбачають регіональну інтеграцію і не дивлячись 

на різницю держави щодо інших країн в історично-цивілізаційних межах, 

заохочує заходи з охорони культурних цінностей.  

- Панама: Закон №14 від 1982 року про засоби зберження, контролю і митниці 

щодо історичної державної спадщини.   

- Домініканська республіка: Закон № 41 від 2000 року про Культуру. Закон № 

202 від 2004 року щодо ділянок, які підлягають захисту.   
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 Проаналізувавши зазначені документи, автор може стверджувати, що 

державна політика кожної окремої латиноамериканської країни відрізняється 

за своїми часовими і змістовними  параметрами. Аналізуючи законодавство 

держав, що складають регіон можна відстежити напрям захиту  індіанського 

населення, що відповідає новій політичній хвилі підйому боротьби за свої 

права корінного населення латино-американських держав. 

 Водночас ми можемо виділити наступні спільні риси, що об'єднують 

певні нормативні акти : розподіл повноважень щодо охорони культурної 

спадщини між різними урядовими, у тому числі і законодавчими, 

компетентними органами; нагляд за діяльністю органів державного 

управління у сфері захисту культурних цінностей; впровадження державних 

документальних реєстрів; збереження і відновлення культурних цінностей; 

визнання і забезпечення культурного плюралізму; превентивні заходи щодо 

вивезення, знищення, знецінення, продажу об'єктів культурного спадку; 

важливість збереження культурної ідентичності, мов і діалектів; визачення 

механізмів повернення викрадених або вивезених культурних цінностей; 

забезпечення історичних, гуманітраних, мистецьких і наукових досліджень; 

включення заходів зі збереження культурних пам'яток до державних плани 

економічного і соціального розвитку; здійснення контролю над Церквою як 

одного з депозитаріїв національних культурних цінностей. 

 Задля розуміння того яким чином формувалися основи міждержавного 

співробітництва, необхідно зробити логічний перехід від внутрішньо-

державної політики кожної країни щодо збереження культурних цінностей до 

загальнорегіональної. 

 Автор наголошує на тому, що практичну діяльність в конткексті 

міждержавного співробітництва щодо збереження культурної спадщини 

можна прослідкувати в межах інтеграційних угруповань у Латинській 

Америці і, відповідно, напрями політики щодо цього питання.  

 Маємо відзначити, що на регіональном.  Рівні основним інструментом  
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який регулює збереження культурної спадщини є Протокол Культурної 

інтеграції МЕРКОСУР, підписаний державами 16 грудня 1996 року. Документ 

визначає  культуру, як складову інтеграційної політики латиноамериканських 

держав, а тому збереження культурної спадщини народів, що населяють 

регіон також виступає базовим елементом інтеграційних процесів.  

  Стаття 1 протоколу визначає, що держави-учасники зобов'язуються 

сприяти співпраці і обміну досвідом між їх відповідними установами, що 

опікуються питаннями культури. Метою цієї співпраці є збагачення і 

поширення культурних і мистецьких виражень, а також  проведення спільних 

програм і проектів в рамках МЕРКОСУР у різних секторах культури.  

 У статті 2 наголошується на тому, що держави-учасники мають 

заохочувати створення єдиного культурного простору і притримуюючись 

спільного підходу здійснювати культурні заходи, які виражають історичні 

традиції, єдині цінності та розмаїття країн - членів. 

 Також статтями, з 4 по 6, затверджується що держави-члени мають 

заохочувати: 

- загальну підготовку людських ресурсів і взаємний обмін фахівцяси 

культурних питань;  дослідження спільних історичних і культурних питань; 

співробітництво між відповідними історичними архівами, бібліотеками, 

музеями та установами, що відповідають за збереження культурної спадщини, 

з метою узгодження критеріїв класифікації, співпраці та збереження; 

створення реєстру історичної і культурної  спадщини держав-учасниць; 

використання спільної електроної бази даних. 

 Відповідно до задекларованих цілей у 1996 році було створено 

Культурний парламент МЕРКОСУР, який мають складати представники від 

культурних комісій і парламентів держав-членів, що мають законодавчі 

повноваження. Головною метою діяльності цього орщану є узгодження  

чинного  культурного національного  законодавства усіх держав-учасників 

відповідно до спільних принципів функціонування. 
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 Так, два рази на рік регулярно проводяться збори Культурнго 

парламенту МЕРКОСУР в одній  із держав-членів, під час яких країни 

проводять поглибену академічну діяльність,  здійснюють підтримку форм 

регіонального культурного самовираження, займаються розробкою законів, 

проведенням конференцій тощо.   

 6 грудня 2002 року було прийнято Резолюцію Ради МЕРКОСУР у якій 

зазначається, що  збереження культурної і природної спадщини відповідає  

цілям Асунсьонського договору. Себто здійснюючи проекти і узгоджуючи їх 

між собою, чотири держави-учасники мають брати до уваги необхідність 

збереження культурної і природної спадщини регіону. 

 У 2009 році, відповідно, було створено Комісію з питань управління 

культурною спадщиною і Регіональнальний центр з питань управління 

культурною спадщиною.  

 У статті 12 прописано, що Держави члени зобов'язауються шукати 

шляхи фінансування щодо спільних культурних проектів, співпрацювати і 

надавати технічну допомогу. 

 Регіоналізація програм дій в рамках МЕРКОСУР дозволяє 

затверджувати локальну і регіональну ідентичність, попереджаючи ризики, 

що може для неї нести глобалізація. В основі створення й існування 

МЕРКОСУР постало стійке політичне рішення південноамериканських країн 

інтегруватися задля закріплення демократії у регіоні, акселерації розвитку 

національних економік і покращення якості життя населення, що полягає,  

зокрема, у подоланні бідності, нерівності і різноманітних форм дискримінації. 

Поставлені цілі організації за їх визначенням мають, в свою чергу,  досягатися 

шляхом дотримання цивільнх, політичних, економічних, соціальних і 

культурних прав усіх громадян. Культура, виступаючи привілейованою і 

основоположною сферою у виникненні інтеграційних зв'язків, відіграє 

особливу роль у цьому процесі, що  стало причиною та підставою для 

впровадження установи МЕРКОСУР Культури, як то зазначено у її 
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основоположних документах. Із часу її створення у 1998 році була проведена 

широка робота над збагаченням та розповсюдженням форм культурного і 

мистецького самовираження  кожної держави члена МЕРКОСУР Культури. З 

огляду на це було розроблено ряд спільних програм і проектів,  які  заклали 

основу для початку широкої діяльності у цій області. Метою культурної 

інтеграцації є розвиток взаємопізнання і закріплення художнього 

самовираження,  цінностей і самобутності народів з урахуванням культурного 

розмаїття кожного з них [51].  Поміж основних цілей МЕРКОСУР Культури 

особливо виділяються такі, як культурна співпраця в рамках МЕРКОСУР, 

стимулювання культурної співпраці на регіональному рівні і реалізація 

спільних заходів у різних культурних секторах, розробка культурних 

маршрутів, формування політики щодо пожвавлення товарообігу та 

комерціалізації  об'єктів культурного значення в межах регіону, заохочення 

розвитку економіки культури у регіоні, дотримання культурних прав громадян 

регіону, розробка культурної політики, направленої на залучення до 

соціальних процесів, роль культури у програмі «Сталий Розвиток» у регіоні. 

Починаючи із 2010 року, було виконано ряд дій задля удосконалення 

ефективності діяльності блоку. Нам важливо знати основні ключові 

документи і їх зміст , щоб прослідкувати еволюцію впровадження регламенту 

управління культурної спадщини, її охорону та визначення в рамках 

МЕРКОСУР. 

 У 2012 році було прийнято документ Про Внутрішню структуру і 

регламент МЕРКОСУР культури, який визначає Раду міністрів культури як 

вищий виконавчий орган, а також залежні від нього структури, серед яких 

було створено Комісію з питань культурної спадщини [108].  Вона є 

постійним допоміжним органом при Раді міністрів культури у сфері питань, 

що стосуються культурного надбання. Кожні півроку за вимогою держав 

членів МЕРКОСУР має збиратися Виконавча група, що виконує 

адміністративні та організаційні функції держави члена, що буде 
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відповідальною за дану групу.   До функцій комісії входять організація 

спеціальних зборів, встановлення напрямів діяльності Виконавчої групи і 

спостереження за їх виконанням ,  представлення пропозицій щодо 

регіональних політики, програм і проектів та результатів своєї діяльності 

щодо культурної спадщини на розгляд Ради Міністрів Культури через 

Координаційний регіональний комітет. Було визначено п'ять  основних 

проектів, серед яких ми можемо особливо визначити «Культурні маршрути 

ієзуїтських місій, індіанських племен Гуарані, Мохо, Чікітано» і створення 

категорії «Культурна Спадщина МЕРКОСУР». За ініціативою Бразилії було 

проведено Першу Нараду Південноамериканських Вищих посадових осіб з 

питань культури та сталого розвитку задля обговорення стратегічного 

партнерства між цими двома явищами.  

 Постанова 55/12 визначає регіональні культурні об'єкти культурною 

спадщиною МЕРКОСУР. МЕРКОСУР наголошує на тому, що культурна 

спадщина сприяє визнанню та визначенню культурної регіональної 

ідентичності, культурні об'єкти відображають  принципи, цінності, що 

поділяють країни, регіон, ,і водночас, є елементом ціннісної системи.  У 

документі також зазначається, що визнання культурного об’єкту за межами 

країни постає важливим фактором регіональної інтеграції [21]. Держави, що 

входять до організації, визначили, що до культурної спадщини належать 

об'єкти матеріального і нематеріального характеру, що представляють спільні   

цінності, які є пов'язаними із історичними процесами формування 

самовизначення регіону у світі, виражають прагнення до створення союзу між 

регіональними країнами, мають відношення до культурних реалій, що 

поділяються більше ніж однією країною у регіоні , постають чинником 

сприяння інтеграції поміж державами. Основними питаннями, що їх 

висвітлює постанова 55/12 стали створення категорії  “культурна спадщина 

МЕРКОСУР”, ухвалення правил щодо її визначення, які встановлюють 

критерії визначення культурних об’єктів, що представляють собою 
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регіональний інтерес як неопосередковано культурна спадщина МЕРКОСУР, 

створення комісії з питань культурної спадщини,  співпраця на рівні міністрів 

закордонних справ країн, що є членами МЕРКОСУР, створення спеціального 

офіційного списку культурної спадщини МЕРКОСУР, надання взаємної 

технічної допомоги. Детермінація культурного надбання країн МЕРКОСУР 

має за мету затвердити культурну регіональну ідентичність, сприяти 

взаємному діалогу, інтеграції і розвитку Південної Америки.  Визнання 

культурних об'єктів спадщиною МЕРКОСУР має проводитися на основі 

консенсусу. Об’єкт культурної спадщини стає  «елементом» інтеграції і 

регіонального розвитку з огляду на те, що кожна держава несе 

відповідальність шодо забезпечення охорони та збереження об’єктів, 

внесених до Списку культурної спадщини МЕРКОСУР. 

 Так, МЕРКОСУР вніс для латиноамериканської та карибської 

співдружності ряд пропозицій, які полягали у  необхідності розробки 

культурних планів, що включали б у себе стратегії на короткий, середній та 

довгий строк реалізації, застосування та введення до практики проміжної 

політики, через яку поєднуються між собою і взаємодоповнюють культура та 

освіта, здоров'я населення, соціальний розвиток і навколишнє середовище; 

створення печатки із емблемою « МЕРКОСУР Культури » для полегшення 

перевезення та пересування культурних об'єктів між країнами регіону; 

зазначимо, що  дана пропозиція була внесена Уругваєм;  проведення спільних 

стратегій для подальшої участі у міжнародних і багатосторонніх організаціях, 

форумах та зборах. На XXVII зборах координаційного регіонального комітету  

МЕРКОСУР Культури, що проходили з 3 по 4 грудня 2008 року у Ріо -де-

Жанейро Бразилія оголосила про створення Центру з навчання та 

спостережень з питань управління спадщиною із головним відомством у Ріо-

де-Жанейро при підтримці ЮНЕСКО [66].  

 Міжнародний Міст Барóн де Мауá,  що є поєднуючою ланкою двох міст, 

заснованих на річках Ягуарон, в області Ріо Гранде дель Сур з боку Бразилії і 
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Ріо Бранко зі сторони Уругваю, став першим об’єктом, що має бінаціональний 

статус і який було визнано культурною спадщиною блоку у 2013 році, дане 

рішення було  ухвалено 30 травня під час 11-их зборів Комісії з питань 

культурної спадщини організації. 

 Як зазнчив Марсель Бріто, радник з питань міжнародних відносин  

Інституту державної історичної і мистецької спадщини, міст було обрано в 

якості першого об’єкту, проголошеного спадщиною МЕРКОСУР з причини 

символічності зв’язку між двома націями. Тобто цей жест став спробою 

утворити щільний союз між регіональними державами з огляду на спільну 

долю. Окрім того, культурна спадщина, на його думку, є стратегічним шляхом 

вибудови регіонального діалогу і регіональної інтеграції блоку.  

  Пам'ятку було сконструйовано між 1927 і 1930 роками як знак 

об'єднань двох міст, що знаходяться по різні боки річок Ягуарон і Ріо Бранко. 

У минулому ця місцевість була предметом суперечки між коронами 

Португалії  та Іспанії, але тепер на знак співдружності жителі Уругваю і 

Бразилії зможуть завжди без перешкод пересікати прикордонний регіон. Міст 

постає найзначнішим інфраструктурним об'єктом Південної Америки і 

перший у своєму роді визнаний державами регіону як спільний з метою 

політичного і економічного зближення.                                      

 До інших культурних пам'яток, внесених до списку культурної 

спадщини МЕРКОСУР, став історичний регіон проведення Ієзуїтських Місій 

на території індіанських племен гуарані, що розташовувались на теренах 

Аргентини, Бразилії і Парагваю. Бразилія і Аргентина стали ініціаторами 

пілотного проекту подавши спільну заяву про створення «Культурних 

Маршрутів МЕРКОСУР» в рамках якого було визнчаено, у тому рахунку, 

Ієзуєтські місії. Дані місії було засновано між XVII і  XVIIІ ст. задля 

євангелізації індіанських народів, однак із часом ці території у подальшому 

стали мати економічне і політичне значення для Ла-платського субрегіону. 

Також автор вважає за необхідне навести приклади нематеріальної культурної 
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спадщини, так, у 2013 році за ініціативою Аргентини і Уругваю,  міністрами 

культури країн регіону було визнано  мистецтво Паяда, першим, у свою чергу, 

об'єктом нематеріальної спадщини МЕРКОСУР. 

 SICSUR  система  культурної інформації МЕРКОСУР в рамках установ, 

що входять до її складу, провела ряд спеціалізованих програм, зокрема,  

“Соціалізація і гомогенізація управління архівами у Венесуелі”, “Музей, 

Пам'ять і Суспільство Бразилії” тощо. Відповідно до досліджень, 

проведеними SICSUR, охорона спадщини належить до трьох основних 

напрямів, по яких здійснюється  культурна політика структур, що опікуються 

культурними питаннями у регіоні.  

 Щодо дій УНАСУР або Союзу південноамериканських націй, то в її 

рамках було створено Південноамериканську Раду УНАСУР з питань 

культури, що є постійним органом для проведення консультацій, переговорів, 

аналізу і обміну,  інформацією та досвідом щодо координації міжурядової 

політики і співпраці в області культури. Дана співпраця, в свою чергу має 

бути спрямована на заохочення проектів і пропозицій прийнятих на основі 

консенсусу для розвитку культури в усіх її проявах на теренах  держав-членів 

УНАСУР і для сприяння стійкому розвитку  і добробуту 

південноамериканських народів. Стаття друга визначає регіональну 

інтеграцію на базі діалогу, співпраці і взаємодії щодо питань стосовно 

культри загалом. У 3 статті 3 розділу статуту Південноамериканської Ради 

УНАСУР з питань культури серед визначених цілей,  з  огляду  

основоположні принципи, що визначені в статуті даної установий, 

зазначаються: заохочення визнання, оцінки, захисту, збереження  культурної  

матеріальної і нематеріальної спадщини, народного володіння нею, а також 

охорони розмаїття форм культурного самовираження народів держав-членів 

УНАСУР, в рамках забезпечення культурних колективних та індивідуальних 

прав; створення мереж між культурними установами країн. 

  Під час Других зборів Міністрів культури Південноамериканьскої Ради 
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з питань освіти, культури, науки, технологій та іновацій, що відбулися 17 

вересня 2010 року в Буенос-Айресі, в Аргентині було проведено ряд заходів, 

форумів і зустрічей, що визначали напрямки культурного співробітництва в 

сфері охорони та збереження культурної спадщини Латинської Америки. Було 

обговорено певні дії, визначені як необхідні в умовах співробітництва між 

країнами,  а саме обмін інформацією в рамках регіону щодо перепису, реєстру 

та інвентарізації культурної матеріальної і нематеріальної спадщини, форум з 

питань боротьби із нелегальним обігом культурної спадщини, діагностика 

нагальної ситуації щодо реєстру, юридичного захисту та систем надання 

інформації щодо  латиноамериканської спадщини на регіональному рівні. 

Основною проблемою постає визначення  перспектив  у цих проектах та 

програмах, оскільки держави Латинської Америки через їх запровадження 

прагнуть сприяти поступовим крокам у тому, що стосується соціального 

розвитку та культурної інтеграції між країнами регіону [154].   

 У 2014 році Парагвай приєднався до проекту  Expreso Sur, метою якого 

є привернення уваги до нематеріальної латиноамериканської спадщини,  

вираженої в особливих формах святкування, фестивалів та карнавалів країн 

блоку. Реалізація задач даного проекту відтворюється завдяки аудіовізуальним 

засобам фіксації зазначених форм самовираження. Основна ціль здійснення 

данного проекту полягає в огляді сукупності соціальних заходів культурного 

характеру, що надає певній групі людей відчуття ідентичності і відповідної 

приналежності. Відповідно до Угоди, яку було заключено під час наради щодо 

Культурного Контенту телебачення УНАСУР, спільна діяльність в рамках 

Expreso Sur визначається тим, що кожна держава зобов’язується зняти шість 

програм присвячених святкуванню трьох місцевих подій. Канали телебачення 

семи держав, що входять до угрупування, мають відповідним чином 

транслювати документальний матеріал. Компроміс щодо співпраці задля 

значного підвищення рівня взаємного обміну та надання допомоги державним 

телевізійним станціям регіону. Через реалізацію серій зазначених програм 
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країни прагнуть закріпити альянс в рамках, якого визнається важливість та 

цінність співробітництва у сфері виробництва культурного контенту задля 

формування та посилення колективного образу регіону.  

 Зазначимо, що практична діяльність регіональних об'єднань у сфері 

збереження культурних цінностей почала активізовуватися лише за останні 3-

5 років. Чисельні зустрічі, форуми та збори, що автор досліджує у своїй 

роботі, зосереджувалися на стратегічних цілях щодо вибудови політики у 

регіоні стосовно заходів охорони культурної спадщини.  

 Форум Міністрів культури та Відповідальних осіб за проведення 

культурної політики у регіоні Латинської Америки та Карибського басейну є 

ще однією організацією, що виступає із різного роду ініціативами, щодо 

розвитку культурної політики у регіоні. Його було створено у 1989 році в 

рамках проведення Перших Зборів Міністрів культури у регіоні, що 

проходили 10-12 серпня у Бразилії. Ця структура є унікальною у своєму роді і 

нараховує 33 держав членів Латинської Америки та Карибського басейну. Її 

діяльність прямо пов'язана зі збереженням культурної спадщини із 

урахуванням особливостей механізмів регулювання цього процесу. Так, у 

формуванні Офіційного Плану Дій Форуму залучаються різноманітні 

проекти, такі, як Віртуальний Музей Латинської Америки,  Система 

МЕРКОСУР по інформації з культури, Портал Культури Латинскької Америки 

та Карибського басейну. На ХІV форумі у лютому 2010 року і ХVІІ-му у 

квітні 2010 року  було визнано необхідним проведення політики Сумак 

Кавсей ( Жити добре ) у розвитку культурних політик, супроводжуючих 

процес деколонізації народів Америки та гармонічного життя із природою. 

Дана програма закликає до інтенсифікації взаємодії у спільних проектах в 

рамках КАРІКОМ, Системи Інтеграції у Центральній Америці, МЕРКОСУР 

Культури, АЛБА Культури, Андського Співтовариства, УНАСУР та 

Регіонального представництва ЮНЕСКО [10, c.77-78].  

 Якщо розглядати субрегіон Центральної Америки і політику держав, 
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щодо розробки та застосування механізмів збереження спадщини, що 

знаходиться у їх просторі, то необхідно виділити, зокрема, таке угрупування 

як Система центральноамериканської інтеграції. Ця структура здійснює 

культурну політику через Генеральний серкетаріат координації освітніх та 

культурних справ Центральної Америки. До функцій організації входять: 

огляд культурної спадщини Центральної Америки, що реалізує 

неопосередковано Генеральний секретаріат координації освітніх та 

культурних справ Центральної Америки,  проведення заходів задля її 

збереження, здійснення інвентиразиції культурних об'єктів та проведення 

регіональної культурної політики, що поважає та просуває ідеї культурної 

розмаїтості, сюди відноситься і проект «Карибський культурний коридор 

Центральної Америки», започаткований за ініціативою Коста-Ріки. До 

ініціатив, що вона запропонувала та здійснює сьогодні, стало укріплення 

програм, які поєднують спільну культурну пам'ять та іберамериканську 

культурну спадщину, її захист та просування прав людини у регіоні, що 

закладено у декларації Вальпараісо, прийнятій на Х Ібероамериканській 

Конференції Міністрів культури у липні 2007 року [247, c. 77- 79 ].  Регіон 

Центральної Америки характеризується широким історичним досвідом і  

різноманітними соціальними та культурними взаємовідносинами. Окрім того, 

що центральноамериканська культурна спадщина  представляє собою високу 

цінність, як частина такого більш широко поняття, як латиноамериканська 

культурна спадщина, її збереження і охорона  визначають окрему сферу 

регіональних інтеграційних процесів з огляду на високе значення культурних 

традицій та можливості економічного розвитку.                            

 У 2011 році у Гватемалі, місті Антігуа і у Ель Сальвадорі, місті Сан 

Сальвадор було проведено семінар під назвою CULT 2011, основними 

напрямами роботи  якого стали ідеї того, що культурна спадщина може 

розглядатися як джерело розвитку, а розповсюдження знання та обмін 

інформацією сприяти інтеграції  Центральної Америки. В рамках зазначеного 
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семінару було розглянуто наступні теми: відновлення і переоцінення 

історичних центрів; ризики, що погрожують культурній спадщині, природні і 

антропологічні фактори; оцінення спадщини і сталий туризм, реставрація та 

збереження спадщини; кваліфікація  роботи спеціальних установ; розвиток 

музеїв разом та збереження історичних і археологічних пам'яток; 

каталогізація об'єктів культурної спадщини і боротьба із нелегальним обігом 

культурних цінностей [168]. 

 У результаті було укладено Декларацію Сан Сальвадор щодо 

збереження і охорони культурної спадщини Центральної Америки і сталого 

туризму. Декларація Сан Сальвадор є важливим документом, що визначає 

шість специфічних сфер співпраці між країнами на регіональному рівні, а 

також напрями діяльності і розпорядження економічними ресурсами [105].  

  Так, при аналізі першої теми, було підсумовано, як необхідно 

вирішувати проблеми регулювання збереження історичних культурних 

центрів, а саме: у сфері освіти інтегрувати до програм освіти формальної і 

неформальної теми, що стосувалися б  таких центрів. В області фінансування 

запроваджувати системи економічного стимулювання задля підтримки 

проектів, пов'язаних із охороною культурної спадщини,  створити мережу 

історичних культурних центрів регіональної співпраці.   

 Також було проаналізовано діяльність, що має проводитися в масштабах 

регіону. Зокрема, має здійснюватися пошук такої політики, застосування якої 

б дозволило оптимізувати економічні державні і приватні ресурси, які країни 

будуть інвестувати у сектор культурної спадщини.  Окрім того, мають 

вводитися норми з метою активізації центральноамериканської інтеграції у 

різних політичних, економічних і соціальних аспектах у сфері відновлення 

історичних центрів. В свою чергу, використовуватиметься досвід кожної 

держави як частини стратегії сталого економічного розвитку усього регіону. 

Обов’язковим постає залучення міжнародної спільноти до побудови спільних 

проектів.  
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 Друга тема семінару включила аналіз розбудови міжнародної взаємодії. 

До сильних сторін у роботі з даного питання можна віднести те, що існують 

національні закони і конвенції щодо збереження спадщини, а також конвенції 

регіонального масштабу. У більшості країн є інвентар об'єктів, що належать 

до культурної спадщини, як до матеріальної так і до нематеріальної, наявні 

спеціальні державні установи  з питань попередження і зменшення ризиків та 

пошкодження від природних катастроф. Держави визнають важливість 

превентивних дій на регіональному рівні, і прагнуть співпрацювати між 

собою з подальшою метою створення спільних критеріїв у цій сфері. 

Попередньо було вирішено визначити спільні програми,  в яких братимуть 

участь усі шість країн регіону задля підвищення кваліфікації спеціалістів 

компетентних щодо збереження і відновлення матеріальної культурної 

спадщини, створення мережі центрів і лабораторій з  питань збереження і 

відновлення, розташованих в регіоні Центральної Америки і відкритих для 

всіх її країн. Доцільним є укладання рамкової конвенції між  

центральноамериканськими державами щодо координації дій з охорони і 

реставрації культурних цінностей і задля створеня постійної Ради експертів з 

питань проведення моніторингу у відповідних секторах, а також проведення 

підготовчих робіт на регіональному рівні задля розробки конвенцій щодо 

імпорту матеріалів і спеціального обладнання для реставрації [247].  

 Таким чином, охорона культурної спадщини у Центральній Америці 

постає джерелом  інтеграції, дублюючи процеси, що відбуваються на теренах 

Латинської Америки, субрегіональним елементом якої вона є.  Країнам 

необхідно визначити стратегії регіонального рівня задля подолання труднощів 

і слабких сторін щодо збереження своєї субрегіональної спадщини.  

 Андське співтовариство запроваджує програми співробітництва між 

країнами членами у сфері захисту та збереження культурної матеріальної та 

нематеріальної спадщини ( про що докладніше буде викладено далі ). Автор 

ваажає, що ця організація є найбільш активнішою із усіх угруповань на 
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території Латинської Америки у справах  культури та захисту культурної 

спадщини, що зумовлено високим рівнем самоідентифікації народів країн- 

членів, що її складають, та постійним зверненням до спільного культурного 

історичного минулого, єдиних коренів та особливостями культурного, 

соціального, політичного та економічного формування Андського субрегіону.  

Президенти андських держав,  Рада міністрів зовнішніх зносин Андського 

співтовариства працювали над постановою 458 щодо напрямів спільної 

зовнішньої політики, в якій чітко зазначається про те, що однією із спільних 

цінностей країн Андського співтовариства є захист та сприяння розвитку 

андської ідентичності. У цій самій постанові, окр18визначених сфер щодо 

проведення спільної зовнішньої політики, йдеться й про  розвиток спільної 

діяльності, направленої на запровадження заходів задля запобігання та 

боротьби із міжнародною контрабандою об’єктів, що належать до історичної, 

культурної та археологічної спадщини держав андського регіону, а також 

розповсюдження знань в інших країнах щодо їх національної культурної 

спадщини [169]. 

 У липні 2004 року було встановлено розроблені напередодні механізми, 

політику та загальні положення щодо реєстру, збереження,  охорони та 

відновлення культурної спадщини країн членів Андського співтовариства, які 

втілилися у Постанові 588 Андської Ради міністрів закордонних справ, що 

заміщає собою та наслідує постанову 460 щодо збереження та охорони 

об'єктів культурної спадщини. У даній постанові визначається, що план 

проведення та застосування культурної політики державами є незамінним 

фактором їх гармонійного розвитку і те, що культурна спадщина народів, які 

населяють ці держави становить собою фундаментальну опору у залученні 

такої політики. Політика андських держав є керованою принципами того, що 

охорона та збереження культурної спадщини може забезпечуватися лише 

шляхом високої оцінки та поваги історичного коріння цих народів, яке, в свою 

чергу, становить базу їх ідентичності. Зазначена Постанова ставить за мету 



92 

 

розвивати політику, механізми та загальні правові положення задля 

регулювання процесу збереження ідентифікації, рестру, захисту, охорони та 

повернення об'єктів, що складають культурну спадщину андських держав, а 

також розбудову та застосування спільних дій, які б запобігали вивезенню, 

вилученню, міжнародному незаконному обігу та переміщенню  таких об'єктів 

в межах країн членів Андських країн та до третіх держав, про що буде 

докладніше йтися у першому підпункті третього розділу. Дана постанова  

стала прив'язкою до соціального розвитку андських народів. Два основні 

принципи лежать в основі здійснення загальних норм в даному виді 

міждержавного співробітництва. Перший говорить про те, що об’єкти, які 

входять до культурної спадщини, незалежно від того належать вони до 

приватних колекцій або є відкритими для публічного доступу, мають 

підлягати особливій охороні на всезагальному рівні, себто до цього процесу 

мають бути залучені усі країни субрегіону, що є членами організації. Другий 

принцип полягає у тому, що їх вивезення, вилучення, продаж або 

міжнародний транзит підпадають до протизаконних дій.  Ці принципи 

доповнюють деякі виключення у тому випадку, якщо держави-члени дають 

згоду на тимчасове вивезення культурних цінностей за свої межі, а саме: 

представлення і захист культурної спадщини кожної держави-члена; 

виконання процедур щодо реставрації і особливої обробки об’єктів; 

проведення наукових досліджень. Країни-члени мають вдаватися до дій, що є 

направленими на встановлення відповідних процедур щодо захисту 

культурної спадщини, які включають:  

 розроблення норм та положень, які забезпечать захист культурного 

надбання; 

 створення списку найбільш важливих об’єктів, публічних або 

приватних, що належать до культурного спадку та нагляд за його 

регулярним поповненням;  

 фіксацію з боку кожної держави-члена Андського співтовариства, 
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кожного випадку зникнення або викрадення культурного об’єкту. 

 

 В 11 статті 6 розділу даної постанови визначено, що дипломатичні місії 

андських країн у державах, що не є членами Андського співтовариства, мають 

вдаватися до узгоджених дій, які спрощуватимуть процедуру визначення  

права володіння культурними цінностями та їх повернення до держави 

походження [20].  

 Прийняття Постанови 588 стало важливим кроком щодо визнання 

необхідності об’єднання зусиль у сфері збереження культурної спадщини 

країн. Вона ж стверджує, що окрім міжнародних документів проти 

організованих кримінальних заходів щодо нелегального обігу культурними 

цінностями, державам членам Андського співтовариства необхідно брати до 

уваги інші конвенції, зі свого боку дослідниця не уточнює які саме, для 

налагодження співпраці із владою поза-регіональних країн, до яких було 

вивезено культурні цінності.  Широкому аналізу з боку латиноамериканських 

дослідників підлягають міжнародні документи щодо охорони культурної 

спадщини [64].  Зі свого боку ми маємо зазначити, що міжнародна 

нормативно-правова база, щодо збереження культурних цінностей стала 

фундаментом для створення міждержавних відносин країн Латинської 

Америки у даній сфері.  

 У регіоні Латинської Америки важливість місця культурної індустрії 

значно варіюється від країни до країни, в той час як в Мексиці охорона 

культурної спадщини є дуже важливим внеском з точки зору продукту 

споживання, у Парагваї внесок роботи у цій сфері є незначним. Відмінності у 

розвитку культурної промисловості та процесів збереження культурних 

цінностей у регіоні є дуже показовими, особливо у порівнянні з найбільш 

багатими країнами регіону, так, в першому випадку культурна індустрія та 

охорона культурної спадщини в середньому складає 2,5% від економічної 

діяльності, в той час, як у країнах США та Європі на це припадає близько 6% 
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і 8% відповідно. У внутрішньорегіональному контексті особливого значення 

набувають, окрім факторів та намірів, що сприяють зближенню країн, і 

фактори структурного та тимчасового характеру, в основі яких лежать 

історичні та територіальні обставини, розташування ресурсів, внутрішнє 

становище країн  та законодавча система, які вимагають прийняття таких 

шляхів дій і можливих альтернативних стратегій, що відповідали б 

зазначеним аспектам, які свідчать про розмаїття економічного, політичного, 

соціального та культурного розвитку держав. Так, наприклад, спільними 

зусиллями було створено Атлас інфраструктури та культурної спадщини 

Америк, в рамках Системи культурної інформації Америк за ініціативою 

Міжамериканського банку розвитку через спеціально створений 

Міжамериканський фонд культури та розвитку, який заснували з метою 

вдосконалення політики, системи програм та проектів, започаткованих 

Міжамериканським банком і який надає унікальну та важливу допомогу у 

підтримці сектору культури в масштабах континенту. На даний момент 

основними учасниками цього проекту стали такі андські держави, як Перу та 

Еквадор, а також Ямайка та Коста-Ріка. Даний атлас є прикладом політико-

інституціонального  та соціального обміну, який було вирішено провести 

державами в якості ескперименту. Через Атлас інфраструктури та культурної 

спадщини можна отримати інформацію про безліч культурних об'єктів, а 

також послуг на території  держави-учасника. Мета створення цього Атласу 

полягає у систематизації бази даних для ідентифікації культурних об'єктів, а 

також у його якості пізнавального ресурсу для реалізації культурних прав.  

Дані цілі у подальшому визначають діяльність Міністерства культури [138].  

 При створенні механізмів збереження культурної спадщини на рівні 

регіону є важливим враховувати необхідність розробки програм співпраці та 

культурної інтеграції на території Латинської Америки в майбутніх сценаріях 

щонайменше до 2020 року, вплив глобальних та регіональних перетворень  на 

формування регіону та культурну політику, що проходить в його межах, 
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концепції стосовно культурної різноманітності, ідентичності, 

мультикультурализму і т.д., а також розвиток геополітичних та геокультурних 

особливостей регіону і фактори, що сприяють інтеграції та міжнародному 

співробітництву. В свою чергу, до перешкод, які можуть створювати певні 

проблеми у процесі прийняття спільних рішень та міждержавного 

співробітництва,  ми можемо віднести складності, що виникають під час 

процесів прийняття рішень в рамках регіональних інституцій із-за асиметрії 

та розбіжностей у концептуалізації, цілях, сферах та конкретних формах і 

проектах різних схем інтеграції та співробітництва. На наш погляд доречним 

було б зазначити про те, що співпраця у сфері збереження культурної 

спадщини між державами Латинської Америки донедавна не відрізнялася 

особливою результативністю. Хоча де-юре було створено широку 

міжнародно-договірну базу, де-факто реалізація спільних проектів довгий час 

обмежувалася незначними досягненнями і не приносила конкретних 

результатів [138].  

 У 2011 р. Перу, Еквадор, Болівія, Чилі, Колумбія і Аргентина вирішили 

подати в ЮНЕСКО спільну заявку на визнання Дороги Інків ( El Camino del 

Inca або  Qhapaq Nan) об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Домовленість про це була досягнута  під час ХХ Ібероамериканської зустрічі 

на вищому рівні, що відбулася в аргентинському місті Мар-дель-Плата. Це 

був перший випадок, коли шість країн подали спільну заявку до ЮНЕСКО  

щодо внесення до Списку Всесвітньої Спадщини одного об’єкту. Враховуючи 

той факт, що узгодженість дій між державами регіону є доволі складним 

явищем в незалежності від того якої сфери діяльності вона стосується, чи то 

економічної, політичної або гуманітарної, то цей приклад ми можемо 

охарактеризувати, як визначний, оскільки зазвичай вся співпраця у сфері 

збереження культурної спадщини далі участі  країн у спільних форумах і у 

обговоренні ряду питань не йшла. Така динаміка подій зумовлювалася тим, 

що держави регіону головним чином зосереджували свої зусилля на 
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економічних і політичних питаннях, і тільки по мірі зростання темпів свого 

розвитку почали приділяти належну увагу збереженню культурних цінностей.  

Таким чином, вперше було створено комплексний план, по захисту однієї з 

найбагатших на планеті природної, історичної та культурної спадщини. 

Дорога Інків включає в себе широкий спектр археологічних цінностей: це 

місто Куско у Перу, руїни Iнгапірка в Еквадорі, Тіуанако в Болівії і Кілмес в 

Аргентині.  El Camino del Inca являє собою розгалужену мережу доріг, 

загальною довжиною в кілька тисяч кілометрів. Створена в одних з найбільш 

суворих природних умовах на планеті, дорожня система інків є одним з 

найбільш колосальних досягнень людської праці. Інки змогли з'єднати всі 

Анди мережею регіональних доріг, що сприяли підвищенню керованості своєї 

імперії, поєднали виробничі центри, великі міста та місця поклоніння [64, 98].  

 Ми можемо виділити  співробітництво у сфері збереження спадщини 

між Мексикою та Еквадором. Так,  28.06.2010 був відкритий XVII симпозіум, 

на якому було проведено Семінар зі збереження та дослідження спадщини, 

організований Автономним університетом Мексики (УНАМ) за підтримки 

Координаційного Міністерства спадщини та Національного інституту 

культурної спадщини Еквадору. У цьому заході, який відбувся у центрі 

сучасного мистецтва Кіто, брали участь міністр з питань спадщини, Марія 

Фернанда Еспіноса, директор інституту, Інес Пацміно, а також представники 

Інституту естетичних досліджень автономного університету Мексики та 

інших  національних та міжнародних органів управління. Під час цього 

симпозіуму  було зазначено, що неможливо відокремити народи та культурну 

спадщину, так як вони поєднуть держави і доповнюють один одного, 

формуючи єдиний фактор співіснування. Окрім того, міністром з питань 

збереження спадщини, було підкреслено, що народи двох країн не є 

розмежованими між собою, і культурна спадщина об'єднує всі 

латиноамериканські народи. Подібний симпозіум вперше проходив за межами 

Мексики і був організований за підтримки Міністерства Еквадору з питань 
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збереження спадщини. 17-й симпозіум з вивчення і збереження культурної 

спадщини мав зібрати сотні фахівців з Латинської Америки, які досліджують 

художню та культурну спадщину в регіоні [79]. Ця конференція була 

спрямована, головним чином, на зміцнення координації дій щодо збереження, 

вивчення та реставрації археологічних, історичних та мистецьких знань і 

розширення поширення культурної спадщини. Мета проведення цього 

симпозіуму полягала ще й у розробці теми Культурних маршрутів, у прямому 

та переносному значенні цього словосполучення. На нашу думку, необхідно 

було б виділити чотири основні напрямки цих “маршрутів”:  

- Дороги археологічної спадщини. Роботи, які проводяться для 

дослідження доіспанського минулого Латинської Америки, переважно 

маршрути, які стародавні американські народи вибудовували та 

використовували  до приходу європейських завойовників. 

- Маршрути архітектурної спадщини. Зокрема, тут висвітлюється 

питання культурних маршрутів, що підпадають  під колоніальний 

період і сюди відносяться такі пам'ятки, як: укріплені споруди, фортеці 

та інші будівлі громадського чи цивільного характеру. 

- Маршрути історичної спадщини.  

- Маршрути природної спадщини. Мова йде про історію культури 

народів, обов'язково пов’язаною із природною спадщиною. Сюди також 

входять і маршрути, що стосуються різних галузей виробництва, таких, 

як заводи, рудники, з яких добувають дорогоцінні або цінні метали, а 

також текстильна промисловість і виробництво напоїв, для яких 

природне середовище має вирішальне значення щодо їхнього існування.  

 На Латиноамериканській зустрічі представників та робітників музеїв, 

архівів і державних бібліотек, що проходила 9-11 вересня 2010 року у Перу, 

підіймалися питання формування культурних цінностей у дітей в навчальних 

закладах, виховання любові до своєї історії в якості подальшої стратегії 

створення суспільства, що буде співпрацювати із державою, усвідомлюючи 
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необхідність та важливість збереження своєї культурної самобутності. До 

факторів, що уповільнюють цей процес було внесено бідність, неграмотність 

населення, відсутність освітніх цінностей, що висвітлювали б важливість 

культурної спадщини, і було підкреслено, що  вони  сприяють  

перешкодженню на регіональному рівні збереженню її матеріальних об'єктів. 

Також  Міністерства культури або установи, які відповідають за проведення 

культурної політики латиноамериканських держав, співпрацюючи із місцевим 

самоврядуванням, організаціями та іншими структурами, повинні мати 

відповідний узгоджений план з питань культури при кожному окремому 

випадку при залученні суспільства та при його активній участі [73].  

 СЕЛАК у 2014 році у місті Каракас провів ІІ Скликання міністрів 

культури держав, що входять до складу організації, під час якого було 

укладено ряд угод щодо охорони культури спадщини. Міністр культури 

Венесуели Фідель Барбаріто зазначив, що тема охорони культурного надбання 

і необхідність дотримання узгоджених дій між державами у цьому питанні 

слугують векторами для держав СЕЛАК у боротьбі проти нелегального обігу 

культурними цінностями. Разом із даною проблемою на порядок дений було 

також винесено схему комерціалізації культурних об'єктів та питання освіти 

фахівців із управління спадщиною у тих країнах, що є членами установи. 

Також під час багатосторонніх зборів було наголошено на важливості 

створення системи забезпечення культурною інформацію задля розвитку 

державних політик у сфері культури.  Міністр культури та молоді Коста-Ріки, 

Елізабет Фонеска, в свою чергу, підкреслила, що для центрально-

американських держав ключовою темою є визнання культурного розмаїття 

країн, що входять до угрупування.  Скликання такого типу визначають 

важливість і наявність культурної диверсифікації, спадщини, що  належить 

людству, і можливості співпрацювати на принципах одностайності. 

Зазначимо, що СЕЛАК із часу свого утворення перейняла культурну 

спадшину Групи Ріо та Карибського Співтовариства. Також з  метою 
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формування нових цінностей пропонується організовувати міжнародні та 

регіональні конкурси у сфері музики, мистецтва та інших аспектів, що 

стосуються збереження культурної спадщини [59]. 

  Крім того, робився акцент на тому, що є необхідним розвивати 

співпрацю не лише між державами, але й посилювати взаємодію між 

суспільствами цих держав. Тобто держави Латинської Америки хочуть 

забезпечити систему співробітництва не тільки на політичному рівні, 

залучаючи міжнародні організації та державні структури до збереження 

культурної спадщини регіону, але й посилити зв'язки між людьми, зробити їх 

зацікавленою стороною в процесі збереження надбання своїх пращурів. 

Головним на разі у політиці, що проводять держави для сталого культурного 

розвитку та встановлення в країнах системи нових цінностей, стає 

формування усвідомлення латиноамериканським суспільством, що необхідно 

захищати те, частиною чого воно само  є не лише на національному рівні, але 

й на регіональному.  Лорена Моралес у своїй роботі наводить три приклади 

об’єктів культурної спадщини і відповідно три методи їх збереження і 

охорони. А саме неопосередкована участь суспільства в процесах збереження 

спадщини, що знаходиться на території міста, де проживають представники 

цього суспільства. Іншими двома методами постали охорона через інститути 

міжнародної співпраці ЮНЕСКО і створення спеціальних державних органів 

з питань охорони культури і спадщини [140, c. 100-115].  

 Однорідне культурно-цивілізаційне середовище на всій території 

Латинської Америки обумовлює ті обставини, за яких регіональна 

міждержавна охорона культурної спадщини стає елементом структури 

взаємовідносин країн і посідає спеціальну роль в рамках культурного і 

політичного співробітництва. Водночас не спостерігається відмирання 

національних культур себто притаманних, в одному випадку, окремим 

державам, в іншому - субрегіонам, при створенні певної єдиної 

латиноамериканської культури, як то відбувається на теренах західної Європи. 
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Регіональна культурна ідентичність складає суму національних ідентичностей 

без шкоди для її складових, зокрема, для ідентичностей народів, що 

населяють регіон. Політика щодо охорони культурної спадщини будується на 

основах культурної політики, що загалом проводиться у регіоні. Створення 

єдиної історії, культурної і цивілізаційної ідентичнсті, з одного боку є 

популістичним кроком, з іншого – вагомим підґрунтям для впровадження 

заходів, що можуть значно покращити механізми співпраці та 

взаємовідносини між державами, що є носіями такої ідентичності. 

Руйнування тих чи інших пам'яток, які представляють попередні старі 

режими під час радикальної зміни політичної влади демонструє, що цінності, 

як такі, у реальності можуть варіюватися в залежності від соціальних груп,  

що утворилися у конкретний відповідний проміжок часу. Явище охорони 

культурної спадщини можна уявити, як певну систему на регіональному рівні 

структуру, якої складають субрегіональні елементи. Тому, приймаючи до 

уваги культурно-цивілізаційне забарвлення і політичну спрямованість  

регіону, буде доцільним розглядати проблему формування культурної 

спадщини і її захисту з точки зору індивідуальної обумовленості 

латиноамериканського населення  із його особливим соціальним 

фундаментом.  

 

2.2 Протидія латиноамериканських держав нелегальному обігу 

культурних  цінностей у регіоні  

 

  Нелегальний обіг культурними цінностями постає чинником, що  сприяє 

турбулентності латиноамериканської підсистеми міжнародних відносин. 

Разом із регіональною проблемою наркотрафіку, “чорна археологія” за 

об’ємами кримінальних заходів  і завдання шкоди регіональній безпеці стала 

ще одним фактором погіршення останньої, що вимагає одностайних дій з 

боку держав, у тому числі і тих, що виходять за межі регіону.  
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 Людство отримало у спадок із часів стародавнього світу грандіозне за 

своєю кількістю та значенням культурне надбання, але обставини світового 

розвитку склалися так, що з певних причин: а саме колоніальні і громадянські 

війни, політична нестабільність, низький рівень економіки завдали країнам 

Латинської Америки та й усьому світу значних руйнівних наслідків. Перед 

державами регіону постало нове необхідне завдання - приділення належної 

уваги збереженню культурної спадщини, шо залишилася  із часів існування 

стародавніх цивілізацій, себто так званого доколумбового періоду та 

колоніального, які значним чином вплинули на формування сучасної 

культурної самобутності народів, що населяють  Латинську Америку.   Існує 

ряд двосторонніх та багатосторонніх договорів, угод та конвенцій, що 

регулюють відносини країн регіону Латинської Америки у сфері збереження 

культурної спадщини. Однак, необхідно зазначити, що насьогодні не 

розроблено відповідних документів, які б чітко регулювали процес боротьби 

із нелегальним обігом культурними цінностями на території всієї Латинської 

Америки і в яких були б передбачені процедури управління даної проблеми.  

Головним чином їх співпраця направлена на боротьбу із нелегальною 

торгівлею стародавніми артефактами, так, як ця проблема прямо стосується 

усіх країн регіону із тієї причини, що вони потерпають збитків не лише від 

того, що втрачають своє культурне надбання, але також тому, що це наносить 

удар  по їх національній економіці та безпеці [74]. Нелегальна торгівля 

культурними цінностями або так звана «чорна археологія», акти 

розграбовування, що здійснюються з метою здобутку антикварних 

стародавніх пам’яток, а потім їх розповсюдження у багатьох країнах світу 

постає дедалі актуальнішою проблемою сучасних міжнародних відносин. 

Значним чином від них потерпають держави регіону Латинскої Америки та 

Карибського басейну. Лихомана розграбування пам'ятників охопила Мексику, 

Перу, Гватемалу і інші країни Латинської Америки. Кам'яні плити з 

малюнками і написами - пам'ятки цивілізації майя - варварськи розпилюються 
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на частини і вивозяться за кордон. Національному культурному надбанню цих 

країн і світовій науці загалом наноситься непоправна шкода.  

 Розмах руйнувань і пограбувань пояснюється, перш за все, зростанням 

попиту на твори стародавнього мистецтва, які в сучасному суспільстві 

перетворилися на товар з ринковою вартістю. Індустрія нелегальних розкопок 

розвивається у цих країнах, як частина світової мережі кримінального 

антикварного бізнесу. Продаж стародавніх артефактів традиційно був і є 

джерелом існування у багатьох державах Латинської Америки з огляду на те, 

що вони у своїй більшості відносяться або до бідних країн, або до країн, що 

розвиваються, із низьким рівнем життя та освіти. Майже в усіх країнах 

регіону регулярно із музеїв, храмів, монастирів, державних та приватних 

колекцій зникає велика кількість важливих культурних цінностей. Повернення 

зниклих предметів перетворилося на складний та дорогий процес. На 

сьогоднішній день майже усі держави розгорнули широкі кампанії з 

урегулювання проблеми боротьби із “чорними археологами”. Треба 

зазначити, що ситуація з обігом культурних цінностей у латиноамериканських 

державах характеризується наявністю невідомих пам’ятників  культури та 

історії на величезній неконтрольованій території, а також бідністю місцевого 

населення. Культурні цінності  масово вивозяться з країн Латинської 

Америки, перш за все, до США та Західної Європи. За вийнятком невеликої 

кількості археологічних заповідників, влада держав Латинської америки 

допускає проведення робіт із пошуку культурних цінностей приватними 

особами з офіційного дозволу за умов, що держава має переважне право 

купівлі знайдених культурних цінностей, і що всі вони обов’язково мають 

бути представлені владі, яка видає сертифікати їх автентичності, та оголошує 

про те, що держава використовуватиме своє право купівлі, або випускатиме 

предмет у вільний обіг [86]. Однак, ця система часто не виправдовує себе, так 

як приватні особи  нехтують цим правилом і не пред’являють державним 

органам знахідку, тим самим забезпечуючи собі можливість її перепродажу за 
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кордоном, якщо вона дійсно представляє собою високу цінність. У цьому 

відстежується пряма прогавина у діях державної влади, до сьогодні ця 

практика продовжує мати місце, хоча вже й у меншій мірі.  

 В останній час з’являється все більше фінансових можливостей для 

створення великих приватних колекцій, враховуючи унікальні археологічні 

культурні цінності, і це призводить до зростоання попиту на такі предмети та 

створення цілої армії так званих “чорних археологів”, які грабують 

пам’ятники археології. Найгіршим у ситуації, що спричинила активізацію 

“чорної археології” стало те, що археологічну пам’ятку, яку було вивезено за 

кордони, майже неможливо повернути у країну, звідки її було вивезено, 

оскільки у більшості випадків вона не піддається ідентифікації, і це постає 

нагальною проблемою не тільки для латиноамериканських країн, але й 

загалом для всього світу. Торгівля краденими стародавніми речами як один із 

видів транснаціонального кримінального бізнесу поступається у наші дні за 

своїм масштабом лише торгівлі наркотиками, зброєю та отриманні 

нелегальних грошових зисків. Чорна археологія та контрабанда стародавніми 

пам’ятками бере свій початок із 1970–х років, коли стався перший справжній 

“антикварний вибух” [164].  Якщо раніше розшуком та купівлею стародавніх 

цінностей займалися виключно музеї, то тепер їх колекціонування увійшло у 

модну теденцію серед заможних людей, зокрема, приватних колекціонерів із 

Західної Європи та США ( відносно нещодавно цю групу стали поповнювати 

і російські колекціонери ). Лише у 1988 році американські колекціонери 

витратили пріблизно 5 мільярдів доларів на купівлю витворів мистецтва, 

водночас, 2 мільярди з них було витрачено на придбання контрабандних та 

крадених речей. У результаті ціни на культурні надбання постійно зростають ( 

за 1986 – 2000 рр. вони підвищились майже у 5-10 разів), що, безумовно, 

також робить на сьогоднішній день колекціонування антикваріату вигідним 

вкладом капіталу.  Тим не менш, окрім приватних колекціонерів, різні музеї 

світу стали проявляти зростаючий інтерес та попит на стародавні предмети, 
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які було добуто напівзаконним, або ж відверто незаконним шляхом, 

піклуючись, перш за все, за яскравість своїх виставок, а не про їх легальність. 

Окремі музеї перетворювалися на легальні виставки археологічної 

контрабанди.   

 Лише відносно нещодавно країни Латинської Америки усвідомили, що 

задля збереження  культурної спадщини необхідно вдаватися до конкретних 

дій та заходів, а саме: встановлення юридичних відносин між собою для 

взаємодопомоги у поверненні археологічних об’єктів, вивезених або 

ескпортованих із тієї чи іншої держави нелегально [108]. Так, як вони 

потерпають від цього не тільки у культурному плані, втрачаючи історичні 

свідчення давнини своєї культури, але також і у економічному, відчуваючи 

колосальні збитки від чорної археології, викрадення та підробки артефактів. 

Перші кроки у напрямі співробітництва між латиноамериканськими країнами 

було зроблено шляхом підписання конвенцій, які сприяють боротьбі із 

незаконною торгівлею (таких як Конвенція ЮНЕСКО 1970 р., Конвенції 

ЮНІДРУА або протоколу до Гаазької Конвенції 1954 року). Іншою формою 

співпраці стало підписання двосторонніх угод про співробітництво в боротьбі 

з незаконним обігом. Проблема латиноамериканських країн полягає у тому, 

що маючи низку власних законів та двосторонніх угод про захист культурної 

спадщини ( до речі, до сьогодні не було підписано жодного багатостороннього 

договору між державами регіону щодо співпраці у цій сфері ), вони не можуть 

відповідним чином вирішувати проблему нелегального обігу археологічними 

знахідками, так як у законодавчій базі стосовно цього питання не прописані 

чіткі міри покарань за пограбування,  Держави поступово дійшли висновку, 

що незаконна торгівля сприяє тому, що системно збільшується ризик втрати 

латиноамериканськими народами та націями своєї ідентичності. Тобто, 

просліджується тенденція того, що, маючи на меті зберегти свою культурну 

спадщину і національну безпеку, країни дедалі більше схильні до підтримання 

міжнародного діалогу, так як тільки кооперуючи свої дії разом вони зможуть у 
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майбутньому ефективніше вирішувати проблему ризику зникнення їх 

культурного надбання. Зроблені зусилля, якими б важливими вони не були  в 

окремих країнах, все ж не є достатніми. Потрібно вживати більше спільних 

ефективних заходів для запобігання зникненню  цінних пам’яток, що 

приходять у занепад і продовжують зникати. Отже, державам необхідно 

подумати про найбільш ефективні засоби, які б найкраще сприяли 

збереженню їх культурної спадщини. Нагальним постає те, що результати 

задіяних механізмів з врегулювання  питання охорони є загалом 

малоефективними. На міжнародній арені цим питанням займаються 

неопосередковано міжнародні організації у галузі культури, але ми не можемо 

не відмітити, що, на жаль, не всі держави  виказують особливу занепокоєність 

з цього приводу, не вважаючи цю проблему настільки важливою, щоб 

виносити її на порядок денний. Так, наприклад, Чилі досі не схвалила 

“Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного 

ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності” [79].   

 У вересні 2001 року в еквадорському місті Кіто  відбувся захід, який 

називався "Перша Технічна нарада з питань боротьби з незаконним обігом 

культурних цінностей у країнах Андського регіону".  Керівну роль на себе  

взяли такі міжнародні організації як ЮНЕСКО, ICOM, Інтерпол і 

Міністерство з питань збереження національної спадщини Еквадору. У ньому 

брали участь делегати з Болівії, Колумбії, Перу, Аргентини і Еквадору. Ця 

нарада відзначилася двома основними досягненнями, а саме: створення у 

кожній країні національного технічного комітету для боротьби з незаконним 

обігом культурних цінностей та розробка стратегії на 2002-2005 рр., з 

визначення проблем, надання рекомендацій, моделювання дій, які необхідно 

прийняти. Крім того, на цій нараді було затверджено реалізації надзвичайних 

заходів, і серед них було приділено першочергову увагу таким пунктам, як: 

- здійснення стратегії та плану дій на субрегіональному рівні; 

-створення та підтримання інформаційних зв’язків між національними 
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технічними комітетами; 

-розробка "Рамкового закону про спадщину" для андських країн, як 

формулювання національних законів; 

-включення проблем культурної спадщини в рамках освітніх програм. 

 Після наради, що відбулася в Кіто, було вирішено скликати наступну у 

Боготі в 2002 році, вона була спрямована на вже більш детальний аналіз щодо 

подальших скооперованих дій держав регіону , проведення відповідних 

заходів, зобов'язання, досягнутих успіхів та тих труднощів, які було ще 

необхідно подолати." Третій Регіональний семінар з боротьби проти 

незаконного обігу культурних цінностей " у Боготі відбувся за фінансової 

підтримки національних комітетів за участю представників більшості країн 

регіону. На семінарі були представлені такі країни, як Аргентина, Барбадос, 

Бразилія, Болівія, Колумбія, Куба, Чилі, Коста-Ріка, Еквадор, Гватемала, 

Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сурінам і Венесуела. В рамках 

звичайних та робочих груп було розглянуто питання, що стосувалися сфери 

законодавста, торгівлі, навчання та підвищення кваліфікації, інвентаризації та 

реєстрації, діяльності поліції, і найбільшу увагу до себе привернув увагу 

пункт, в якому зазначалося про Червоний список [96].  

 Створення Червоного списку стало найбільш актуальною і вагомою 

подією в контексті охорони та захисту культурної спадщини Латинської 

Америки від її незаконного вивезення з держави походження. Цей список був 

складений з причини зростаючої активізації незаконного обігу об’єктів 

доколумбової та колоніальної епох, незважаючи на сувору заборону  

національним і міжнародним законодавстом експорту та продажу цього виду 

культурних цінностей. Червоний список містить 25 категорій об’єктів 

доколумбової та колоніальної спадщини, які систематично викрадали по всій 

Латинській Америці і які також користуються великим попитом на чорному 

міжнародному ринку антикваріату. Він заснований на концепції ICOM “The 

Red list” і був започаткований на базі успішного  досвіду попередньої роботи, 
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проведеної в Африці та Іраку за тим самим принципом. Щодо нещодавних 

подій, то у листопаді 2010 року знов у Кіто вперше пройшло відкриття вже 

міжнародної наради щодо збереження культурного надбання Латинської 

Америки та боротьби із його нелегальним експортом за межі держави, з якої 

походять пам’ятки [99].  

 Щодо законодавчої бази, що існує між латиноамериканськими 

державами на рахунок збереження культурної спадщини, то їх кількість є 

небагатою. Тут можна виділити такі договори, як двосторонню угоду між 

Болівією та Бразілією від 26.06.1999 про відновлення культурних цінностей та 

інших об’єктів, викрадених, ввезених або вивезених нелегально.  Колумбія 

уклала із Перу  закон № 16 від 1992 року , Еквадор закон № 587 від 2000 року 

та Болівією закон №1018 від 2006 про заборону нелегальної торгівлі 

об'єктами, що представляють культурну самобутність народів. Венесуела –  

єдина країна у Латинській Америці, яка не підписала і не приєдналася до 

жодних законодавчих документів, які регулюють збереження культурної 

спадщини. У 1993 році вона прийняла закон про оборону та захист власної 

культурної спадщини і на цьому припинила будь-які дії у напрямку охорони 

культурного надбання.  

 Одним із перших та спільних документів, що контролює 

співробітництво у сфері культури та, зокрема, охорони культурної спадщини, 

між державами регіону стала Конвенція Сан-Сальвадор про охорону 

археологічної, історичної і  мистецької спадщини  американських держав, яку 

було прийнято 16 червня 1976 року на шостій черговій сесії Генеральної 

Асамблеї урядами держав-членів Організації Американських Держав у 

столиці Чилі, Сантьяго. У її тексті зазначається, що з огляду на те, що 

головним чином латиноамериканські країни потерпають від постійних 

пограбувань та розкрадання їх культурної спадщини, які постійно 

відбуваються на  континенті, необхідно вдаватися, як на національному так і 

на міжнародному рівні, до найбільш ефективних заходів, що забезпечать 



108 

 

відповідний захист, охорону та відновлення культурних цінностей. Зокрема, 

мова йдеться про акти грабежів, які завдають збитків та знищення 

археологічним, історичним та художнім пам’яткам, що уособлюють 

національний характер народів континенту. Основним зобов'язанням члени 

ОАД, підписавши та ратифікувавши цю конвенцію, вважають:  передавати 

майбутнім поколінням у спадок свої культурні здобутки. Окрім того, у ній 

підкреслюється, що захисту та збереження цієї спадщини можна досягнути 

лише за умови взаємної поваги і визнання цих здобутків, у контексті 

надійного співробітництва між американськими державами.  

 У 1 статті Конвенції Сан-Сальвадор зазначається, що вона спрямована 

на виявлення, реєстрацію, захист та контроль пам’яток та об’єктів, що 

становлять культурну спадщину американських націй шляхом:  

а) запобігання експорту або імпорту культурних цінностей; 

б) розвитку співробітництва між американськими державами для взаємного 

розуміння і визнання їх культурних цінностей.  

 У статті 2 перераховуються та класифікуються об’єкти, які можна 

віднести до культурної спадщини. У ній виділено наступні категорії : 

а) пам'ятки, об'єкти, фрагменти зруйнованих будівель та археологічні 

матеріали американської культури до контакту з європейською, а також 

людські останки, фауна і флора, пов'язані з нею; 

б) пам'ятки, споруди, предмети мистецтва, побуту, етнічної приналежності, 

цілі або у фрагментах, що відносяться до колоніальної епохи та XIX століття; 

в) бібліотеки та архіви рідкісних книг, що відносяться до перших років 

книгодруку, рукописи та інші публікації, іконографії, карти і документи, 

опубліковані до 1850 року; 

г) усі інші предмети, що походять після 1850 року, які було зареєстровано 

державами-учасниками як культурні цінності, якщо ними було повідомлено 

про це інші сторони договору; 

е) усі культурні цінності, що будь-яка держава-учасниця заявляє, повинні бути 
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включені у сферу дії Конвенції [99].  

 Такі тенденції свідчать про важливість проблематики нелегального 

обігу в контексті співпраці країн в межах регіону.  Синтез динаміки 

культурної еволюції та боротьби із вивезенням культурних об'єктів 

призводить до вироблення нових механізмів співпраці у регіоні та політики, 

яка дозволила б запобігати незаконним операціям вивезення об'єктів 

культурної спадщини до інших третіх країн. На вищезазначеній 

Латиномериканській зустрічі представників та робітників музеїв, архівів і 

державних бібліотек, яка відбувалася 9-11 вересня 2010 року у Перу, були 

вироблені рекомендації щодо боротьби із нелегальним експортом 

культурними цінностями. Зокрема, було наголошено на необхідності вести 

спостереження на кордонах, покращити оснащення і посилити на них 

контроль, оскільки групам контрабандистів регулярно вдавалося обминати 

національні прикордонні служби держав Латинської Америки. Із кожним 

роком дії держав регіону Латинської Америки стають все більш 

скоординованими та направленими на співпрацю у боротьбі із нелегальною 

торгівлею культурними цінностями, фактор співпраці у культурному 

напрямку стає дедалі важливішим у відносинах між країнами. Вносяться 

суттєві поправки до договорів щодо врегулювання питання незаконного обігу 

археологічних та культурних об’єктів,  регулярно проводяться наради, 

семінари, консультації. Для держав чорна археологія та нелегальна торгівля 

культурними пам’ятками є актуальною проблемою, так як потік 

грабіжницьких операцій тільки пожвавлюється і зростає ризик втрати цінних 

культурних свідчень історії народів, що проживають на терені сучасної 

Латинської Америки, та цінних об’єктів, які представляють доколумбовий та 

колоніальний періоди. Окрім того, держави прагнуть зменшити зростання 

криміногенної  ситуації у регіоні, що погіршується. Явище нелегального обігу 

культурними об’єктами протягом багатьох років супроводжувалося 

розграбуваннями і винищенням цінних свідчень історичного і цивілізаційного 
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розвитку регіону [35]. 

 У 2012 році 30 листопада в Аргентині у Буенос-Айресі у Міністерстві 

зовнішніх відносин відбувся регіональний семінар щодо попередження 

нелегального обігу культурними цінностями та процедур їх повернення у 

Латинській Америці. Учасники обговорювали механізми співпраці щодо 

процесу повернення культурних цінностей. Теми дискусій також стосувались 

положень, що мають спільні параметри у проведенні міжнародної діяльності 

у питанні захисту культурної спадщини, так до них увійшли  визначення 

поняття культурної спадщини і її міжнародний захист та інтерпретація 

культурних цінностей як спільного блага. Зокрема, увагу було приділено 

правовій діяльності ЮНЕСКО і її узгодженню із національними законами 

держав регіону, а також застосуванню міжнародних стандартів щодо 

повернення об'єктів культурної спадщини.  Обговорювалися проблеми 

юридичного урегулювання відповідно до Конвенції ЮНІДРУА та її 

взаємодоповнення із Конвенцією ЮНЕСКО 1970 р. Не дивляичись на 

всесвітнє визнання даних універсвльних документів, їх спрможність 

регулювати проблеми охорони культурних цінностей викликає все більше 

питань у міжнародної спільноти. У державах Латинської Америки активно 

дискутується ефективність застосування Конвенцій у відповідності до 

сучасних реалій регіону і необхідність створення додаткової міжнародної і 

внутрішньорегіональнлї нормативно-правової бази, яка б могла забезпечити 

видалення недоліків у процесі міждержавної взаємодії у питаннях, що 

стосуються викрадених культурних об'єктів. Програма LATAM — ICCROM  

щодо захисту  культурного надбання у Латинській Америці є ще одним 

пунктом порядку денного у регіоні в рамках пошуків шляхів попередження 

вивезення державних культурних цінностей.  У липні 2008 року в рамках 

LATAM було засновано Групу з питань боротьби із нелегальним обігом 

об'єктами культурної спадщини, чиї представники постійно підтримували 

контакти і поступово розширювали мережу зв'язків, які сприяли взаємодії як з  
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латиноамериканськими державами, так і діяльності у регіоні загалом. На 

сьогоднішній день Група продовжує активно функціонувати разом із іншими 

установами, відповідальними у запобіганні незаконного обігу, і робить 

зусилля щодо оперативнішого дотримання Конвенції ЮНЕСКО 1970 р.  

  Програми співробітництва Латинського Союзу, до його розпаду, у сфері 

збереження культурної спадщини відігравали впливову роль у процесах 

міждержавного співробітництва і були обговорені під час зустрічі у Буенос -

Айресі. Необхідно зазначити, що “Латинський Союз”, заснований у 1954 році, 

був досить впливовою організацією, чия діяльність була спрямована на 

встановлення тісних зв'язків між країнами,  народи яких розмовляють на 

романських мовах. Основною її метою були захист, розвиток і популяризація 

спільної культурної спадщини та створення єдиної ідентичності держав, на 

території яких проживало романське населення й інших країн, що 

знаходилися під їх впливом. У 2012 році Організація припинила своє 

існування.  

 Нагальною постає роль міжнародної організації INTERPOL у 

запобіганні нелегальному обігу культурними цінностями і у процесі їх 

повернення до країни походження. Зокрема, до уваги приймається 

використання рекомендацій INTERPOL для здійснення відповідних заходів на 

державному рівні і інтенсифікація співробітництвя із філіями організації у 

кожній державі окремо. Також було вирішено проводити більш ретельну 

роботу щодо реєстрації, документування і каталогізації культурних об'єктів з 

огляду на їх визначення якості інструментів превентивної міри нелегальному 

обігу. Мова йдеться, зокрема, про здійснення контролю даних та інформації 

щодо тих чи інших артефактів спеціальними установами у Латинській 

Америці. Вирішення проблеми торгівлі культурними цінностями охоплює 

участь і внесок художніх галерей та антикварних магазинів у боротьбу із 

нелегальним обігом, і, в свою чергу міністерств культури щодо розвитку 

стратегій із захисту культурних об'єктів, головне завдання яких на 
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сьогоднішній день полягає в узгодженні дій між собою. Діяльність державних 

технічних комітетів з питань боротьби із нелегальним обігом культурними 

цінностями включає реєстрацію та інвентаризацію таких артефактів. Окрему 

позицію займають програми навчання та надання спеціальної освіти у даній 

сфері. Роль служб безпеки у боротьбі із контрабандою об'єктами культурної 

спадщини посідає дедалі важливіше місце у співробітництві держав, 

особливо це стосується кооперації дій між державними центрами з питань 

захисту культурної спадщини  в рамках INTERPOL, національними 

поліціями, а також служб, що здійснюють контроль на кордонах країн. Участь 

митних служб і відповідна нормативна база щодо їх ефективної роботи також 

прямо відносяться до даного питання і мають бути урегульовані належним 

чином. Застосування нормативно-правової бази щодо попередження 

нелегального обігу на території Південної Америки та повернення культурних 

цінностей постає на порядок денний у регіоні і вимагає удосконалення задля 

належного функціонування.  

 Організація Андського співтовариства з огляду на принципи, викладені 

у її основоположних документах, та через те, що території, які займають 

держави, які входять до її складу, піддаються особливому ризику із -за 

історичного і культурного значення пам'яток субрегіону прийняла документи, 

що мають регулювати проблеми управління культурною спадщиною і, у тому 

числі, передбачає боротьбу із незаконною торгівлею культурними цінностями. 

До таких документів належать дві постанови, а саме 460 і 588.   Постановою 

588 було створено Андський Комітет з питань боротьби з нелегальним обігом 

культурними цінностями в якості спеціального органу, що має сприяти 

виконанню норм та принципів Андсього співтовариства, і який, з огляду на 

це, є наділений особливими повноваженнями, до яких серед інших входять :  

 - участь в обговоренні тем, що стосуються захисту та повернення 

об’єктів культурної спадщини країн Андського 51івтовариства в рамках 

Андської Ради міністрів закордонних справ, Спеціальної Комісії або 
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Генерального Секректаріату Андського Співтовариства;  

 - визначення, аналіз, розроблення та рекомендації щодо ухвалення 

проектів та заходів спільного виконання, надання технічної допомоги й обмін 

інформацією в інтегративній формі;  

 - сприяння посиленню міжінституціональної співпраці та узгодження 

положень національних законодавств, які стосуються проблем збереження та 

повернення об’єктів культурної спадщини країн Андського співтовариства;  

впровадження заходів щодо вдосконалення внутрішнього законодавства 

кожної держави-члена і його узгодження на загальному рівні; 

 - внесення пропозицій щодо впровадження заходів задля модернізації та 

справного функціонування систем захисту культурного надбання; 

здійснення функцій, визначених Андською Радою міністрів закордонних 

справ і порад, наданих Генеральним Секретаріатом. 

 Даний комітет складається з представників кожної держави-члена та їх 

заступників, яких акредитують до Генерального секретаріату, виконавчого 

органу Андського співтовариства через відповідне Міністерство закордонних 

справ. Порядок його роботи відбувається через збори, що проходять мінімум 

один раз на рік або у надзвичайнах випадках за вимогою керівних органів. На 

кожні збори міністерство від кожної країни направляє голову делегації, що 

представляє національну позицію з того чи іншого питання і віддає свій 

голос, коли це є необхідним.  Також було створено національні технічні 

комітети з питань боротьби із нелегальним обігом культурними цінностями, 

які виступають консультативними органами у кожній державі. 

 У Картахенській Угоді, основоположному документі Андського 

Співтовариства, захист культурних цінностей полягає не лише в обмеженні   

вільного пересування і відповідних заходів, які мають вживати країни. В угоді   

проблема незаконного обігу культурними цінностями постає, як така, що 

вимагає  об'єднаних зусиль держав у боротьбі із даним явищем, що постає 

сьогодні на порядок денний  організації. Сама Андська Президентська Рада, в 
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ході чотирнадцятої наради, проведеної у 2003 році, висловила переконання, 

що зміцнення і поглиблення процесу інтеграції в усіх можливих напрямах,  

перш за все, залежить від конкретних дій, і з огляду на це доручила 

відповідним державним органам влади у субрегіоні зосередити зусилля проти 

незаконного обігу культурними цінностями та заохочувати до застосування 

нових механізмів і сприяти таким чином захисту матеріальної, 

нематеріальної, археологічної, історичної, етнологічної, палеонтологічної і 

мистецької спадщини країн-членів Андського співтовариства. Водночас, у 

1999 році, ще за кілька років до зазначеної заяви і політичного рішення, 

виробленого андськими президентами, Рада міністрів закордонних справ 

Андського співтовариства через прийняття Постанови 458 щодо основних 

напрямів спільної зовнішньої політики визначила, що одним із загальних 

головних принципів Андського Співтовариства є захист і підтримка андської 

ідентичності. Постанова 458 в рамках сфер, пов' язаних із спільною 

зовнішньою політикою, включає в себе розробку спільних дій щодо 

попередження та припинення міжнародної контрабанди пам'яток,  що 

належать до історичної, культурної та археологічної спадщини андських 

країн, а також сприяти в інших країнах і регіонах знань і поширення  

культурної спадщини субрегіону. У продовження визначених культурно -

політичних напрямів і після ретельної роботи, проведеної експертами, 10 

липня 2004 року  була прийнята згадана вище Постанова 588 про "захист і 

відновлення об'єктів культурної спадщини країн членів Андського 

співтовариства", яка замінила собою Постанову 460. Ми маємо зазначити, що 

боротьба із незаконним обігом культурних цінностей є не тільки питанням 

країн членів Андського співтовариства, але, за своєю природою, ще й широко 

розповсюджується за його межі як у всій Латинській Америці, так і у 

позарегіональних державах,  тому необхідно додатково використовувати 

міжнародні документи задля закріплення зв'язків з іншими державами і 

співпраці щодо повернення об'єктів культурної спадщини. 
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 Автор вважає доцільним проаналізувати нормативно-правові процедури 

щодо перешкоджання незаконній торгівлі об'єктами латиноамериканської 

культурної спадщини. Латиноамериканські і американські дослідники 

критикують Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року за її недосконалість і 

неспроможність передбачити процедури співпраці між державами у сфері 

боротьби із нелегальним обігом культурними цінностями, так, держави 

Латинської Америки вийшли на шлях створення регіональних міжнародних 

документів, що регулюють процеси збереження культурної спадщини через 

запобігання протизаконній міжнародній торгівлі її предметами. Сандра 

Ребейон пропонує використовувати положення Конвенції Палермо 2003 року 

проти транснаціональної організованої злочинності. Дана конвенція, на її 

думку, передбачає найбільш прогресивні методи співробітництва, які 

включають в себе. Автор погоджується із дослідницею у тому, що існуючі 

конвенції і міжнародні документи, які регулюють механізми боротьби із 

нелегальним обігом об'єктами культурної спадщини сьогодні не є 

універсальними інструментами, які є чинними призвести до взаємної 

правової допомоги і не можуть у вичерпаній мірі регулювати відповідним 

чином взаємовідносини між державами.  

 Так, наприклад, щодо Конвенції ЮНІДРУА, стає ясно, що вона не може 

одноосібно забезпечити рішення проблем, пов'язаних з незаконною 

торгівлею, хоча на противагу треба відзначити, що завдяки їй було розпочато 

процес, який посилив міжнародне культурне співробітництво та відіграє 

відповідну роль у веденні легальної торгівлі та заключенні угод між 

державами з метою культурних обмінів. У цьому сенсі уряди держав-членів 

Андського співтовариства вдаються до використання традиційних каналів у 

сфері правової співпраці щодо ведення кримінальних справ і подають запити 

про надання юридичної допомоги через судові доручення до кримінальних 

органів приймаючих держав, себто багато справ, що стосуються повернення 

культурних об'єктів у кінцевому результаті вирішуються в суді. Зазначимо, що 
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в рамках ЮНЕСКО державам було б доцільним провести переговори щодо 

утвердження більш досконалих засобів для міжнародного співробітництва, 

але, як це станеться, ми повинні досліджувати механізми, які можуть  

використовуватися  урядами держав, що постали жертвами пограбування і 

незаконного експорту їх культурних цінностей. Дана проблема може 

вирішуватися наступним чином, державам, як Андського субрегіону, так і 

усієї Латинської Америки, необхідно приймати  документи щодо регулювання 

правових питань у кримінальних справах, які дозволяють спрощення 

процедур взаємної допомоги, які можуть варіюватися від двосторонніх 

договорів до багатосторонніх конвенцій універсального характеру. Два 

міжнародні документи мають основоположне значення для цього і країни-

члени Андського співтовариства є їх учасниками, а саме  Міжамериканська 

конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (Конвенція 

Нассау) і Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності (Конвенція Палермо).  Конвенція Палермо 

застосовується у випадках, коли той чи інший злочин носить міжнародний 

транснаціональний характер, передбачає участь організованого злочинного 

угрупування задля попередження, розслідування і кримінального 

переслідування злочинів, до яких входять відмивання грошей, корупція, змова 

з метою вчинення злочинів, перешкоджання здійсненню правосуддя і важкі 

злочини, які розуміють під собою будь-яку поведінку, що може бути злочином 

і карається максимальним позбавленням волі не менше чотирьох років або 

найсуворішою суворою мірою покарання. З огляду на зазначене, на 

сьогоднішній день є необхідним і важливим проаналізувати санкції  проти 

діяльності, пов'язаної з незаконним обігом культурних цінностей, так, навіть 

якщо незаконний обіг культурними цінностями прямо не згадується в 

Конвенції Палермо, її положення можуть бути  застосовані у кримінальному 

законодавстві, і відповідно судові органи могли б використовувати даний 

важливий документ у свої діяльності, що набув чинності у вересні 2003 року, 
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застосовуєтья у 151 державах світу і визнається в  якості дієвого 

міжнародного інструменту проти організованої злочинності. Держави все 

частіше розробляють угоди з метою сприяння співробітництву між тими чи 

іншими органами, усвідомлюючи, що хоча принципи суверенітету і 

територіальної юрисдикції, які входять до державних повноважень, мають 

бути дотримані належним чином, співпраця між органами влади є потужним 

механізмом для ефективної боротьби із нелегальної торгівлею культурними 

цінностями. Значна кількість  документів щодо співпраці і надання взаємної 

допомоги показують, що дані форми привілейованих відносин між судовими 

та поліцейськими органами, легкість і швидкість обміну інформацією лежать 

в основі ефективної боротьби з організованою злочинністю і з проблемою 

незаконного обігу культурними об'єктами включно.  

 Традиційні методи співробітництва, що передбачають багатосторонні і 

двосторонні угоди про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, 

зокрема, полягають у обміні інформацією і доказами, і відповідно до цих угод 

сторони, себто держави, зобов'язуються надавати найширшу правову 

допомогу на взаємній основі щодо розслідування, кримінального 

переслідування та судового розгляду. Співпраця у даній сфері  може 

стосуватися: а) одержання показань свідків або заяв від окремих осіб; б) 

подання правових документів; в) проведення перевірок і конфіскації; d) огляд 

об'єктів та місць; е) надання інформації і доказів; е) надання оригіналів або 

засвідчених копій документів і записів, що відносяться до справи, в тому 

числі банківських, фінансових, корпоративних чи комерційних документів; г) 

виявлення та відстеження доходів, власності, засобів або інших елементів з 

метою виявдення доказів; ч) у відповідній мірі до внутрішніх правил і 

практики тієї чи іншої держави, співробітництво може також полягати в 

сприянні надання доступу до осіб, включаючи тих, що перебувають під 

вартою, які згодні надавати допомогу в розслідуванні або брати участь у 

судовому процесі. Конвенція Палермо також передбачає більш передові 
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методи співпраці шляхом скооперованих дій, здійснення контролю над 

перевезенням і поставками культурних об'єктів  і  процедури проведення 

спільних таємних операцій, які підлягають суворому регулюванню, задля 

забезпечення законності дій, хто бере участь у такого роду процесах. Через 

заключення угод про взаємну допомогу у веденні кримінальних справ 

представники органів центральної влади, що мають відповідну 

компетентність, можуть безпосередньо вступати у контакт зі своїми колегами, 

якщо це допускається внутрішнім законодавством іншої держави, і об'єкти 

культурної спадщини  можуть бути передані зазначеним органам без 

втручання дипломатичних каналів, тим самим прискорюючи процеси 

взаємодії і співпраці у даній сфері. Так, заохочення і захист культурного 

самовираження андських народів, безумовно, є важливим елементом у 

визначенні ідентичності Андського співтовариства, і тому прийняття 

Постанови 588 було важливим кроком у визнанні необхідності 

співробітництва з метою  захисту, запобігання і здійснення заходів щодо 

повернення культурних цінностей, що були викрадені, вилучені і  незаконно 

продані або перевезені. 

 Зі свого боку автор вважає доцільним провести аналіз процесу 

виконання положень даної постанови задля розуміння стадії залученності 

держав Андського субрегіону до співробітництва у сфері охорони культурної 

спадщини і висвітлення ефективності спільної проведеної работи, а також 

дотримання механізмів і зобов'язань, визначених зазначеним документом, і 

відповідно до цього можливості подальшої більш масштабної співпраці, 

залучаючись до інтеграційних процесів у рамках усього регіону Латинської 

Америки. 

 Згідно 5 статті  постанови 588 країни члени забов'язуються створити на 

своїй території відповідні служби з питань захисту культурної спадщини, які 

мають бути забезпечені компетентним персоналом задля ефективного 

виконання таких функцій, як: 
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а) розброка законів, правових норм і положень, що забезпечують охорону 

культурної спадщини і особливо контроль та санкціювання нелегальної 

торгівлі культурними цінностями.  

 Андськими державами було прийняте законодавство, яке відповідало 

зазначеним умовам. Так, Колумбією було прийнято Закон № 397 від 1997 року  

і Закон № 1185 від 2008 року, Еквадором  Закон про Культурну Спадщину від 

1978 року і Генеральний Регламент від 1984 року, Декрет про надзвичайні 

ситуації, що можуть становити загрозу безпеці культурної спадщини, під 

офіційний номером  816, Наказ № 277 від 9 березня 2010 року, прийнятий 

Державною Комісією з питань боротьби із нелегальним обігом культурними 

цінностями. Перу розробила і прийняла Закон № 28296 про Державну 

культурну спадщину від 2004 року і Закон № 29565 про створення 

Міністерства культури від 2010 року. Зазначені нормативні документи 

передбачають охорону об'єктів культурної спадщини ( у Колумбії їм надано 

офіційне визначення як “об'єктів, що представляють культурний інтерес” ), 

заборону їх вивезення ( окрім окремих випадків, що можуть стосуватися 

проведення дослідження або експозиції ), дозвіл на проведення археологічних  

робіт, обов'язковість реєстру об'єктів тощо. У випадку Болівії, Державна 

Політична Конституція, прийнята у 2009 році, у третій частині, присвяченій 

Культурі, статтею 99 впроваджує охорону культурної спадщини, окрім того, 

Вищим наказом №29894 від 7 лютого 2009 року було створено Міністерство 

Культури.  В свою чергу, необхідно допрацьовувати її культурну складову для 

того, щоб було створено закон про культурну спадщину, який включав би 

технічні і юридичні аспекти щодо її захисту і який має бути прийнято у 

перших десятиліттях ХХІ ст. для можливості подальшої співпраці із іншими 

країнами андського субрегіону. Щодо типології кримінальних злочинів, у 

Колумбії не було надано жодного визначення нелегальному обігу 

археологічної спадщини та її “вивезенню”, в той час, як у Кримінальному 

кодексі Еквадору у 415 статті є глава, присвячена злочинам, що є пов'язаними 
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із культурною спадщиною, яка передбачає санкціії і покарання від 1 до 3 років 

в'язниці у випадку порушення закону. На даний момент Еквадор додатково 

реформує свій Загальний Кримінальний кодекс, розширюючи категорії 

кримінальних злочинів, що можуть  нести шкоду культурній спадшині.  У 

Перу натомість вивезення без відповідного дозволу археологічних культурних 

об'єктів карається позбавленням волі від 3 до 8 років у в'язниці і об'єктів 

історичної цінності, від 2 до 5 років відповідно. На додаток необхідно 

виділити міжнародні та двосторонні угоди та конвенції, що регулюють 

проблему вивезення культурних цінностей. Зазначимо, що Еквадор здійснює 

найпослідовніші кроки щодо здійснення такої політики. Отже країнами-

членами Андського співтовариства було підписано наступні документи задля 

виконання дій, що запроваджуються на державному рівні: 

 Ковенція ЮНЕСКО 1970 року щодо “виконання заходів заборони 

незаконних ввезення, вивезення і пересування культурних цінностей”; 

 Конвенція ЮНІДРУА щодо викрадених або незаконно вивезених 

культурних цінностей; 

 Статут Організації американських держав, прийнятий на ІХ 

Міжнародній Американській Конференція від 30 квітня 1948 року; 

 Конвенція Сан-Сальвадор про охорону археологічної, історичної і  

мистецької спадщини  американських держав, прийнята у Сантьяго, 

прийнята у Чилі 16 червня 1976 року; 

 Двосторонні угоди, підписані членами Андського співробітництва з 

іншими країнами щодо спільних принципів у боротьбі проти 

нелегальної торгівлі культурними цінностями. 

 б) визначення і підтримка актуальним списку основних культурних 

цінностей, публічного та приватного користування, чия комерціалізація 

всередині країни походження та поза її межами може призвести до значного 

збіднення культурної спадщини країн-членів. 

 Приймаючи до уваги та сприймаючи розмаїття та багатство своєї 
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культурної спадщини, кожна держава-член Андського співтовариства має 

реєстр об'єктів, що відносяться до культурної спадщини. У Болівії із 70-х 

років ХХ ст. існує офіційний список культурного надбання, формування якого 

здійснювалося Болівійським Інститутом культури, і який нараховує 26 тисяч 

500 зареєстрованих об'єктів. У Колумбії функціонують “Державна програма 

інвентаризації культурної спадщини” ( Programa Nacional de Inventario del 

Patrimonio Cultural ) і “Реєстр об'єктів, що представляють культурний інтерес”  

( BIC — Registro de Bienes de Interés Cultural ). Останній доповнюється 

“Переліком об'єктів, які претендують на статус об'єктів, що представляють 

культурний інтерес” ( Lista indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 

), який включає в себе культурні цінності, які знаходяться у процесі 

очікування декларативного рішення щодо їх статусу. В Еквадорі шляхом 

прийняття надзвичайного декрету від 2008 року було внесено до офіційного 

реєстру 76 тисяч 208 об'єктів, підтримуючи державну політику, Державний 

інститут культурної спадщини  задля провдення спеціальних досліджень 

розробив Інформаційну систему щодо управління культурною спадщиною 

АБАКО і впровадив “Список викрадених об'єктів”. На сьогоднішній день 

загальна кількість зареєстрованих культурних об'єктів в Еквадорі сягає 144 

тисячі 479,  вивезення яких з країни  суворо заборонено. У випадку Перу 

фіксація об'єктів, що належать до культурної спадщини, є обов'язковою згідно 

відповідного закону, і наразі до реєстру було внесено 100 тисяч предметів, 

зокрема, із приватних колекцій. У Перу, однак, не існує “переліку основних 

культурних цінностей”, як то вимагає постанова 588, перуанське 

законодавство не передбачає надання переваги тим чи іншим культурним 

пам'яткам, проте у країні використовується “Червоний список перуанських 

предметів давнини, що знаходяться під загрозою”, створений міжнародною 

організацією ICOM.  

 в)  створення і  реалізація освітніх програм з метою стимулювання і 

розвитку поваги до культурної спадщини усіх країн.  
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 Ставлячи перед собою мету залучати до процесів охорони культурної 

спадщини державних посадових осіб і громадян андських країн, державами 

було вирішено організовувати навчальні та інформаційні семінари, присвячені 

культурній спадщині, ризикам, пов'язаним із її збереженням та ін. В рамках 

даної ініціативи було відредаговано і опубліковано різноманітні матеріали 

щодо визнання культурних цінностей, як то у Перу через програму “MC 

Educa”, запроваджену Міністерством культури, на сьогодні розповсюджено 

матеріали щодо збереження культурного надбання у 2200 освітніх установах 

Перу.  У Колумбії Міністерство культури імплементувало програму під 

назвою “Державна програма із співробітництва проти нелегального обігу 

культурними цінностями”, в рамках якої було введено Державну кампанію 

проти нелегального обігу культурними цінностями  яка включає в себе очну 

освіту, спеціальні курси і семінари. Додатково до цього було створено  

програму “Спадщина он-лайн” з метою надання освіти у віртуальній формі , 

на основі  AVA ( Ambiente Virtual de Aprendizaje ) - Віртуального освітнього 

простору, присвячену тематиці цінності і значення різних типів культурної 

спадщини. У випадку Еквадору було розроблено освітню програму для 

органів контролю щодо вивезення за лаштунки країни об'єктів, які 

представляють культурну цінність.  

 г) створення і підтримання реєстру антикварних речей через відповідні 

системи контролю та верифікації з метою запобігання винищення культурної 

спадщини країн членів. 

 Лише Болівія має у своєму розпорядженні невеликий перелік об'єктів, 

що підпадають під типологію антикваріату. Щодо Еквадору, Колумбії і Перу 

названа специфікація реєстру не була впроваджена, тільки в Еквадорі 

зазначений у пункті перелік знаходиться на стадії розробки.  

 e) посилення систем контролю над ввезенням і вивезенням культурних 

цінностей з метою запобігання пересування культурної спадщини у 

нелегальний спосіб. 



123 

 

 Країни створили міжвідомчі групи, ввели процедури вивезення витворів  

мистецтва і  механізми контролю (наприклад в  Еквадорі і Перу було 

встановлено  відповідні служби  у міжнародних аеропортах), а також 

визначили установи, які забезпечують видання сертифікатів культурним 

цінностям, які не належать до культурної національної спадщини, та 

відповідно випуск примірників декларацій щодо заборони перевезення 

предметів культурної спадщини за кордон. 

 У  Колумбії, у національній поліції було утворено Слідчу групу з питань 

злочинів проти культурної спадщини, чиї зусилля зосереджені на поверненні 

викрадених об'єктів культурної спадщини та вилученні культурних цінностей, 

які було завезено у країну нелегально. В Еквадорі було впроваджено 

виконавчим наказом у 2008 році Спеціалізоване об'єднання з питань 

розслідування злочинів проти культурної спадщини , що сприяє захисту 

викрадених культурних цінностей. Крім того, Державний інститут культурної 

спадщини ( INPC ) встановив контрольно-пропускний пункт в аеропорті 

Марискаль Сукре у Кіто, який ефективно використовується у боротьбі із 

незаконним обігом культурних цінностей.  У випадку Перу Міністерство 

культури має у своєму розпорядженні децентралізовані представництва для 

здійснення управління процесом ввезення і вивезення культурних цінностей у 

міжнародному аеропорті імені Хорхе Чавеса у Лімі, у Терміналі поштового 

сховища компанії SERPOST та на прикордоному пості  Санта-Роса в місті 

Такна, що дозволило протягом 2012 року в цілому перевірити 5376 об'єктів і 

визначити 1851 з них, як такі, що належать до національної культурної 

спадщини.  

 д) ефективне розповсюдження інформації серед усіх країн членів 

Андського співтовариства щодо кожного випадку зникнення або викрадення 

предмету культурної спадщини.  

 Болівія, Колумбія і Еквадор не привели до єдиного стандарту процедуру 

попередження зникнення і викрадення об'єктів культурної спадщини. Тим не 
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менш використовуються загальні механізми через інформаційні звіти 

Інтерполу, соціальні мережі, електронну пошту, зв'язок з посольствами, 

віртуальні попередження, блоги. 

 У Перу, у відповідності із регламентом організації та функціями 

Міністерства культури, Генеральний директорат з питань інспекції та 

контролю виконує роль технічно-нормативного наглядового органу, який несе 

відповідальність за управління, регулювання і виконання дій щодо перевірки 

та покарання порушень правил охорони національної культурної спадщини, а 

також  мобілізацію громадян та координацію діяльності компетентних 

державних органів задля здійснення захисту, оборони, відновлення і 

репатріації  культурних цінностей, що належать до національної культурної 

спадщини. У зв'язку з цим Генеральний директорат формально всередині і за 

межами країни класифікує відповідний злочин, як такий, що було здійснено 

проти культурної спадщини держави. 

 До того ж існує неофіційна мережа посадовців від керівних органів з 

питань культурної спадщини держав-членів  Андського співтовариства, які 

обмінюються інформацією в електронному вигляді щодо випадків  

незаконного обігу предметами культурної спадщини кожної держави- 

учасниці організації. 

 Стаття 6 зазначеного документу визначає, що країни-члени 

зобов'язуються: 

 а) обмінюватися інформацією задля визначення того, хто на території 

кожної країни-члена брав участь у грабежах, крадіжці, вивезенні, ввезенні або 

незаконній передачі культурних цінностей, відповідно до зазначеного у 2 

статті; а також  щодо пов'язаних із цим інших видів  злочинної діяльності; 

 На основі проведеного нами дослідження, ми можемо стверджувати, що 

такий обмін інформацією державами не проводився. 

 б) обмінюватися технічною і юридичною інформацією, що може 

стосуватися культурних цінностей, які є предметом пограбування, викрадення 
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та незаконного обігу, а також забезпечувати і поширювати цю інформацію 

серед  відповідних органів митної служби і поліції, портів, аеропортів, а 

також прикордонної служби для полегшення ідентифікації та впровадження 

примусових і запобіжних заходів, відповідно до кожного випадку; 

 Країни-члени обмінювалися інформацією про спільні правові 

процедури за кордоном і позицію кожної країни на багатосторонніх зборах 

щодо незаконного обігу культурних цінностей. 

 в) захищати вилучені культурні цінності, приймаючи необхідні заходи 

для їх належного збереження, водночас забезпечуючи, за запитом країни 

походження, що є членом Андського співтовариства, репатріацію зазначених 

об'єктів;  

 У Болівії, Колумбії та Перу немає відповідної стандартної процедури, 

проте, якщо стався прецедент вилучення об'єкту, що має культурне значення в 

рамках тієї чи іншої держави, про це повідомляється постраждалій країні, і 

пам'ятка перебуває на тимчасовому збереженні до початку репатріації. 

Натомість в Еквадорі, існує суворий процес щодо заходів захисту об'єктів 

культурної спадщини  інших країн з моменту їх конфіскації і до часу 

репатріації за запитом через дипломатичні канали. 

 г) узгодити основні принципи національних законів з охорони 

культурної спадщини. 

 Не дивлячись на таку необхідність, даного узгодження досі не відбулося 

. 

 Згідно статті 7 країни-члени зобов'язуються вводити санкції проти: 

 а) фізичних або юридичних осіб, відповідальних за мародерство або 

незаконне вивезення, ввезення та нелегальний міжнародний обіг і  торгівлю 

на території будь-якої держави-члена, а також за незаконну передачу 

культурних цінностей; 

 б) фізичних або юридичних осіб, які свідомо отримують або викупають 

розграбовані, вкрадені, вивезені або ввезені у незаконний спосіб на територію 
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будь-якої країни-члена культурні пам'ятки; 

 в) фізичних або юридичних осіб, що були учасниками у міжнародних 

змовах, задля отримання, вивезення або ввезення культурних цінностей у 

одну з країн-членів, а також їх перевезення у нелегальний спосіб. 

 У Болівії на зазначені зобов'язання відповідно до розділу VI 

Кримінального кодексу визначено покарання у вигляді позбавлення волі від 

одного до шести років, а також Головним наказом № 05918, адміністративні  

покарання: конфіскація і відшкодування збитків еквівалентних 100% від 

вартості культурних цінностей у відповідності до їх офійного оцінення. 

Колумбія не впроваджує жодних мір покарання у випадках, коли скоєна дія 

офіційно не визнана, як кримінальний злочи, натомість законодавство   

Еквадору передбачає покарання відповідальних за злочини, що у тій чи іншій 

мірі несуть шкоду культурній спадщині. Кримінальний кодекс Перу 

встановлює кримінальні санкції, викладені у розділі VIII, а також 

адміністративні, що включають конфіскацію або штрафи. 

 У П'ятому параграфі постанови 588 про порядок відновлення і 

повернення предметів, що належать до культурної спадщини статтею 8 

визначено, що: 

   На висловлене прохання однієї з держав-членів інші мають 

використовувати правові засоби, які можуть забезпечити виявлення і 

повернення зі своєї території об'єкти і документи культурного значення, що 

були розграбовані, вкрадені або незаконно вивезені з території країни, яка 

подає таке прохання, або у випадку, коли закінчився термін перебування за 

кордоном переданого об'єкту відповідній країні-члену.  

 Заявки на відновлення і повернення культурних цінностей одного з 

членів організації, з підтвердженням походження, достовірності і денонсації 

компетентними органами країни повинні бути оформлені за допомогою 

дипломатичних каналів, з яких буде повідомлено про зареєстрований об'єкт 

до Генерального Секретаріату Андського співтовариства.  
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 Відповідно до цієї статті, було підписано ряд двосторонніх угод щодо 

полегшення процесу повернення об'єктів культурної спадщини, до якого 

залучено різні відповідні інституції кожної країни-члена, в тому числі і  

міністерства закордонних справ. 

 Шостий Параграф Постанови 588 визначає взаємовідносини держав 

щодо їх співпраці і представлення спільної позиції  за кордоном. У статті 11, 

зокрема, зазначено, що дипломатичні місії держав-членів, представлені у 

третіх країнах, мають розробляти спільні дії з метою полегшення процедури 

заяви на власність  культурних цінностей, що належать до національної 

спадщини тієї чи іншої держави-члена Андського співтовариства і відповідно 

їх репатріації. 

 У той час, як проводилися пошуки механізмів ведення діалогу щодо 

офіційних позицій країн-членів Андського співтовариства, жодна не була 

представлена як спільна у міжнародних органах. Слід також зазначити, що 

питання відновлення та повернення культурних цінностей координуються 

через міністерства закордонних справ держав-членів за погодженням своїх дій 

із міністерствами культури  країн андського субрегіону.  

 Попри те, що багатостороння дипломатія займає особливе місце у 

Латинській Америці з огляду на традиційно регулярне утворення 

міжнародних урядових організацій у регіоні задля еволюціонування 

інтеграційних процесів із різних питань, охорона культурної спадщини у 

сфері боротьби із нелегальним обігом, її предметами регулюється системою 

двосторонніх договорів, хоча проблема і підіймається до регіонального рівня 

в ході обговорення на міждержавних зустрічах, колоквіумах, семінарах. 

Проілюструємо існуюючі угоди держав Латинської Америки між собою, а 

також з деякими позарегіональними державами, що до них входять: 

 Двостороння угода Аргентини і Перу від 14.05.1963 року, про захист 

історичної, мистецької і археологічної спадщини; 

 Двостороння угода між Белізом і Мексикою, про захист і відновлення 
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археологічних, мистецьких та історичних пам'яток від 11.01.1996 року; 

 Двостороння угода між Бразилією і Болівією про повернення 

культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини, викрадених, 

імпортованих або експортованих незаконно від 26.06.1999 року; 

  Меморандум між Болівією, Сполученими Штатами про 

взаєморозуміння щодо введення обмежень на імпорт культурної 

спадщини походженням з Болівії  від 04.12.2001; 

 Двостороння угода Болівії із Італією про культурне співробітництво,  

про заходи щодо запобігання імпорту, експорту або контрабанди 

культурних цінностей від 1953 року ( розширено прийняттям статті 3. 8. 

4 у 1995-1998 роках ); 

 Двостороння угода між Мексикою і Болівією про співробітництво у 

сфері захисту і збереження археологічної і антропологічної культурної 

спадщини  від 11. 12. 1999 року; 

 Двостороння угода Болівії і Перу щодо охорони археологічної 

спадщини від 1998 року; 

 Договір між Болівією і Перу  про повернення культурних цінностей та 

інших об'єктів культурної спадщини, викрадених і незаконно 

імпортованих або експортованих, впроваджений, підписаний у 1998 

році і ратифікований у 2000 році; 

 Двостороння угода між Колумбією із Еквадором  щодо відновлення і 

повернення викрадених культурних цінностей від 17.12. 1996 року, 

впроваджена  державним законом Колумбії № 587 у 2000 році;  

 Двостороння угода між Колумбією і Перу щодо захисту, збереження та 

відновлення археологічних, історичних і культурних цінностей від 

04.03.1989 року, впроваджена  державним законом Колумбії  № 16 у 

1992 році; 

 Двостороння угода між Еквадором і Перу   про захист культурної 

спадщини та відновлення археологічних, мистецьких та історичних 
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пам'яток від 13. 01. 1997 року; 

 Меморандум між Сполученими Штатами Америки і Ель Сальвадором  

про взаєморозуміння щодо введення обмежень на ввезення окремих 

категорій археологічних об’єктів доіспанських культур походженням з 

Республіки Ель-Сальвадор  від 08.03.1995, розширений і доповнений 

08.03.2000, 08.03.2005 та 08.03.2010; 

 Двостороння угода між Мексикою і Ель-Сальвадором про захист і 

реставрації археологічних, мистецьких та історичних пам'яток від 7 

червня 1990 року; 

 Меморандум між Сполученими Штатами Америки і Гватемалою  про 

взаєморозуміння щодо введення обмежень на імпорт матеріалів або 

артефакти доколумбової культури Гватемали від 29.09.1997, доповнений 

29.IX.2002; 

 Договір між Мексикою і Гватемалою щодо охорони та відновлення 

археологічних, мистецьких та історичних пам'яток від 31.05.1975;   

 Меморандум між  Сполученими Штатами Америки та Гондурасом про 

взаєморозуміння щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

об'єктів доколумбових культур походженням з Гондурасу від 12. 03. 

2004; 

 Договір між Сполученими Штатами Америки та Мексикою про 

співпрацю щодо відновлення і повернення викрадених археологічних, 

історичних і культурних об'єктів від 09.06.1971; 

 Двосторонній договір між Мексикою і Перу щодо охорони та 

відновлення археологічних, мистецьких та історичних пам'яток від 

15.10.1975; 

 Двостороння угода Нікарагуа і Сполучених Штатів Америки про 

введення обмежень на імпорт об'єктів археологічних доіспанських 

культур Республіки Нікарагуа від 26.10.2000; 

 Двостороння угода  Перу з Уругваєм щодо розповсюдження, охорони, 
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збереження та відновлення археологічних, історичних і культурних 

цінностей від 10.04.1987;  

 Меморандум між Сполученими Штатами Америки і Перу про 

взаєморозуміння щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

культурних памя’ток  доколумбових культур і окремих етнологічних 

витворів мистецтва колоніального періоду походженням з Перу від 

09.06.1997,  доповнений 09.06.2002.  

 

 Ще до іспанського завоювання кожна сучасна держава на території 

Латинської Америки була осередком комплексних культур, які виробляли 

різноманітні об'єкти культурної спадщини, які вже після було розкрадено, 

вивезено та розпродано на міжнародних ринках. Нелегальний обіг, головним 

чином, зосереджувався навколо латиноамериканських археологічних об'єктів, 

які історично походили від цивілізацій, що проживали на території 

центральних та північних Анд, Мезоамерики та інших перехідних культур 

Коста-Ріки та Панами. Здобутки цих культур і цивілізацій виражаються у 

численних культурних артефактах, які представляють особливу національну 

естетику і виступають об'єктами прискіпливої уваги на антикварних ринках, 

зокрема, за останні 60 років. Ріст популярності таких пам'яток зумовлений 

зростанням інтересу із боку західних колекціонерів щодо так званого 

“примітивного” або “племінного” мистецтва. Поява підвищеної 

зацікавленості такого виду мистецтва розпочинається у 1950-ті роки, потім 

воно набуває популярності у 1960-х роках і затверджується у 1970-х роках на 

міжнародних ринках мистецтва. До початку 1980-х років більшість великих, а 

також значна кількість приватних аукціонів пускала на продаж “племінні” 

витвори мистецтва і ті, що належали до доколумбійського періоду [131].  

  Безумовно, питання  нелегального обігу культурними артефактами не 

може розглядатися опосередковано. Воно є лише малою частиною тих 

значних викликів, з якими регіону доводиться боротися. Було б помилкою 
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вважати, що ця проблема може лежати окремо і, таким же чином, окремо 

вирішуватися.  Наркотрафік та продаж людей, урядова неспроможність і 

корупція, глобалізація і неолібералізм провокують регіональну нестабільність  

і лежать в основі тих загроз, які завдають шкоди культурній спадщині 

Латинської Америки. Може бути вибудовано логічний ланцюг, якщо 

основною метою постає збереження культурної спадщини Латинської 

Америки, то відповідно рівень населення регіону не має межувати із бідністю 

і відчувати себе незахищеним, в свою чергу, уряди латиноамериканських 

держав мають бути менш корумповані і більш ефективно виконувати свої 

функції. Іншими словами, широкі міжнародні міри, які впроваджуються з 

тією метою, щоб покласти край чорному ринку культурних цінностей, є 

недостатніми, оскільки зазначені вище проблеми, які слугують причиною 

тому, що культурна спадщина знаходиться під загрозою, у майбутньому не 

будуть ліквідовані. Політика має зосереджуватися на припиненні існування 

подібних ринків та ланцюгів такого трафіку. Попит породжує пропрозицію, 

тому скорочення попиту на культурні цінності Латинської Америки 

спричинить відповідно і зменшення викрадення об'єктів, що належать до 

культурної спадщини. Особливу увагу необхідно сфокусувати на наявності 

даного інциденту, аніж просто на репатріації культурних артефактів. Окрім 

того, необхідно вкладати більше у розвиток програмного забезпечення 

технологій систем контролю. 

 Існує мало свідчень того, що Конвенція ЮНЕСКО 1970 р. значно 

вплинула на процеси гальмування незаконної торгівлі латиноамериканських 

культурних цінностей. Спрямованість Конвенції на розвиток міжнародних 

партнерських відносин з метою повернення декількох дуже гучних предметів 

старовини не мають відгуку. Так, американська дослідниця Донна Йетс 

стверджує, що, дійсно, певні джерела вказують на те, що в деяких частинах 

Латинської Америки розграбування культурних пам'яток фактично 

посилилися після того, як було прийнято Конвенцію 1970 року. Зокрема, у 
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Петені, охопленому у той час війною, регіоні Гватемали, були зафіксовані 

розграбування скульптур цивілізації Майя та інших  предметів старовини 

особливої інтенсивності, що у 1970-ті і 1980-ті роки залишило руйнівні 

наслідки майже у кожному місті Maйя. Деякі найцінніші викрадені предмети 

старовини з Латинської Америки було вивезено у 1970-х роках за межі 

регіону, і багато з них так і не було повернено. Наприкінці 1980-х і початку 

1990-х були розграбувані захоронення народів Моче у містах Сіпан, Ла Мині і 

інших місцях уздовж північного узбережжя Перу, на жаль сумісні операції 

щодо повернення об'єктів завершилися обмеженим успіхом. Як зазначалося 

раніше, пограбування колоніального і республіканського сакрального 

мистецтва значно зросло в 1990-ті і 2000-ті роки і з часом не зменшилось, а 

навпаки збільшилось. Те, що у подальшому відбулося скорочення кількості 

інцидентів пограбування у традиційних латиноамериканських місцях чорної 

археології, наприклад, на Північному і Південному узбережжях Перу і у 

Петені,  є не заслугою  Конвенції ЮНЕСКО, а скоріше  результатом 

діяльності місцевих правоохоронних органів, враховуючи той факт, що більша 

кількість археологічних пам'яток у цих районах були доведені до стану 

повного зубожіння із-за недостатніх запобіжних заходів з боку державних 

урядів. Відповідно, на сьогодні дані території в с свою чергу вже не 

представляють інтересу для міжнародних контрабандтистів із-за відсутності 

цінних культурних цінностей як таких.  

 Таким чином, починаючи із 1970-х і протягом 1990-х років, мережа 

незаконного обігу стародавніми об'єктами культури Латинської Америки  була 

дуже подібна до тих, що бачив регіон у більш ранні періоди і які включали у 

себе інші кримінальні галузі. Проте існує  дуже мало інформації щодо 

утворення таких мереж із-за систематичної відсутності свідчень і точної 

інформації. Винятком можна вважати контрабанду деяких артефактів, 

викрадених з міста Сіпан у Перу. В одному випадку, об'єкти були відправлені 

з Ліми до Лондону (через корумпованих посадових осіб), перепаковані і з 
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огляду на те, що їх походження було визначене як вірогідно помилкове, потім 

переправлені до Каліфорнії, де вони були вивезені  до потенційного покупця. 

В іншому , сіпанський культурний артефакт було перевезено з Перу до 

Панами, де його було передано у дипломатичній пошті Франсіско Умберто 

Іглесіасу, на той час, генеральному консулу Панами у Сполучених Штатах. 

Іглесіас організував пункт передачі контрабанди у Сполучені Штати, де він 

був захоплений під час секретної операції ФБР . 

 Насьогодні справедливо буде охарактеризувати поточну незаконну 

торгівлю латиноамериканськими культурними цінностями, як,  насамперед, 

скриту від повноцінного вивчення. Майже неможливо відстежити поточний 

рух викрадених пам'яток і визначити канали, через які вони постачаються і 

конкретних покупців. Це особливо стосується об'єктів релігійного мистецтва і 

на сьогодні не було досі оприлюднено жодного випадку, коли б було 

визначено проміжні  транзитні канали злочинних мереж, які на цей час 

працюють у цій галузі. 

  Коли мова йде про розробку майбутньої політики у сфері боротьби із 

нелегальною торгівлею культурними цінностями, ми вважаємо, що необхідно 

поступово відходити від моделі ЮНЕСКО 1970 року, яка концентрується 

навколо двосторонніх міждержавних угод. Законодавчі документи кожної 

окремої країни, такі, як угоди створені на базі ЮНЕСКО і заключені між 

деякими урядами держав Латинської Америки та Сполученими Штатами, які 

залишаються основним ринком збуту латинамериканських стародавніх 

пам'яток, є неефективним інструментом. Майже неможливо довести, що 

окремий артефакт походить із конкретної країни. Після підписання 

двосторонніх угод у сфері боротьби проти нелегального обігу культурними 

цінностями і їх повернення, неможливість ідентифікації деяких об'єктів 

ускладнює процедуру їх передачі державним органам влади. Введення 

заборони на імпорт будь-яких стародавніх об'єктів без обов'язкового 

визначення країни їх походження на ринки держав, як-то закон США від 1972, 
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що забороняє імпорт будь-яких типів скульптур, фресок та об'єктів 

архітектури із Центральної Америки, є набагато більш дієвим механізмом 

щодо зменшення масштабів нелегального обігу культурними пам'ятками. 

ООН же продовжує вводити обмеження на рух культурних пам'яток із 

прив'язкою до держави, з якої їх було вивезено у незаконний спосіб, і, таким 

чином, впровадження подібних методів побудови міжнародної політики у 

даному питанні буде мати дуже невисоку результативність.  

 

Висновки до розділу 2 

Отже, практична діяльність латиноамериканських держав щодо збереження 

культурної спадщини зосереджується у впровадженні спеціальних заходів, які 

проходять на міждержавному і міжрегіональному рівнях. Ми визначили, що 

охорона культурної спадщини займає дві ніші у міждержавному 

співробітництві країн Латинської Америки. Перша відповідає за інтеграційні 

процеси через залучення до них культурної політики. В даному контексті 

охорона культурної спадщини виступає соціально-цивілізаційним  проектом в 

рамках такої політики, що вказує на ідентичність народів, які населяють 

Латинську Америку. В рамках регіональних організацій державами 

проводиться політика, заснована на ідеях культурної інтеграції з метою 

підтримки регіональної ідентичності. Такі організації, як МЕРКОСУР, 

Андське співтовариство тощо, роблять особливий внесок через проекти, 

спрямовані на захист культурних цінностей. Утворення спеціальних 

виконавчих органів, що опікуються даною проблемою, дозволяє у 

субрегіональному і загальнорегіональному масштабах контролювати 

ефективність виконання відповідних проектів. Нелегальний обіг культурними 

цінностями наносить неабияку шкоду культурній самобутності народам 

Латинської Америки, водночас створюючи дестабілізуючі фактори для 

еволюціонування регіональної системи міжнародних відносин. Задля  

адекватної відповіді новим ризикам, державам, що складають регіон 

Латинської Америки, необхідно вибудовувати нормативно-правову базу 
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регіонального рівня, яка б регулювала проблему викрадення і вивезення 

кульутрних цінностей і заповнила б правові упущення у міждержавному 

співробітництві з метою полегшення процедури боротьби із незаконною 

торгівлею об'єктами культурної спадщини.   

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ З МІЖНАРОДНИМИ 

АКТОРАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

РЕГІОНУ  

3.1  Співпраця країн Латинської Америки з європейськими країнами та  

міжнародними організаціями щодо захисту культурної спадщини регіону 

 

 Міжкультурний діалог стає дедалі більш суттєвим елементом у 

структурі багатосторонніх та двосторонніх дипломатичних відносин. Він 

трансоформувався в один з головних пунктів порядку денного державної і 

міжнародної політики, на всіх рівнях з географічної точки зору, як на 

локальному, так і на глобальному. Глобальна економічна криза змушує 

вдаватися до реформування секторального розвитку кожної держави і робить 

обов'язковим виконання спільних планів розвитку між різними країнами, що 

складають географічні регіони, які характеризуються спільними 

особливостями історичного створення і культурними зв'язками.  Особливо це 

стосується латиноамериканського регіону, що відрізняється масивним 

історичним фундаментом, посиленою соціокультурною взаємодією і 

перебуває у центрі динамічних соціальних і політичних процесів. Так, на 

сьогодні ситуація у Латинській Америці значним чином відповідає 

оптимізації ресурсів через посилення інтеграційнх процесів при множинних 
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ефектах у соціальних і економічних аспектах. Культурна спадщина як один із 

детермінуючих культурно-ідентифікаційних елементів постала у якості 

фактору, що зміг відкрити нові шляхи для країн, які складають Латинську 

Америку для розвитку свого економічного і соціального потенціалу та 

подолання бідності. Країни Європи, використовуючи багатоканальну 

стратегію співробітництва, задекларували свої цілі щодо збереження 

культурних цінностей в межах надання допомоги для розвитку і координації 

дій щодо дослідження, підготовки та забезпечення необхідної документації. 

Підтримка з боку європейських країн  визначається запровадженням проектів 

на субрегіональному та регіональному рівнях, що стосуються співробітництва 

щодо  охорони культурної спадщини як джерела розвитку і еволюції 

суспільства через надання спеціальної освіти, програми  

міжінституціонального наукового співробітництва тощо. Раніше напрям 

співпраці між країнами ЄС і Латинської Америки у сфері збереження 

культурної спадшини в науковій літературі не був достатньо висвітлений у 

вичерпаній мірі. Не приділялася увага залученню спеціальних європейських 

інституцій до даного виду співробітництва, їх діяльності щодо налагодження 

політичних і культурних зв'язків, використанню проектів з охорони 

культурної спадщини на регіональному рівні у поєднанні з економічними, 

себто зв'язку між методами збереження надбання минулого і сталим 

економічним розвитком. Культурна спадщина не розглядалася як об'єкт 

взаємовідносин між державами в якості інструмента досягнення добробуту 

нерозвинених суспільств та використання такого інструменту задля сприяння 

розвитку населення. Невирішеним є питання участі Королівства Іспанії  в 

якості зацікавленої сторони та її активної діяльності в процесі охорони 

культурних пам'яток шляхом забезпечення засобів фінансування, проведення 

спеціальних досліджень, надання консультацій, розробки методології в 

рамках побудови міждержавних відносин із країнами Латинської Америки. Не 

аналізувалася належним чином діяльність Італо-Латиноамериканського 
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інституту та значення ібероамериканських урядових програм у галузі 

збереженння культурних цінностей у структурі відносин країн.  

 Автор вважає необхідним розкрити роль країн Європи у збереженні 

національної культурної спадщини держав Латинської Америки. 

Проаналізувати напрями співробітництва і визначити, яким чином культурна 

спадщина може залучатися до побудови міждержавних відносин між 

латиноамериканськими і європейськими  країнами, а також  неопосередковані  

інтереси останніх, які зумовлюють їх активну діяльність у цій сфері. 

Окремою проблемою для вирішення з наукової точки зору постає місце 

протизаконної торгівлі культурними об'єктами у відносинах держав.  

 У червні 1983 року на 6-ій міжпарламентській конференції 

Європейського союзу та Латинської Америки, яка відбулася у Брюселі, було 

особливим чином виділено, що культурні відносини між двома сторонами 

мають високе значення. Парламентська асамблея Ради Європи Резолюцією 

814, прийнятою у 1984 році, визначає культурні взаємовідносини між 

Європою та Латинською Америкою. У ній, зокрема, зазначено, що будь-яке 

співробітництво із Латинською Америкою у культурній сфері вимагає 

активного залучення Іспанії та Португалії. З огляду на ті зобов'язання, які 

взяли на себе установи ООН і зокрема ЮНЕСКО щодо культурного розвитку 

Латинської Америки, і, бажаючи взяти участь у даній діяльності, куди входять 

заходи щодо збереження культурної спадщини доколумбового періоду, вона 

закликає розвивати культурне співробітнцицтво на рівні урядів, неурядових 

міжнародних організацій, урядових установ, таких, як Рада Європи, 

ЮНЕСКО, Європейських співтовариств. У рекомендації 976 до зазначеної 

резолюції також прописано, що  Комітет міністрів Ради Європи має збирати 

уряди держав-членів у контексті надання допомоги і в якості першого заходу 

практичного співробітницітва із Латинською Америкою має  запровадити 

стипендіальні програми для спеціалістів від латиноамериканської сторони  

під час проведення курсів у Європейському центрі у Венеції з підготовки 



138 

 

кадрів щодо збереження архітектурних пам'яток. 

 Серед країн Європейського Союзу Іспанія, колишня метрополія, що 

проводила колоніальну політику у регіоні Латинської Америки, надає суттєву 

допомогу у збереженні культурної спадщини і підтримує зв'язки з усіма 

державами у межах регіону. Здійснює таку політику Іспанія через ряд 

державних установ, а саме через Іспанське агенство з міжнародного 

співробітництва з метою розвитку (AECID), створеного при Міністерстві 

закордонних справ і співробітництва Іспанії через Державний секретаріат з 

питань міжнародного співробітництва та Ібероамерики ( la Secretaría de Estado 

de Cooperación Internacional y para Iberoamérica ) [247]. Королівство Іспанія 

позиціонує себе як гравця міжнародних відносин, який є переконаним у 

важливості культури як базового елементу сталого людського розвитку, і 

вважає, що сектор культури та розвитку є однією з пріоритетних галузей, що є 

визначеним у третьому Директивному плані  держави на 2009-2012 рр., в 

якому виділені цілі, дії та результати у перспективі щодо сприяння розвитку 

суспільства через культуру. Головною метою “Стратегії культури та розвитку” 

є сприяння культурним можливостям, особливостям та потенціалу окремих 

осіб і громад, як  важливих елементів сталого людського розвитку. Вона 

містить сім стратегічних напрямів, і один з них стосується  процесів 

підтримки збереження, відновлення та зміцнення спадщини як матеріальної, 

так і нематеріальної. Водночас, влада Іспанії, вдаючись до заходів, що 

забезпечують реалізацію даної стратегії прагне проводити аналіз внеску і 

того, як багатогалузева діяльність може сприяти сталому розвитку. Стале 

управління процесом збереження культурної спадщини з метою розвитку , або 

п’ятий напрямок загальної “Стратегії культури та розвитку Іспанії”, 

здійснюється за логікою та принципами програми з умовною назвою “P>D” 

або “Охорона Спадщини заради Розвитку”. Визначаючи права на ідентичність 

і    захист     культурного   розмаїття  неодмінними складовими інтегрального 

розвитку людини, і спадщину, в своєму  найширшому сенсі (мається на увазі 



139 

 

матеріальна і нематеріальна культурна спадщина, а також природна), як один 

з основних ресурсів для розвитку, програма “Охорона Спадщини заради 

Розвитку” ставить за мету людський і соціальний розвиток, покращення умов 

життя і створення матеріальних благ шляхом зміцнення цінностей та сталого 

управління процесом збереження культурної спадщини, створюючи необхідні 

умови для того, щоб зміни за цими напрямами приносили користь, 

насамперед, малозабезпеченим верствам населення. Агенство також 

підтримує розвиток потенціалу у сфері культури та збереження культурної 

самобутності й культурного розмаїття. Для досягнення  цілей, що ставить 

перед собою Іспанія, програма “Охорона Спадщини заради Розвитку” 

Іспанського агенства з міжнародного співробітництва  стала прикладом 

еволюціонування і оновлення програми щодо культурної спадщини, яку 

Агенство започаткувало в кінці 80-х. На  цей час дана програма вводиться як 

обов’язкова частина Державної політики щодо співробітництва заради 

розвитку занесеної у Директивний план на 2009-2012 рр. За 20 років своїх 

діяльності, а саме з 1985 по 2005 роки, було витрачено в цілому майже 140 

млн євро, більша частина яких прийшлася на проекти у Латинській Америці ( 

близько 46 млн у Центральній Америці, Мексиці та країнах Карибського 

басейну і приблизно 69 млн у Південній Америці ), які, з одного боку 

включали в себе архітектурні та урбаністичні реставраційні роботи та з 

іншого, здебільшого, навчальні колоквіуми. Динаміка фінансування проектів 

зі збереження культурної спадщини стрімко зростала, починаючи із періоду з 

1992 по 1997 роки, коли суми витрат становили 10-20 млн євро і закінчуючи 

2002-2005 роками, коли суми  вже досягали 50-60 млн, наразі кошти, що 

виділяються з боку уряду продовжують збільшуватися, хоча треба зазначити, 

що такого роду інвестиції зі сторони Іспанії не є прикладом простих 

філантропічних цілей, адже вона отримує свої зиски, виступаючи у ролі 

охоронця самобутньої спадщини. Відповідно, за 20 років співробітництва 

витрати на покращення законодавства щодо збереження культурної 



140 

 

спадщини, її інвентиразиції та створення документації у Центральній 

Америці, Мексиці та країнах Карибського басейну становили 605 тис євро, в 

Південній Америці подібні заходи не фінансувалися. Проекти з реставрації 

архітектури, що має релігійну цінність складають від загальної суми 2,5 млн 

та 1,9 млн євро, державних рухомих об'єктів спадщини 9 тис та 110 тис євро, 

комплексна відбудова районів міст становить 131 тис та 3 млн євро відповідно 

[251].  Агенство уклало численні конвенції про співробітництво для 

посилення міжнародної співпраці, направленої на розвиток з різними 

установами, державними та приватними інститутами і агенствами, як з 

іспанськими так із міжнародними. Умовою для такого співробітництва є цілі 

цих установ, які полягають у збільшенні якості та кількості надання допомоги 

для розвитку у різних галузях. Використання переваг та спеціалізацій цих 

інституцій є необхідним для повноцінної офіційної співпраці у різних 

напрямах. Деякі з цих конвенцій мають специфічний або секторний характер, 

напрями діяльності, що там визначені, є тотожними Програмі P>D, до них, 

зокрема входять боротьба із бідністю через зміцнення та контроль над 

культуною спадщиною природною спільноти. Зазначені нижче угоди тим чи 

іншим чином відповідають даній тематиці співпраці.  

 Так, Державна служба зайнятості  при Міністерстві праці та імміграції 

Іспанії і AECID співпрацюють, окрім інших областей, в рамках 

запровадження Програми навчальних шкільних семінарів за кордоном. 

Діяльність обох установ направлена  на підготовку кадрів і кваліфікаційного 

персоналу, орієнтованого на збереження культурної спадщини, що є формою 

внеску у зміцнення потенціалу, можливостей, а також скорочення бідності у 

країнах, що розвиваються. Ця співпраця регулюється низкою угод, 

підписаних між двома установами, починаючи з 1991 року, остання з яких 

була укладена у 2005 році, до цього року їх основну діяльність було 

зосереджено на Латиноамериканській мережі шкільних семінарів, що за час 

свого існування  підготували понад 12 000 студентів. Ці школи включили у 
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себе більше 150 навчальних курсів і проводилися у більш, ніж 45 місцях 

регіону [251]. 

 26 грудня 2005 року AECID підписала Конвенцію із Андською 

корпорацією розвитку, яка також передбачала співпрацю двох організацій в 

таких галузях, як збереження спадщини, культури та мистецтва, державне 

управління, освітній, культурнй та науковий розвиток, технологічний 

розвиток  з метою подальших інновацій, туризм, керівництво та зміцнення 

інституційних структур, не виключаючи також інших областей, що можуть 

представляти взаємний інтерес. Андська корпорація розвитку є провідною 

багатосторонньою фінансовою організацією у Латинській Америці, яка надає 

кошти на реалізацію проектів, спрямованих на сталий розвиток та 

регіональну інтеграцію у регіоні, залучаючи державний та приватний сектори 

у процес боротьби із бідністю, підвищення конкурентоспроможності та 

зростання  економічній рівності. З грудня 2005 року Андська корпорація 

розвитку бере участь у різних країнах, в яких вона функціонує, у 

фінансуванні Програми Шкільних семінарів для надання освіти молоді, що 

маючи обмежені ресурси не може себе реалізувати, застосовуючи традиційні 

ремесла та навички у відновленні культурної спадшини свого суспільства. Її 

основною метою є сприяння скороченню масштабів бідності шляхом 

зміцнення потенціалу держав та створення нових можливостей для 

економічного та соціального розвитку. 

 Фонд ACS, орган, чия діяльність спрямована на сприяння розвитку 

науки і заходів, пов'язаних із навколишнім середовищем, навчанням та 

освітою для надання навчання, дослідженнями та поширенням технологій, 

збереженням історичної спадщини та культурної і мистецької діяльності, став 

ще одним партнером Міжнародного Агенства. Фонд ACS та AECID підписали 

угоду про співпрацю з метою сприяння проведенню щорічних заходів у 

зазначених сферах, для економічного зростання та соціального, культурного, 

інституційного та політичного прогресу у країнах, що розвиваються, зокрема, 
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у державах Латинської Америки. AECID реалізовує дані заходи, насамперед, в 

рамках Програми P>D. 11 грудня 2007 року було підписано двосторонню 

Конвенцію, з того часу співпраця між двома організаціями була направлена на 

реалізацію всезагального міського та архітектурного доступу, поліпшення 

здоров'я та безпеки праці на робочих місцях та виваженого використання 

природного середовища. Нещодавно в рамках Конвенції була впроваджена 

премія архітектурного та міського доступу для  латиноамериканських 

муніципалітетів, за зразком премії королеви Софії універсального 

муніципалітетного доступу [45].  

 До інструментів європейської співпраці із збереження 

латиноамериканської культурної спадщини також відноситься Італо-

латиноамериканський інститут, що є міжнародним органом із штаб- 

квартирою у Римі, його членами є Італія і двадцять республік Латинської 

Америки (Аргентина, Болівія, Бразилія, Колумбія, Коста-Ріки, Куби, Чилі, 

Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама, 

Парагвай, Перу, Домініканська Республіка, Уругвай і Венесуела) у 

відповідності до Міжнародної конвенції, підписаної 1 червня 1966 року і 

ратифікованої державами-членами 11 грудня 1966 року. Інститут функціонує в 

рамках співпраці між Італією та Латинською Америкою. Основними 

напрямами його діяльності є: 

- визначення тем, що представляють найбільший інтерес і актуальність у 

контексті латиноамериканських відносин з Італією та Європейським союзом; 

- проекти за підтримки Міністерства закордонних справ Італії в області 

культурного співробітництва з метою взаємного розвитку країн-членів; 

- заохочення і поглиблення економічного, соціального, наукового, технічного 

та культурного співробітництва між Італією та Латинської Америкою; 

- проведення заходів, що підвищують інформованость про Латинську 

Америку в Італії; 

- проведення кожних 2 роки міжнародних, тематичних і міждисциплінарних, 
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національних конференцій в Італії та Латинській Америці; 

- поширення у Європі інформації про Латинську Америку за допомогою  

публікацій і діяльності центру досліджень і документації стосовно її великої 

спадщини [20].  

 Також в рамках інституту було проведено спільне дослідження 

італійськими та чілійськими вченими  щодо охорони спадщини, що 

знаходиться під водою.  

 Інститут створює програми, які відповідають пріоритетам, викладеним, 

у планах розвитку  країн-членів, а також стосуються галузей, що є 

прірорітетними для досвіду Італії. Це відбувається внаслідок постійних і 

регулярних регіональних і субрегіональних експериментальних програм. 

Проекти є багатопрофільними й багатогалузевими, а також спрямовані на 

зміцнення інституційного потенціалу, створення та відповідних спеціальних 

установ, а також на теоретично-практичну професійну підготовку переважно 

в галузях мистецтва й малого підприємництва у сфері культури, наукового  

співробітництва і зміцнення та управління культурною спадщиною. На думку 

італійських дослідників, еволюція, з одного боку, соціальних систем і, з 

другого, виробничих структур та службових органів робить необхідним 

переформувати  культуру і розглядати її саму не тільки як цінність, але і як 

фактор, що інтегрує процеси економічного і соціального розвитку.  З цієї 

точки зору культурна спадщина і, зокрема, її охорона вже розглядається під 

іншим кутом, не лише, як момент надання належної їй цінності, що зберігає у 

собі історію минулого і надбання людства у цілому.  

 У 2011 році Італо-латиноамериканським інститутом було організовано і 

проведено Центральноамериканський Семінар з питань оцінення і 

збереження культурної спадщини під назвою CULT 2011. У семінарі взяли 

участь 50 державослужбовців із центрально-американських країн, а саме 

Коста-Ріки, Ель Сальвадору, Гватемали, Нікарагуа, Гондурасу, Панами, а 

також з Куби і Італії, що представляли існуючий стан речей у кожній державі. 

http://onlinecorrector.com.ua/за-кошт-завдяки-внаслідок
http://onlinecorrector.com.ua/спрямований-напрямлений-направлений
http://onlinecorrector.com.ua/співпраця
http://onlinecorrector.com.ua/співпраця
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Особлива увага приділялась основним темам, що висвітлювали процес 

оцінення та охорони культурної спадщини і зв'язку між збереженням  

надбання минулого і сталим економічним розвитком [251]. Підготовка заходу 

була організована головним управлінням з питань співробітництва з метою 

розвитку Міністерства закордонних справ Італії, за участю Міністерств 

культури Гватемали і Ель Сальвадору. Результатом проведеної роботи стало 

заключення Декларації Сан Сальвадор щодо стимулювання процесів 

збереження і охорони культурної спадщини Центральної Америки і сталого 

туризму. Окремою сферою співпраці стала міжнародна боротьба із 

нелегальним обігом культурними цінностями. В межах нашого дослідження 

європейської участі щодо допомоги латиноамериканським країнам, доцільним 

є зазначити, що підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини, 

оперативний підрозділ Корпусу карабінерів в Італії, заснований 3 травня 1969 

року як Центр карабінерів із захисту культурного надбання при Міністерстві 

освіти Італії став першим спеціалізованим органом, який випередив Конвенції 

ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного 

ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності 1970 

року. Представники даного підрозділу під час конференції CULT 2011 у 

своєму виступі наголошували на обміні досвідом, наданні консультацій і 

допомоги від Італійської сторони центральноамериканським країнам щодо 

вивезення у незаконний спосіб об'єктів культурного значення за межі їх 

територій.  

 Також необхідно звернути увагу на заходи, проведені за участю Італо-

латиноамериканського інституту з метою подолання і попередження криз, що 

можуть статися в результаті діяльності представників міжнародної 

контрабанди, а саме:  

 У столиці Еквадору Кіто 23-27 квітня 2007 року  було проведено Курс 

щодо запобігання викраденню і вивезенню культурних цінностей для 

персоналу і держслужбовців Митниці і Поліції Еквадору і Колумбії. В 
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Асунсьоні 2-8 листопада 2007 року освітні курси з боротьби із нелегальним 

обігом культурними об'єктами для правцівників поліції, митниці, міністерств 

культури і музеїв Парагваю, Болівії, Чилі, Аргентини і Уругваю.  

 У Боготі 10-15 листопада 2008 року регіональні курси щодо 

попередження нелегальної торгівлі культурними цінностями для державних 

службовців Панами і Колумбії.  

 У місті Антігуа у Гватемалі 7-13 квітня 2008 року Збори щодо 

нелегальної торгівлі культурними цінностями для підвищення кваліфікації у 

сфері захисту національної культурної спадшини для держслужбовців 

Гватемали, Коста-Ріки, Ель-Сальвадору, Гондурасу, Нікарагуа, Панами, Куби і 

Домініканської республіки.  

 У Римі 6-25 жовтня 2008 року З'їзд управляючих і державних 

посадовців Аргентини, Болівії, Чилі і Парагваю щодо  

 У Буенос-Айресі з 30 листопада по 3 грудня 2009 року робочий 

регіональний семінар щодо юридичних, законодавчих і адміністративних 

заходів у питанні попередження нелегального трафіку культурних об'єктів і 

боротьби із ним для службовців Аргентини, Болівії, Бразилії, Колумбії, Чилі, 

Еквадору, Гватемали, Парагваю, Перу, Уругваю і Венесуели.  

 У Римі 12-23 квітня  “охорона культурних цінностей: досвід Італії” для 

представників міністерств культури та правохоронних органів Аргентини, 

Бразилії, Чилі, Колумбії, Еквадору, Гватемали, Перу і Венесуели.  

 У Кіто 23-26 листопада 2010 року регіональний семінар щодо 

адміністративної співпраці і  виконання правових процедур  

 Тобто, Італія впливає таким чином на побудову та розроблення методів 

боротьби  для подальшої роботи представників державних установ і це 

допомогає їй закріпити свої позиції у субрегіонах та загалом по регіону.  

 До широких програм співробітництва у сфері збереження культурної 

спадщини  належить програма Ibermuseos. Ця програма є ініціативою щодо 

співпраці із європейськими країнами та інтеграції країн Латинської Америки з 
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метою заохочення та координації державної політики в області музеїв та 

музеєзнавства. Вона дозволила відкрити простір для діалогу та обміну в 

різних сферах діяльності музеїв зі зміцнення відносин між державними і 

приватними установами Латинської Америки, Іспанії і Португалії з метою 

забезпечення захисту та добробуту управління та обміну досвідом. Ibermuseos 

бере свої витоки з першої латиноамериканської  наради музеїв, що відбувалася 

у місті Сальвадор Бахія в Бразилії, з 26 по 28 червня 2007 року. 22 країни 

Латиноамериканської спільноти підписали декларацію, базовий документ 

щодо спільної співпраці у визначенні та здійсненні державної політики в 

області музеїв, в рамках Іберо-американського культурного Статуту та 

будівництва спільного культурного простору [127]. 

 На X Латино-американській конференції міністрів культури, яка 

відбулася у місті Вальпараїсо у Чилі 26 та 27 липня 2007 року, і XVII Іберо-

американській зустрічі на вищому рівні глав держав і урядів у Сантьяго-де 

Чилі з 8 по 10 листопада 2007 було затверджено ініціативи програми. Сама 

програма Ibermuseos була затверджена на XVIII саміті глав держав та урядів у 

жовтні 2008 року у місті Сан-Сальвадор з приєднанням більшої кількості 

країн до ініціативи, а саме  Бразилії, Колумбії і Іспанії. Декларація Сальвадор 

і програми Ibermuseos походять із фундаментального внеску документів у 

результаті декількох нарад, проведених протягом останніх десятиліть у галузі 

культури, охорони спадщини і пам'яті, а також музейній сфері у Латинській 

Америці а саме: декларації Круглого столу Сантьяго де Чилі (1972), 

Декларація  Oaxtepec (1984), Декларації Каракас (1992), Конвенції про 

охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

(ЮНЕСКО, 2005) та Іберо-американського  Статуту з питань Культури ( 

2006). З принципами, викладеними в цих документах, враховуючи ступінь 

музеєзнавчого визначення та визнання важливості стратегічного культурного 

обміну між країнами Латинської Америки, особливо в області музеїв та 

музеєзнавства, підкреслюється необхідність розробки керівних векторів для 
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реалізації державної політики в галузі культури та створення багатосторонніх 

механізмів співробітництва і спільного розвитку в області музеїв та 

музеєзнавства в країнах Латинської Америки. В останні роки музейна 

діяльність постала в якості інструмента посередництва соціального 

перетворення, представлення розмаїття та культурної самобутності різних 

народів та громад у Латинській Америці. До цієї програми приєдналися такі 

держави, як Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Іспанія, Мексика, 

Португалія, Домініканська Республіка та Уругвай [38]. 

 Ibermuseos було запроваджено Міжурядовим комітетом у складі 12 

країн, а саме Аргентини, Бразилії, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Еквадору, 

Іспанії, Мексики, Парагваю, Перу, Португалії і Уругваю, програмою,  

спрямованою на співробітництво в різних сферах діяльності музеїв. План 

щодо реалізації роботи на 2009 - 2011 роки включав в себе наступні напрямки 

діяльності: створення порталу Ibermuseos, сприяння інституціоналізації 

національних музеїв, навчання, створення ефективної практики надання 

премій в країнах Латинської Америки, освітньої діяльності в музеях і 

кампаній щодо заохочення взаємозв'язку між освітою та музеями, створення 

іберо-американських музеїв, підтримка проектів музеєзнавства, кураторів 

музеїв і двосторонніми та багатосторонніми, створення програми підтримки 

спадщини, що перебуває в небезпеці зникнення, розвиток ліній підтримки 

досліджень в області технологій збереження, відновлення та управління, 

спрямованих на Латинську Америку, сприяння науковим дослідженням щодо 

поглибленого  вивчення музеології Латинської Америки [84].  

 Також зазначимо, що найбільш розширену спільну міжнародну 

законодавчу базу із позарегіональними країнами у збереженні та охороні своєї 

культурної спадщини має республіка Перу. Уряд Перу уклав низку угод, 

договорів та меморандумів із такими європейськими країнами, як Швейцарія, 

Німеччина, Австрія, Угорщина і Чорногорія. Головним чином, співпраця між 

державами направлена на проведення заходів для запобігання незаконному 
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поширенню культруних цінностей на території поза межами країни, звідки 

вони походять. Один із основних принципів закладених у співпрацю держав у 

цій сфері, є те, що на взаємній основі культурна спадщина кожної держави 

визнається унікальною за своїм характером і може  належати тільки їй одній і 

відповідно до вищезазначеного не може бути об'єктом торгівлі [51, 69].  

 В контексті проблеми захисту культурної спадщини необхідно 

підкреслити особливу роль міжнародних урядових та неурядових 

спеціалізованих, а також регіональних організацій та їх роботи у сфері 

забезпечення охорони та збереження культурних пам’яток Латинської 

Америки. Велика кількість досягнутих позитивних результатів у цьому 

питанні відбулася завдяки активному сприянню ЮНЕСКО, Організації 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Держави Латинської 

Америки у побудові стратегії щодо збереження регіональної спадщини 

керуються основоположними документами, що було прийнято із часу 

заснування ЮНЕСКО [161, c.14-17].  

 ЮНЕСКО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, 

яка несе відповідальність за світову культурну спадщину і діє на основі 

міжнародного законодавства, затвердженим для міжнародного 

співробітництва великою кількістю країн. Після ратифікації державами-

учасницями організації, правові документи, представлені ЮНЕСКО, стають 

базою для розроблення специфічної нормативної бази у кожній країні.  

 Процес охорони культурної спадщини на міжнародному рівні, 

переважно, пов'язаний із шістьма нижче наведеними конвенціями ЮНЕСКО, 

які, в свою чергу, відповідають багатостороннім договорам із правовими 

зобов'язуючими постановами, що укладають між собою держави-учасниці. До 

них відносяться: 

- Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту  

(ЮНЕСКО, Гаага, 1954).  

- Конвенція про заходи, що є  направленими на заборону та попередження 
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незаконного імпорту, експорту та передачі прав власності на культурні 

цінності. ( ЮНЕСКО, Париж, 1970).  

- Конвенція про захист світової культурної та природної спадщини (ЮНЕСКО 

, Париж , 1972). 

 - Конвенція про захист підводної культурної спадщини (ЮНЕСКО, Париж, 

2001 р.). 

- Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (ЮНЕСКО, 

Париж, 2003 р.). 

 - Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження (ЮНЕСКО, Париж, 2005 ). 

 Важливу роль також відіграють такі конвенції, як Конвенція ЮНІДРУА 

[25]  про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності, підписана в 

Римі 25 червня 1995, чия суть спрямована на зміцнення міжнародного 

співробітництва в цій галузі , водночас особливим чином для держав 

Латинської Америки виділяється Конвенція Організації Американських 

Держав щодо захисту археологічної, історичної та художньої спадщини 

американських держав, також знана, як Конвенція Сан-Сальвадор, підписана 

в Сантьяго-де-Чилі 16 червня 1976. Основною метою Конвенції є запобігання 

незаконному імпорту або експорту культурних цінностей і подальший 

розвиток співробітництва між американськими країнами для взаємного 

розуміння та цінування їх культурних цінностей.  

 Отже, зазначені документи встановлюють, в загальних рисах, основні 

міжнародні стандарти з питань охорони та збереження культурної спадщини, 

які відповідають латиноамериканській ситуації щодо захисту їх регіональної 

спадщини. Вони сприяють продуктивнішній співпраці між державами під час 

розроблення спільної нормативно-правової бази. Загострення проблеми 

збереження культурної спадшини та посилення культурного контексту у 

політичному дискурсі взаємовідносин у рамках регіону стало причиною 

активізації уваги до даних документів із боку держав Латинської Америки та 
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їхнього використання при вибудові співробітництва у питанні охорони 

культурного надбання.  

 Основні цілі декларовані цією організацією, - сприяння зміцненню миру 

і безпеки за рахунок розширення співробітництва держав і народів у галузі 

освіти, науки та культури; - забезпечення справедливості та дотримання 

законності, загальної поваги прав і основних свобод людини, проголошених у 

Статуті Організації Об'єднаних Націй для всіх народів, незалежно від раси, 

статі, мови чи релігії [46].  

 Як зразок міжнародної співпраці, що здійснює ЮНЕСКО у регіоні, ми 

можемо розглянути проведений у Перу 23 жовтня 2012 міжнародний семінар , 

що стосувався теми охорони культурної спадщини шляхом запобігання її 

вивезення незаконним шляхом та подальшого нелегального експорту. Захід 

було організовано Спільними зусиллями Міністерства культури Перу та 

ЮНЕСКО за участю міжнародних експертів з метою аналізу механізмів і 

стратегій щодо збереження перуанської культурної спадщини. Так, міністр 

культури Перу, Луїс Періано Фальконі, відкриваючи Латиноамериканський 

семінар під назвою “Нарощення потенціалу та обізнаності у боротьбі із 

незаконним обігом культурних цінностей”, під час свого виступу зазначив, що  

одностайність у необхідності проаналізувати та відреагувати належним чином 

на різного роду події, які відбулися з моменту створення Конвенції 1970 р. ( 

щодо заходів, спрямованих на заборону і відвернення незаконного імпорту, 

експорту і передання права власності на культурні цінності ),  прийняти 

виклики майбутнього, маючи про запас ефективність спільних дій, процедури 

проведення експертизи, механізми забезпечення попередження нелегальної 

торгівлі, а також прагненння до вдосконаленння оперативності та 

ефективності у міжнародній діяльності. Зі своєї сторони Нільда Англарій, 

представник ЮНЕСКО у Перу,  визначив, що мета даного семінару полягає у 

посиленні потенціалу та можливостей регіональних і місцевих експертів у 

боротьбі з незаконним обігом культурними цінностями. З огляду на це 
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ЮНЕСКО прагне надавати відповідні інструменти допомоги і знання для 

розроблення профілактичних заходів і створення необхідних умов задля того, 

щоб мати ефективне і оперативне реагування на національному та 

регіональному місцевому рівнях. Під час цієї зустрічі представники 

ЮНЕСКО, ЮНІДРУА , а також державних установ в Аргентині, Мексиці і 

Перу порушили питання, щодо нових перспектив у дії міжнародних договорів 

та їх  бачення необхідних заходів у кожній з країн для запобігання 

розграбуванню їх культурної спадщини і появи нових форм незаконної 

торгівлі культурними цінностями, а також заохочення більш ефективного 

міжнародного співробітництва за участю різних організацій,  чия діяльність 

пов'язана з охороною культурної спадщини. Крім того, спеціалісти 

обговорювали  питання ідентифікації та визначення культурних цінностей з 

урахуванням різних критеріїв, які використовуються для визначення 

«культурний об’єкт», так як це перешкоджає міжнародному співробітництву в 

цілях повернення цих цінностей, звертаючи увагу на нагальну необхідність 

систематизувати і уніфікувати ці значення. Едуард Планш, спеціаліст з відділу 

Договорів щодо Охорони Культурної Спадщини ЮНЕСКО, зазначив, що 

семінар, направлений на сприяння ефективному здійсненню Конвенції 1970 р. 

й іншим відповідним документам у боротьбі з незаконним обігом та 

відновленням культурних цінностей, на заохочення належного використання 

правових та дієвих інструментів з охорони і збереження культурної спадщини, 

на розвиток навичок щодо захисту і збереження культурних цінностей, а 

також усвідомлення необхідності боротьби з незаконним обігом культурних 

цінностей. На даному семінарі були представлені державниі структури 

Аргентини, Болівії, Колумбії, Еквадору, Гватемали, Гондурасу і Мексики, 

поряд з представниками Генерального директорату з інспекції та контролю 

Міністерства культури і національної поліції, прокуратури, митної служби, 

ICOM-Перу, Національної бібліотеки Перу  і Головного національного архіву. 

Зазначимо, що завдяки сприянню ЮНЕСКО, у державах Латинської Америки 
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було розроблено багато проектів, що стосувалися нелегального обігу 

культурними цінностями та боротьби із ним. Організація Об'єднаних Націй у 

співпраці з ЮНЕСКО розробила проект договору, який може бути 

використаний державами, котрі прагнуть зміцнити свою співпрацю в боротьбі 

із нелегальною торгівлею культурної спадщини та безпосередньо із чорною 

арехологією. Цей договір, спрямований на співробітництво між 

правоохоронними органами на базі законодавства країн, що підписують його 

із залученням Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, окрім того, він також може бути 

використаний країнами, які не підписували цю конвенцію. Із створенням 

Конвенції 1970 року щодо заходів, спрямованих на заборону та відвернення 

незаконного імпорту, експорту та передання прав власності на культурні 

цінності в латиноамериканських державах, стали поступово налагоджуватися 

та запроваджуватися механізми для врегулювання проблеми вивезення 

культурної спадщини. Конвенція 1970 та діяльність ЮНЕСКО стали 

прикладом для держав, що прагнули боротися із ним, для вироблення своїх 

власних національних програм з метою захисту культурної спадщини, а 

подалі і загальнорегіональних. Зокрема, цей приклад перейняло у повній мірі 

Андське співтовариство у тому, що стосувалося створення постанов шодо 

боротьби із нелегальним обігом та збережкенням культурної спадщини [154].  

 На кінець 2002 р. до списку ЮНЕСКО були внесені 104 об'єкта, що 

знаходяться на території Латинської Америки. Культурна спадщина 

Латинської Америки становить загалом 13 % від Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, з яких 8 % припадає на Південну Америку і 5 % на Карибський 

басейн і Центральну Америку. У Південній Америці знаходиться 76 об'єктів 

ЮНЕСКО, і так само, вони розповсюджені по регіону наступним чином: у 

Бразилії  нараховується 17 пам'яток, у Аргентині – 15, у Болівії і Перу по 11, у 

Колумбії – 6, у Чилі – 5, у Парагваї і Венесуелі по 3 і у Уругваї – 1. Серед 

найбільш визначних пам'яток ми можемо назвати у Перу – стародавнє місто 

Мачу Пікчу, місто Колонія-дель-Сакраменто у Уругваї, місто Потосі у Болівії, 
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історичний центр Сальвадор-да-Байя у Бразилії, а також вже згадані нами 

маршрути Ієзуїтських місій.  Хронологічно вони охоплюють період часу від 

другого тисячоліття до нашої ери до нинішніх днів. Але в основній своїй масі 

вони представляють періоди середніх віків і нового часу. Відповідно їх можна 

підрозділити на об'єкти доколумбової і післяколумбової епох. До об'єктів 

доколумбової епохи належить, переважно, спадщина стародавніх 

латиноамериканських цивілізацій. У Андській області до доколумбової епохи 

відноситься багато об'єктів у Перу (у тому рахунку, знамениті загадкові 

геогліфи пустелі Наска, фрагменти стародавньої столиці інків міста Куско), в 

Колумбії (археологічні парки Сан-Агустін і Тьєррадентро), в Болівії 

(археологічний район Тіуанако біля оз. Тітікака). З певною часткою умовності 

до Андської області можна віднести ще один всесвітньо відомий об'єкт 

спадщини - кам'яні статуї о. Пасхи в Тихому океані, описані Туром 

Хейердалом і багатьма іншими мандрівниками й дослідниками. Широке 

віддзеркалення в об'єктах культурної спадщини Латинської Америки знайшла 

і післяколумбова епоха, пов'язана, загалом, з іспанською та португальською 

колонізацією Південної Америки після Великих географічних відкриттів. До 

об'єктів цієї епохи належать, головним чином, міста з характерною для 

іспанського зодчества того часу прямокутним плануванням, центральною 

площею («пласа майор»), численними католицькими соборами і 

монастирями, палацами знаті. З іспанської спадщини цієї епохи в Південній 

Америці найбільш відомі пам'ятники Картахени у Венесуелі, Кіто в Еквадорі, 

Куско в Перу, місто гірських розробок Потосі в Болівії. Спадщина 

колоніальної імперії Португалії широко представлена в Бразилії (міста 

Салвадор, Олінда, репетую-Прету та ін.) Об'єктів всесвітньої природної 

спадщини в Латинській Америці 30, до них вхожять, головним чином 

національні парки і резервати. Серед них є і такі знамениті, як Ігуасу в 

Бразилії та Аргентині, Лос-Гласьярес в Аргентині, Ману в Перу. А до 

змішаних культурно-природних об'єктів віднесено гірські фортеці інків Мачу-
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Пікчу і Ріо-Абіссео в Перу. У 2003 році у Болівії на регіональному рівні в ході 

тринадцятої Іберо-американської зустрічі на вищому рівні глави держав і 

урядів іберо-американських країн підтримали висунуту Перу ініціативу 

створення в Куско Регіонального центру з охорони нематеріальної культурної 

спадщини під егідою ЮНЕСКО. Основні функції Центру полягають у 

забезпеченні координації, співпраці та обміну інформацією між країнами 

регіону з метою сприяння проведенню заходів, спрямованих на охорону їх 

нематеріальної культурної спадщини. Він використовує відповідний 

потенціал, що вже є в університетах, науково-дослідницьких центрах та в 

інших урядових чи неурядових організаціях регіону. Зокрема, передбачено 

такі заходи:  збір інформації та створення банку даних; налагодження мереж 

обміну інформацією; сприяння міжорганізаційній співпраці; підтримання 

зв'язку з міжурядовим комітетом з охорони нематеріальної культурної 

спадщини, коли такий буде створено ; узгодження методологій визначення і 

документального обліку спадщини;  координація заходів в області 

професійної підготовки і навчання; координація заходів, спрямованих на 

розвиток нематеріальної культурної спадщини за допомогою засобів 

інформації.  Регіональний центр був створений на основі угоди між ЮНЕСКО 

та урядом Республіки Перу відповідно до положень документів 21 С/36 та 171 

ЕХ/18 . Центр мав бути самостійною установою на службі держав - членів 

Організації, які, зважаючи на своє географічне розташування і подібний 

характер труднощів, з якими вони стикаються в області охорони своєї 

матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Члени прагнуть 

співпрацювати з Центром, використовуючи для цього свої національні комісії  

або спеціалізовані національні установи у цій сфері. Форми участі держав 

регіону, які бажали стати членами Центру, є визначеними у відповідній угоді 

приєднання. Центр було прикріплено до Національного інституту культури 

Перу і на сьогоднішній день він функціонує та є  розташованим в Куско. В 

свою чергу, кожне інтеграційне угрупування на території Латинської Америки 
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встановило прийняття законопроекту про створення в своїх рамках установи, 

яка буде займатися культурними питаннями та охороною культурної 

спадщини зокрема [146].  

 Міжамериканський банк розвитку, економічна міжурядова міжнародна 

організація у першому десятиріччі ХХІ століття стала проявляти підвищену 

зацікавленість до проектів, в основі яких лежать задумки з використання 

культури та, зокрема, охорони культурної спадщини як засобу для 

економічного та соціального розвитку держав регіону. Банк було утворено в 

1959 році з метою фінансової підтримки економік країн Латинської Америки 

та Карибського басейну; феноменальним є те, що розробка проектів стала йти 

разом із політикою загальної співпраці в політичних культурних проектах, 

відповідно до яких культурна спадщина визначалася як базис для культурної 

самоідентифікації націй та народів. Тобто, проекти та програми з 

економічного та соціального розвитку синтезувалися разом із необхідністю 

зберігати культурні об'єкти  регіону, утворивши, таким чином, багатогамний 

вид співпраці у рамках організації. Крім того, у 2005 році Банк окремо 

сформував свою підструктуру чия діяльність мала бути направлена на 

різноманітні проекти у культурній сфері, Міжамериканський фонд культури 

та розвитку, некомерційну організацію, чия діяльність спрямована на 

підтримку розвитку:  індустрії культури і туризму; співтовариства і 

регіональних музеїв; матеріальної і нематеріальної культурної спадщини; 

соціальних і культурних  заходів та інформаційно-комунікаційних технологій 

в цілях розвитку. У кожній з цих областей фінансуються проекти високого 

соціального та економічного впливу, які включають такі заходи, як наукові 

дослідження та поширення культури, нарощування потенціалу у навчанні та 

освітніх програм для дітей та молоді, зокрема. Нещодавно Фонд створив 

регіональний портал GeoAmericas, який є відтвореним за допомогою  Google 

мап, виступаючи як зібрання культурних об'єктів, а також об'єктів 

екологічного і пізнавального туризму у регіоні. Починаючи із 2009 року і за 
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станом на 2013 рік, цей новий інструмент знаходиться ще в стадії розробки, а 

розпочати перші експерименти щодо його використання було вирішено у місті 

Мейдельн, що знаходиться у Колумбії. Міжамериканський Фонд культури і 

розвитку і Мер міста Медельїн Алонсо Салазар підписали угоду про 

співпрацю і запустили пілотну програму міста на новий регіональний портал 

ГеоАмерікас. ГеоАмерікас використовує впровадження інформаційних 

технологій і провідні утиліти, які призначені для вивчення і поширення 

соціально-культурного розмаїття континенту. Інноваційне використання 

технологій з географічною прив'язкою дає, у тому числі, широке та унікальне 

поле можливостей  для перекладачів, викладачів, студентів, туристів і 

дослідників з усього світу. Портал має виявляти і розвивати культурні, освітні, 

туристично-орієнтовані і екологічні місця континенту з використанням 

географічних інформаційних систем. Проект буде містити докладний опис 

щодо тих чи інших пам'яток, докладні зображення, графіки і відео і буде 

робити цю інформацію доступною для громадськості через Інтернет. У 

рамках виставки Expodesarrollo, що проводилася в рамках 50-го Щорічного 

засідання Міжамериканського банку розвитку,  ГеоАмерікас представив 

перший внесок міста Медельїн в якості відправної точки для гігантських 

віртуальних і мультимедійних проектів, які дозволяють  досліджувати цілий 

континент та його культурну наповненість. Заступник голови 

Міжамериканського Фонду культури та розвитку Пітер Макфарен зазначив 

[112], що GeoAmericas не тільки поглиблює знання про культурне багатство 

регіону Латинської Америки, але також сприяє сталому туризму, створює 

можливості отримання освіти та нових робочих місць для суспільства і для 

молоді. Крім того, він додав, що представлення культурної спадщини та 

індустрії інформаційних технологій як стратегічні напрями дій є новим 

важливим рушієм у  сталому розвитку країн у Латинській Америці, а також і у 

Північній Америці. У країнах Латинської Америки більша частина 

культурного багатства зосереджена в історичних центрах міст. Проте, майже 
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без винятку, більшість з цих центрів зазнає негативного впливу від процесів 

руйнації, що загрожують збереженню історичної та культурної спадщини, які 

ці центри містять у собі. Таким чином, міста починають втрачати цінний 

ресурс, збереження і використання якого, належним чином, може сприяти 

підвищенню якості життя своїх мешканців. Усвідомлюючи ці ризики, 

декількома містами були зроблені кроки з відновлення їх історичних центрів, і 

багато з них дійщли до значних досягнення, як, наприклад, місто Кіто в 

Еквадорі. Ці дії по суті є довгостроковими і вимагають багато ресурсів, які, 

зазвичай, перевищують бюджетні можливості органів місцевого 

самоврядування. Таким чином, диференційовані джерела фінансування від 

різних державних рівнів і приватного сектору звищили обсяг обмежених 

фінансових ресурсів, які потягли за собою позитивні процеси вливання 

інвестицій, що, так само, сприяло відновленню та розвитку міст, в яких була 

культурна спадщина. Міжамериканський Банк Розвитку позиціонує себе, як 

ключового партнера, що надавав економічну допомогу кільком містам у 

відновленні їх основних історичноих районів, починаючи з 1994 року із 

Програми по Відновленню Історичного центру Кіто ( його перший етап), чиї 

позитивні результатати стимулювали і проклали шлях для інших програм 

відновлення у регіоні. За останні 10 років банк інвестував понад 630 

мільйонів доларів США у відновлення центральних історичних культурних 

районів, що у загальній кількості вклалося у 46 спеціальних операцій у 

роботах відбудови, реставрації та ін. Як вже згадувалося вище, на даний час, 

Банк виділяє значні фінансові, технічні та людські ресурси для збереження і 

розвитку культурних основ регіону Латинської Америки. Проте, це порівняно 

сучасний феномен в історії цієї структури, який починає ставати актуальним у 

середині 90-х років. До цього моменту інвестиції в культурний сектор були 

обмежені із-за впливу тієї думки, як всередині регіону, так і за його межами, 

що культура є свого роду предметом споживання розкоші, щоб в значній мірі 

фінансувати проекти, пов'язані із нею, за рахунок благодійних ресурсів. 
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Однак, незважаючи на опір, що створює це бачення, у 1994 році було 

затверджено до виконання перший етап Програми по Відновленню 

Історичного центру Кіто, яка стала певною точкою біфуркації, з якої почалося 

фінансування ще кількох подібних проектів у різних частинах регіону. Крім 

успішних результатів створеної програми для Кіто, необхідно було визначити 

елемент, який зміг би підтримати проекти такого роду та їх подальший 

розвиток і подальше використання, якого могло бути використано на 

регіональному рівні, як універсальний принцип забезпечення збереження 

культурної спадщини.  Зокрема, ключовим моментом була необхідність 

структурувати проекти, які представляли культуру як фактора виробництва, 

тобто методом, через який можна була досягнути інших конкретних цілей, що 

за правильної експлуатації міг би призвести до соціально-економічного 

розвитку міста. Таким чином, збереження спадщини, як частина всеосяжного 

набору заходів, спрямованих на вирішення  проблем  зазвичай в історичних 

центрах, а саме: незахищеність, безробіття, проблеми навколишнього 

середовища, нераціональне використання громадського простору, відсутність 

динаміки в економіці, і т.п., визначається як ще один інструмент для розвитку 

міст [145].  20 років, що пройшли від початку першого проекту для Кіто 

визначили напрями, за якими могли б діяти й інші країни регіону та дали 

змогу використовувати досвід для інших проектів подібного типу на 

міжнародному рівні. Було підкреслено, що надання важливості проектам 

щодо збереження культурної спадщини може реверсувати процес соціально -

економічного занепаду центральних районів міст у країнах Латинської 

Америки. Відновлення історичних центрів вимагає всеосяжного бачення 

цього питання, включачи різні сфери взаємодії, зокрема, у міжнародних 

масштабах. Повнота та складність заходів, які впроваджуються, вимагають 

інституційних інновацій у реалізації діяльності щодо відновлення будівель та 

об'єктів культурної спадщини. Окрім того, державні ресурси мають бути 

спрямовані на залучення зі своєї сторони інвестицій, які заохочують та / або 
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доповнюють процес інвестування з боку приватного сектору щодо фізичних 

робіт, процедур управління, зниження ризиків, координації, регулювання 

інформації, і т.д. Процеси збереження та відновлення можуть успішно 

протікати при залученні ресурсів, які  мають походити з різних рівнів 

державної влади та приватного сектору.  Сталий процес відновлення потребує 

участі суспільства та приватного сектору у прийнятті важливих рішень і 

здійсненні конкретних дій. Необхідно зміцнювати житлові функції центрів 

для їх подальшого існування, роботи з відновлення мають починатися з 

найбліьш зруйнованих меж історичних центрів, тобто із периферії, для того, 

щоб уникнути у майбутньому негативних побічних наслідків,  які можуть 

звести нанівець успіхи, досягнуті під час відновлення центру міста.  Нижче 

дані процеси проаналізовано на прикладах Кіто, Картахени та Боготи щодо 

питань досвіду, який можна винести із програм відновлення цих культурних 

міст та механізмів їх забезпечення та удосконалення,  який у подальшому міг 

би слугувати важливим чинником обміну в рамках міжнародного 

співробітництва у сфері охорони культурної спадщини [70].  Приклад міста 

Кіто є хорошим прикладом стадій розвитку процесу реставрації історичних 

центрів, його перший етап був спрямованим на припинення та по можливості 

ліквідування причин погіршення стану культурних пам'яток архітектури,  що 

може відбуватися у центрі міста, визначаючи пріоритетним усунення 

негативних зовнішніх факторів, як, наприклад, зловживання державним 

простором, відновлення історичної спадщини та побутову експлуатацію 

культурного сектору.  Другий етап включав в себе направлення на досягнення 

сталості отриманих результатів, особливо приділяючи увагу вирішенню 

соціальних та економічних проблем.   

 Приклади Картахени та Боготи є наочними щодо висвітлення програм, 

завдяки яким  було сповільнено,  попереджено та припинено у значній частині 

історичних центрів  процес руйнації спадщини і її доведення до занедбаного 

стану. Ці програми характеризуються: специфічними і детальними 
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реставраціними роботами,  акцентуванням уваги на вирішенні соціально-

економічних питань, які впливають на якість життя у центрі,  вдавання до дій 

щодо відновлення периферії старих міст, які були пошкоджені і можуть 

негативно вплинути на процес відбудови та відновлення центру, а також 

надання земельних ділянок для будівництва доступного житла прошаркам 

суспільства із середнім або середньо-низьким рівнем доходу. 

Міжамериканський Банк розвитку підтримував велику частину проектів з 

реконструкції історичних центрів, які здійснюються в регіоні. Члени 

організації прийшли до висновку, що, без сумніву, найбільш важливим є те, 

що активізація процесів відновлення стародавніх культурних центрів не мала 

б сили без участі громад, які живуть і доглядають за центрами, та приватних 

підприємців, які йдуть на ризик, інвестуючи гроші у такі проекти. Виходячи із 

досвіду діяльності Банку та із запроваджених ним заходів щодо збереження 

культурної спадщини, нижче наводиться короткий виклад основних 

елементів, які включаються у процеси відродження історичних міських 

центрів. Зокрема, до таких заходів увійшли: інтеграція секторів міста, які 

брали участь у процесах архітектурної відбудови; інвестиції з боку держави, 

що мають вплив на соціально-економічні процеси, які, в свою чергу, 

створюють сприятливий та привабливий клімат для приватного сектора та 

суспільства в цілому, з огляду на надходження  нових ресурсів фінансування 

це постає дуже важливим фактором у розробці механізмів збереження 

спадщини; усунення проблеми ірраціональнольного використання державної 

території, що перешкоджає активізації  процесу відбудови історичних центрів, 

що є актуальним питанням в усіх країнах регіону; формування місцевого 

управління і об'єднання різних джерел надходження поточної готівки, 

включаючи приватний сектор; створення установ, які б здійснювали та 

впливали на інноваційний і гнучкий процес щодо захисту культурних 

пам'яток, координуючи свої дії із владою і встановлювали чіткі стратегічні 

цілі, а також  прямі зв’язки на найвищому рівні із мерією того чи іншого 
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міста; введення інноваційних механізмів для отримання доступного житла, 

принаймні, для людей, що стоять нижче середнього класу, окрім того, це 

потребуватиме придбання та оформлення землі заздалегідь, до того, як може 

активізуватися процес значного підвищення цін на землю після реставрації; 

зміцнення та збереження людських ресурсів у центрах, не тільки 

представників творчих професій, але й традиційного робочого населення. 

 Робота в районах периферії історичного значення може призвести до їх  

знецінення для проживання, і , таким чином,  це може вплинути на процес 

передислокації до центру міста (особливо на пізніх стадіях реставрації). 

Необхідно поєднувати сектори міста з різним рівнем розвитку для 

поліпшення зв'язку між ними, створювати грошові механізми відновлення, які 

дозволили б державі інвестувати кошти у центри або в інші  частини міста 

(наприклад, збір податку на майно, податку на поліпшення, і т.д.).  Культурний 

капітал є частиною ресурсної бази, що сприяє розвитку суспільства та 

досягнення ним більш високого рівня добробуту для своїх членів, так  як 

будь-яка форма капіталу повинна використовуватися ефективно і раціонально, 

уникаючи не тільки свого неповного використання (наприклад, занепад 

спадшини ), але й надмірного (масовий туризм може негативно позначатися 

на місцевих традиціях). Такий погляд на культуру, як на «засіб», а не як на 

продукт споживання, що межує із розкішшю,  дав можливість культурному 

сектору відігравти провідну роль у сфері державної політики, особливо після 

90-х років. Ринок, як і держава, може переживати певні кризові ситуації, які 

роблять виправданим  громадське втручання у культурний сектор економіки. 

Однак, враховуючи чисельні потреби, з якими стикаються країни Латинської 

Америки і Карибського басейну, необхідно зазначити, що саме вони стають 

ключем у визначенні більш точно та деталізовано проблем, що 

перешкоджають культурі робити максимальний внесок у розвиток країн 

регіону. Це стало необхідною умовою для визначення конкретних дій, які, 

окрім можливості впливати на ті чи інші процеси, мають політичну та 
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фінансову життєздатність. Саме у збереженні і поширенні спадщини культура 

визначається, як рушійна сила для загального добробуту міста в якому 

знаходиться культурні архітектурні пам'ятки, серед інших факторів відновлені 

та відбудовані історичні центри, стають потужним каталізатором в активізації 

туризму і пов'язаних з ним галузей промисловості, збільшуючи економічну 

активність та зайнятість, від чого водночас покращується якість життя його 

мешканців (безпека, чистота, надання послуг, і т.д.). Щодо діяльності 

Міжамериканського банку розвитку у забезпеченні цих проектів у державах 

Латинської Америки, треба зазначити, що всі ці дії можуть бути втілені лише 

за тієї умови, якщо країна, яка потенційно потребує такої допомоги 

задекларує, що такий хід дій може бути визначений як пріоритетний 

всередині держави, і вона обирає його для свого подальшого розвитку в 

економічній, соціальній та, як то склалося, при допомозі економічних 

структур регіону та світу у культурній сфері. Процедура допомоги від 

Міжамериканського банку може бути здійснена при наявності офіційної згоди 

країн Латинської Америки слідувати тим програмам, що їх пропонує до 

реалізації Банк. Тобто, до сьогодні економічний напрям впроваджує 

параметри, при яких ідеї культурної самобутності мають виступати не лише 

єдиним фундаментом у побудові міжнародної співпраці по збереженню 

культурної спадщини, але й щоб були втілені у життя конкретні рішення та 

проекти. 

 На сьогоднішній день існує ряд інституцій, що сприяють поглибленій 

інтеграції країн, беручи за основу саме культурні орієнтири, як базис для 

інтеграційних процесів.  Одна за основних міжурядових міжнародних 

організацій у Південній Америці, чия діяльність направлена на посилену 

інтеграцію шляхом взаємної співпраці  на ібероамериканському просторі у 

сфері освіти, науки і технологій, та культури, є Конвенція Андреса Бейо, яка 

була створена у 1970 році. Основні цілі, які вона перед собою ставить, 

фактично відображають ті нові тенденції, які зараз стали на нові позиції у 



163 

 

взаємосприйнятті держав в контексті сучасного перерозподілу сил у світі, так 

сюди входять стимулювання взаємного пізнання та братерства між цими 

державами, сприяння відповідному балансу у процесі освітнього, наукового, 

технологічного та культурного розвитку,  виконання об'єднаних зусиль  для 

єдиного розвитку своїх народів і застосування науки та технологій для росту 

рівня життя свого населення. Із самого початку свого створення Конвенція 

Андреса Бейо позиціонувала себе, як організація, чия діяльність 

першочергово направлена на поглиблення інтеграції між країнами, що 

дозволило б покращити якість життя народів [65] .  До сьогодні прагнення і 

цілі цієї організації залишаються тими ж, що і були 40 років тому назад. 

Концептуалізація, цінність культурної і природної спадщини та її поширення 

постало символічним питанням,  яке спричинило широкий відчутний вплив 

на зближення держав в умовах культурного і міждержавного співробіництва, 

який було визнано і за рамками Конвенції Андреса Байо.  Серед інших 

основних цілей, до яких входять освітня, наукова, технологічна та культурна 

інтеграція держав-членів, що буде проходити шляхом стимулювання 

взаємного пізнання та братерства між цими державами, сприяння відповідній 

рівновазі у процесі освітнього, наукового, технологічного та культурного 

розвитку, докладання об'єднаних зусиль  для єдиного розвитку своїх народів і 

застосування науки та технологій задля росту рівня життя свого населення; у 

3 статті 1 розділу, задля досягнення викладених попередньо цілей та завдань 

відповідно до 2 статті 1 розділу, як один з механізмів, визначається процес 

створення та представлення проектів угод із захисту та збереження культурної 

спадщини з урахуванням міжнародних угод та конвенцій у даному питанні 

[52].  В рамках організації було створено Ібероамериканський інститут 

культурної та природної спадщини, який мав здійснювати об'єднавчу політику 

між латиноамериканськими державами щодо захисту об'єктів, які належать до 

такої спадщини. Організація Конвенція Андреса Бейо регулює свою політику 

щодо захисту культурної спадщини через спеціально створену установу 
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Ібероамериканський інститут природної і культурної спадщини. 

Американський інститут природної і культурної спадщини спочатку був 

створений в 1977 році як Андський інститут народного мистецтва, на VII 

Нараді міністрів освіти країн, що підписали Конвенцію Андрес Бейо. IPANC є 

спеціалізованою структурою, із штаб-квартирою у Кіто, що має юридичну 

правоздатність у відповідності з міжнародним публічним правом, чия 

діяльність спрямована на зміцнення природної і культурної спадщини, 

суспільний та соціальний розвиток  12-ти країн членів CAB: Болівії, Чилі, 

Колумбії, Куби, Іспанії, Еквадору, Мексики, Панами, Парагваю, Перу, 

Домініканської Республіки та Венесуели. Дана структура розробляє план 

своїх дій навколо культури, соціальної пам'яті та культурної спадщини країни 

Латинської Америки, акцентуючи увагу на корінних і загальних узах, які їх 

об'єднують. Іберомериканський інститут природної і культурної спадщини 

сприяє визнанню, оцінці, захисту охорони і соціальному освоєнню 

нематеріальної культурної спадщини та розмаїття форм культурного 

самовираження народів регіону. Завдяки заснуванню даного Інституту , ми 

визначили, що було створено широку базу співробітництва із різноманітними 

установами в межах регіону, які займаються  питаннями культури у різних її 

проявах. Це посприяло ефективності міжвідомчій співпраці між 

регіональними країнами.  До таких установ входять міжнародна організація з  

питань культури, освіти та науки ЮНЕСКО, Museo Ciudad міста Кіто в 

Еквадорі, бібліотека андського субрегіону Flascoandes тощо. Окрім того, 

IPANC в рамках міжінституціонального співробітництва із Міністерством 

індустрії та виробництва Еквадору провела у листопаді і грудні  2014 року 

колоквіуми щодо компетентності працівників у сфері мистецтва. Зазначимо, 

що у 2002 році Національний Конгрес Республіки Еквадор нагородив інститут 

медаллю за досягнення імені Вісенте Рокафуерте за сприяння інтеграції 

латиноамериканських народів у відповідності із цілями Конвенції Андреса 

Бейо у культурній сфері. Дійсно,  заснування IPANC найпозитивнішим чином 
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посприяло розвитку культурно-політичного клімату у регіоні, і можна 

стверджувати, що створення подібних установ із відповідним результативним 

функціонуванням впливатиме на міжнародні відносини. Діяльність інституту 

прямо відображує фактичні результати зазначеного функціонування. У 2014 

році IPANC-CAB проводив спеціалізований курс з питань культурного 

управління в рамках  IV Еквадорського конгресу з питань культурного 

управління,  завдяки якому спеціалісти з питань культури мали можливість 

отримати підвищення своїх вмінь та кваліфікації   на національному та 

міждержавному рівнях із сертифікацією Університету Барселони. Теми, що  

обговорювалися на конгресі були наступні: належність спадщини до багатьох 

культур та її соціальне присвоєння як компоненти культурного управління; 

теоретичні та практичні аспекти планування курсу культурного управління; 

досвід і результати роботи студентів із Латинської Америки; приклади 

діяльності із культурного управління у Іспанії та ін [98].  

 У 2010 році Інститут разом із ЮНЕСКО підписав Конвенцію про 

міжвідомче співробітництво задля об'єднання зусиль для розробки і 

здійснення заходів, планів, проектів і програм у тих сферах, де можливо буде 

робити обмін думками та досвідом. До сфер співпраці двох організацій  

увійшли розвиток спільних досліджень, обмін інформацією, книгами, 

продуктами радіо, преси та телебачення, а також документацією, що може 

становити інтерес для обох сторін та визначення програм щодо пропаганди 

збереження культурної та природної спадщини. Отже, Конвенція Андреса 

Бейо постала дієвим механізмом у тому, що стосується охорони культурної 

спадщини у Латинській Америці. Результативність її  діяльності свідчить про 

зростаючий попит на розвиток культури з боку її держав-членів. Культурне і 

цивілізаційне зближення народів регіону продовжує залишатися в основі її 

функціонування, як рушія формування регіональної ідентичності [37]. 

 До системи неурядових міжнародних організацій, що мають серйозний 

вплив щодо питань збереження культурної спадщини входять наступні: 
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ICOMOS, ICOM, окремо зазначимо роботу філіалу цієї організації  ICOM LAC 

та ICCROM. ICCROM є міжнародним дослідницьким центром  збереження та 

реставрації культурних цінностей, що здійснює експертну підтримку по 

збереженню об’єктів, занесених до Списку Світової спадщини а також 

проводить тренінги з реставраційних технологій, Тільки у 2008 році нею 

розроблено та прийнято широку програму, терміном на 11 років, по 

збереженню та охороні культурних цінностей регіону Латинської Америки 

роблячи акцент на тих об’єктах, вік яких складає понад декілька тисяч років. 

Вона отримала назву LATAM 2008- 2019 і розподілена на 3 етапи, 1-ий 

початковий ( 2008 – 2011 ), 2-ий,  направлений на здійснення поставлених 

цілей (2012-2015) 3-ій, присвячений  консолідації проведеної роботи (2016-

2019). Ця програма направлена на зміцнення, поліпшення взаємодії та обміну 

у регіоні та підвищення обізнаності про необхідність захисту цінностей своєї 

спадщини. Регіон Латинської Америки і Карибського басейну містить 

багатство форм культурного самовираження, які охоплюють тисячі років. Ця 

значна частина культурної спадщини у світі є важливим ресурсом для 

соціальної згуртованості та розвитку в регіоні, але вона вимагає сталого 

використання та збереження. Останні 50 років ми були свідками 

безпрецедентного розвитку структур та ініціатив по збереженню, а також 

зростання збереження обсягу знань у різних країнах. На 2010 – 2011 роки 

бюджет організації на реалізацію поставлених задач становив 887 тис євро. 

ICCROM мотивує свої дії тим, що культурні надбання можуть бути 

загубленими чи прийти в абсолютний занепад із-за певних факторів, таких як 

кліматичні зміни, забруднення навколішнього середовища, економічна 

нестабільність, тиск глобалізації та нелегальна торгівля культурними 

цінностями. В  рамках програми  було створено 5 робочих груп, у роботі яких 

було передбачено проведення спеціальних тренінгів та семінарів, 

встановлення економічних показників для збереження культурної спадщини 

держави, попередження факторів ризику, боротьба проти нелегальної торгівлі 
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культурної спадщини країн регіону, а також створення документів щодо 

регулювання культурної ситуації у країнах регіону.   Результатом минулих 3 

років із 2007 по 2010 роки стало поступове  завершення загальної підготовки 

фундаменту для  здійснення основних цілей, що поставила перед собою 

організація. Найактивніше співробітництво було здійснено із учасниками з 

Колумбії, Аргентини, Чилі і Перу, а тим більше з іншої групи спочатку 

увійшли представники Гондурасу і Гватемали. Зазначимо, що хоча Чилі не 

ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року, дане питання перебуває у 

стадії розгляду відповідними державними органами, і є всі підстави вважати, 

що у найближчий час країна приєднається до міжнародного документу.  

 У період між 2008 і 2009 рр, було проведено ряд заходів у 

латиноамериканських країнах з питань боротьби з незаконним обігом 

культурних пам’яток, а саме, Нарада у Лімі ( в рамках Андського комітету у 

боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей), Зустріч в Мехіко у 

жовтні 2009. Окрім того, було проведено віртуальні наради: дві 

телеконференції із Андським комітетом і зустрічі в Буенос-Айресі в 

листопаді-грудні 2009 року при сприянні ICCROM. 

 IКОМОС (ICOMOS)  є міжнародною радою з охорони пам’ятників та 

історичних місць. Її було засновано у 1956 р. із ціллю підтримки ідеї та 

методики охорони і збереження культурних пам’яток людства. Рада здійснює 

оцінку об’єктів, запропонованих для внесення до Списку Світової спадщини, 

а також порівняльний аналіз, технічну підтримку складає періодичний звіт 

про стан включених до Списку об’єктів. Співпрацює з окремими країнами, не 

беручи до уваги конкретний регіон. Щодо співпраці, яка відбувалася 

всередині організації із латиноамериканськими державами,  то довгий час 

вона не відзначалася особливими подіями та активною діяльністю країн. У 

1965 році двадцять п'ять країн прийняли участь в установчих зборах ІКОМОС 

у Варшаві, дві з них належало до Латинської Америки, (а саме Бразилія і 

Мексика ) і лише щістнадцять років по тому, можна відмітити перші вагомі 
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зрушення, коли на Генеральній Асамблеї у Римі було створено шістдесят 

Національних комітетів організації, тринадцять з яких знаходяться у 

латинамериканському регіоні. У 1965 році у США, у штаті Флорида, в місті 

Сант-Августин, було організовано Перший Пан-американський Симпозіум з 

охорони та реставрації історичних пам'яток. Серед основних рекомендацій 

було внесено тезу про можливість приєднання латиноамериканських держав  

до Венеціанської хартії. Два роки по тому, у 1967 році, у документі під назвою 

“Стандарти Кіто” було визначено: необхідність збереження 

латиноамериканської спадщини і включення реставраційних проектів у 

концепцією економічного розвитку. Водночас, в якості практичнних 

інструментів пропонувалося введення чинного ефективного законодавства, а 

також забезпечення технічної організації та планування на національному 

рівні заходів щодо охорони культурних цінностей. Як тільки було прийнято 

Венеціанську хартію і вдосконалено окремі положення  “Стандартів Кіто”, у 

регіоні з'явилися перші національні комітети, про які було зазначено вище. У 

документі також наголошено на нестачі  людських ресурсів, залучених до 

проектів по відновленню культурних пам'яток, а також рекомендуються 

створення центру або інституту, що мав би спеціалізуватися на 

міжамериканському співробітництві у сфері охорони культурної спадщини.  

Найактивніше огранізація співпрацює із Чилі, Перу, Аргентиною, Бразілією 

та Мексикою [97]. У 1986 році на XIII Генеральній Асамблеї у Мадриді брало 

участь більше ста країн з п'яти континентів, двадцять з них представляло 

Латинську Америку.  

 Інша неурядова міжнародна організація, чия спеціалізація і основні 

напрямки діяльності, головним чином, зосереджуються  на боротьбі із 

нелегальною торгівлею культурними пам'ятками є ICOM або Міжнародна 

рада музеїв, яку було створено у 1946 р. Установа має в ЮНЕСКО найвищий 

консультативний статус категорії “А”. ICOM є міжнародною організацією 

музеїв та музейних спеціалістів, котрі займаються збереженням природної та 
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культурної спадщини, сучасної і створеної у майбутньому, матеріальної та 

нематеріальної, а також розвитком взаємодії суспільства зі своїм культурним 

надбанням. Згідно із її уставом до одних із основних задач ІСОМ входять 

збереження спадщини та боротьба із забороненою торгівлею культурними 

цінностями. До функцій ICOM входять сприяння інтеграції суспільства в 

охороні і збереженні спадщини, участь у підготовці музейних працівників, 

митниці та поліції, підтримка здійснення заходів щодо збереження спадщини 

громад та її захисту у музеях та інших установах, сприяння обізнаності про 

важливість збереження культурної спадщини та поширення важливої 

інформації про це. Сюди ж входить сприяння поширенню Кодексу 

професійної етики ICОМ як у громадських установах, так і серед 

співробітників музеїв та спеціалізованих установ з питань збереження 

культурної спадщини, забезпечення повного переліку та інвентарізації 

культурних цінностей [36].  

 У доіспанської період, Латинська Америка була колискою  основних 

ступенів цивілізацій, а також культури, заснованої на досить складних 

моделях. Археологічні знахідки у міських центрах, таких як Теотіуакан, 

Теночтітлан, Тікаль або Копан та об'єкти керамічної або металевої обробки, 

створені різними доіспанськими народами у регіоні, не отримали відповідної 

оцінки і усвідомлення свого значення в контексті суспільно-політичного та 

науково-технічного розвитку. 

 Сьогодні культурна спадщина з Центральної Америки та Мексики, що у 

великій мірі походить з колоніальних і республіканських епох, і, зокрема, 

релігійні об'єкти, піддається серйозній небезпеці. Зростаючий попит на 

антикваріат і твори мистецтва на міжнародному ринку призвів до збільшення 

незаконних розкопок на археологічних ділянках та крадіжках в музеях або 

мистецьких центрах, що становлять основні втрати не тільки для цих країн, 

але і для пам'яті людських цивілізацій. В останні роки створюється все більше  

ICOM проектів Червоного списку, що відображає зростаючий інтерес з боку 
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країн, для яких постає загроза втрати культурної спадщини та фінансових 

спонсорів, які підтримують ініціативу ICOM із запровадження . Як член 

міжнародної групи експертів, визнаний Організацією Об'єднаних Націй, у 

боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей, ICOM дуже активно, в 

рамках своїх програм, здійснює попередження нелегального обігу культурних 

цінностей. Червоні списки є ефективним інструментом, які підтримують 

роботу поліції і митниці у всьому світі, а також всіх інших фахівців, 

пов'язаних з культурними цінностями, допомагаючи їм визначити категорії 

об'єктів, які особливо уразливі для незаконного придбання, переміщення і 

експорту. Міжнародна рада музеїв та її партнери також ставить за ціль 

об'єднати свої зусилля для підвищення поінформованості про важливість 

захисту культурної спадщини від злочинної діяльності [94, c.75-77]. 

 В рамках ICOM було створено  ICOM LAC міжнародну раду музеїв 

країн регіону Латинської Америки та Карибського басейну – регіональний 

союз міжнародної ради музеїв. Її роль виділяється у боротьбі із 

“полювальниками за скарбами” та нелегальною торгівлею. Особоливо це 

стосуєтья таких країн, як Мексика, Гватемала, Нікарагуа, Перу, Ель 

Сальвадор, Гондурас, Панама, Беліз. Не дивлячись на внутрішнє та 

міжнародне законодавство: ці держави постають беззахисними перед 

проблемою незаконної торгівлі національними культурними цінностями. З 

огляду на це Регіональна Рада Музеїв створила такі програми, як “100 

зниклих об’єктів” та Червоний список  предметів культури Центральної 

Америки та Мексики, яким може загрожувати небезпека бути викраденими 

або взагалі зникнути. Їх було створено у контексті допомоги музеям, арт-

ділерам, колекціонерам, миту та поліції в розпізнанні тих предметів, що могли 

бути нелегально вивезені із країн регіону. Завдяки роботі ICOM було 

досягнуто не мало позитивних результатів, серед яких можна виділити  

конфіскацію майже 6000 доколумбовіх артефактів та арешт 3 людей, прямо 

причетних до цього у липні та вересні 2006 року, у США та Еквадорі та 
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відстеження продажу артефактів через інтернет; так, завдяки сумісній 

співпраці ICOM та Interpol через аукціон систему  e-bay у 2008 р було 

відстежено та конфісковано ряд викрадених артефактів, а також законодавчо 

було заборонено продавати стародавні речі через цю систему включно [102, c. 

205-210]. 

 

3.2 Співробітництво латиноамериканських державних акторів зі США у      

сфері боротьби із контрабандою культурних пам’яток регіону 

  

 Сполучені Штати, намагаючись створити нову площину задля взаємодії 

із країнами Латинської Америки і закріпити у структурі регіональної системи 

ті взаємозв'язки і канали, через які їм було би вигідно досягати своїх власних 

цілей, стали з нового боку розглядати роль культурних цінностей як чинника 

вибудови більш тісних сусідських взаємовідносин. Як приклад, наведемо 

одну із нещодавних зустрічей, що відбулася 26 січня 2016 року  між 

американською і камбоджійською сторонами, коли після передачі Камбоджі у 

2015 році Музеєм мистецтва міста Клевленд викрадених пам'яток під час 

громадянської війни у країні у 1970 роках, державний секретар Джон Кері   

зазначив, що повернення викрадених цінностей є забов'язанням США перед 

Камбоджею та іншими членами АСЕАН. Тобто, США  через повернення 

об'єктів, що можуть представляти історичну і культурну цінність на 

батьківщині доповнили методи ведення політики м'якої сили, здійснюючи 

дипломатичний крок на шляху до поширення свого впливу.  

 Культурна спадщина Латинської Америки, представлена доколумбовою 

епохою та колоніальним періодом, є надзвичайно багатою. До неї відносять 

пам’ятники стародавніх цивілізацій, що існували на території регіону, а саме 

майя, ацтеків, тольтеків, інків, аймара, а також архітектурні шедеври 

португальської та іспанської імперій. Хоча під захистом ЮНЕСКО у регіоні 

знаходиться 76 об’єктів, переважній більшості з них загрожує небезпека з 
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боку «чорних» археологів і представників організованої злочинності, які 

заробляють кошти на збуті предметів матеріальної культури. Більше того, у 

Латинській Америці існує значно більше археологічних районів, що взагалі не 

охороняються ЮНЕСКО чи країнами, на території яких вони знаходяться. 

Якщо раніше осередком діяльності кримінальних елементів були країни 

Південної Європи та Північної Африки, то з посиленням контролю за їх 

кордонами ці процеси стали більш характерними для Латинської Америки. 

Регіональні країни не спроможні самостійно розв’язати цю проблему і 

змушені звертатися по допомогу до США та міжнародних організацій. 

Співпраця у такому форматі створює прецедент для інших регіонів світу, де 

наявна подібна незаконна торгівля, а також виступає чинником покращення 

відносин латиноамериканських державних акторів зі США, що дуже важливо 

у контексті спроб офіційного Вашингтону у роки правління Барака Обами 

повернути собі вплив на регіон, де відбувся “Лівий поворот”. Отже, на 

вивчення заслуговує досвід міжнародно- колективної співпраці з захисту 

пам’яток матеріальної культури у Латинській Америці, як у регіоні, державні 

актори якого мають значну площу території та не у достатній мірі захищені 

кордони, археологічні райони поза охороною органів державної влади, 

значний відсоток бідного гірського населення, зацікавленого у пошуку та 

збуті предметів матеріальних цінностей. 

 У західній півкулі основним партнером латиноамериканських держав по 

збереженню культурного надбання традиційно є США.  Їх співпраця, 

головним чином, зосереджена навколо боротьби із нелегальним обігом 

культурних цінностей походженням із Латинської Америки. До структур, що 

займаються даним питанням у США, належать Державний Департамент 

США, зокрема Бюро по справам освіти та культури,  Департамент 

Національної Безпеки США та Іміграційна та Митна поліція США, яка в 

рамках забезпечення національної безпеки займається неопосередковано 

розслідуваннями, що стосуються прикордонного контролю, митниці, торгівлі 



173 

 

та імміграції і відповідає за громадську безпеку, здійснюючи свої 

повноваження відповідно до кримінального та цивільного законодавства 

США. США є однією із 115 держав, що підписали у 1970 році Конвенцію 

щодо заходів, направлених на заборону та попередження незаконного імпорту, 

експорту та передачі прав власності на культурні цінності. Конвенція 

зобов’язує Державний Департамент США, відповідно до встановлених 

правових норм,  приймати запити від інших держав, чиї уряди підписали дану 

Конвенцію і виступають її сторонами, на укладення спільних документів 

щодо запобігання нелегальному вивезенню культурних об’єктів  із країн 

походження, фактично це і стало чинником того, що у 10-х роках XXI ст. 

країни Латинської Америки стали ініціаторами створення низки договорів та 

юридичних документів задля забезпечення безпеки на своїх кордонах шляхом 

вилучення контрбандного вантажу, що може містити культурні артефакти. 

Фактично у цьому полягає основний напрям співробітництва у сфері охорони 

культурної спадщини між США та державами регіону Латинської Америки, 

який охоплює безпековий вимір співпраці [63].  

 Іміграційна та митна поліція США ( ICE ) відіграє провідну роль у 

розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним ввезенням і 

розповсюдженням культурних цінностей на території США. До її функцій 

входить конфіскація будь-яких культурних цінностей та майна, які було 

незаконно імпортовано до США та проведення розслідувань щодо 

незаконного обігу таких цінностей. Під таку категорію підпадають, зокрема, 

витвори мистецтва, пам’ятки та роботи, які були попередньо зареєстровані, як 

втрачені або вкрадені. Поза межами США Іміграційна митна поліція здійснює 

свої функції через Управління з міжнародних справ, що є представленим у 47 

державах через 71-го спеціально призначеного аташе і яке тісно співпрацює із 

урядами іноземних держав у проведенні спільних розслідувань; в данному 

випадку, що ми розглядаємо в рамках нашої теми, для повернення культурних 

пам’яток до країни їх походження. Так, на підставі попередньо укладеної 
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угоди між Перу та США, а саме Меморандуму про взаєморозуміння щодо 

введення обмежень на імпорт археологічних культурних памя’ток  

доіспанського періоду і окремих етнологічних  витворів мистецтва 

колоніального періоду Перу підписаного 9.06.1997, уряду Перу 3.11.2010 було 

повернено два рідкісних керамічних вироби доколумбової перуанської  

культурної спадщини. Правоохоронні органи США, співпрацюючи із 

провідними спеціалістами з перуанської доколумбової спадщини встановили, 

що артефакти походили з долини Хекетепеке у Перу, з Ла Міна та інших 

археологічних розкопок неподалік у області Ламбайеке і датувалися 300 і 360 

рр н.е. Також уряду Перу було повернено п'ять доколумбових артефактів, 

затриманих на кордоні із США. Артефакти, які були вилучені в квітні 2009 

року, були представлені двома перуанськими предметами посуду з теракоти 

періоду 800-1500рр., посудом культури Чіму періоду 700-1200 н.е., 

теракотовими гончарними виробами з Наски 400-900 н.е. і шкіряними 

сосудами культури Мочика, що датуютья 600-1200 рр. н.е. Розслідування було 

розпочато  в липні 2008 року після  того, як на інтернет-аукціоні eBay було 

ідентифіковано аккаунт, через який пропонувався до купівлі  антикваріат, що 

не підлягав продажу, і, в тому числі, доколумбові артефакти. Законодавча база 

Перу щодо культурної спадщини забороняє вивезення і передачу права 

власності на культурні цінності, якщо культурний артефакт є незаконно 

вивезеним, він вважається викраденим з Перу у відповідності з перуанськими 

законами про культурну спадщину [47].  

 Врегулювання цих питань було здійснено в результаті розслідування, 

проведеного імміграційною і митною поліцією США та Державним 

Департаментом США у співпраці із перуанським урядом, що визначив 

викрадені предмети частиною культурної спадщини країни і офіційно заявив, 

що вони були незаконно експортовані. Дана заява розпочинає процедуру, 

виступаючи підставою для правоохоронних органів США, діяти в рамках 

співробітництва, зафіксованого в угоді 1981 року між США та Перу щодо 
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нелегального експорту перуанських культурних цінностей.  

 На сьогоднішній день американські служби повернули більше 60 

доколумбових артефактів для Колумбії , які було знайдено в 2005 році після 

спільного розслідування. Артефакти датуються 500 р. до н.е. і включають в 

себе стародавні гончарні вироби, вироби із золота та смарагдів, що були 

вкрадені з Колумбії і незаконно ввезені контрабандою до Сполучених Штатів. 

Всі артефакти були розглянуті і засвідчені Міжнародним університетом 

Флориди та Геологічним інститутом Америки в Сан-Дієго. Додамо, що 

дослідження було проведено з метою створення базових характеристик 

мікроелементів  складаючих речовин-витворів для надання допомоги у 

вивченні майбутніх доколумбових знахідок [107]. У спільній заяві 

представники США та Колумбії наголосили на тому, що ті, хто прагне 

позбавити латиноамериканські народи їх  культурної спадщини,  для того, 

щоб збагатитися, будуть переслідуватися законом на міжнародному рівні. 

Держави підкреслили, що будуть продовжувати тісно співпрацювати на  

правоохоронному рівні та будуть підтримувати партнерство для приведення  

злочинців до рук правосуддя. Основним гаслом цього співробітництва є те, 

що безцінні експонати не можуть підлягати  продажу, так як рідкісні скарби 

минулих цивілізацій повинні бути доступними для всіх, а не обмеженій частці 

тих людей, хто може заплатити високу ціну задля створення приватних 

колекцій незаконним шляхом. Було направлено повідомлення для 

міжнародних злочинців і мародерів, що федеральні та місцеві органи влади 

працюють разом, незалежно від характеру злочину, іноземний він, або 

вітчизняний. Колумбія офіційно заявляла, що вона задоволена співпрацею із 

урядом Сполучених Штатів, і фактом  репатріації  важливих артефактів, які є 

частиною її культурної спадщини. Генеральний консул Луїс Ігнасіо Гусман, 

оголосив про те, що Колумбія має намір продовжувати працювати в тісному 

контакті з Департаментом національної безпеки США , а також з ICE, щоб 

зупинити незаконну торгівлю об’єктів доколумбової спадщини [97].  
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 27 квітня 2011 року у штаб-квартирі Іміграційної та митної поліції 

США було репатрійовано 99 доколумбових артефактів, вилучених в 

результаті операцій, проведених службою Депратаменту внутрішньої безпеки 

США панамському президенту Рікардо Мартінеллі. Керівництво Іміграційної 

та митної поліції підкреслило, що крадіжки та нелегальний обіг культурних 

цінностей є однією з найстаріших форм організованої транскордонної 

злочинності і, що вилучення, конфіскація та повернення культурних 

артефактів є результатом детально проведених досліджень та пошуків з боку 

правоохоронних органів США у співпраці із владою країн, з яких вони 

походять. Довгострокова мета цієї служби полягає в скороченні факторів 

ризику, подальшого руйнування стародавніх гробниць і храмів, де було 

знайдено багато культурних об'єктів, викопаних чи розкрадених, що 

складають не лише культурну спадщину однієї країни, але й усього світу. 

Спільні зусилля з виявлення та повернення важливих у культурному та 

історичному значенні панамських артефактів ілюструють високий рівень 

співробітництва та партнерства між Панамою і Сполученими Штатами у 

боротьбі з різними видами міжнародної злочинності у даній сфері.  Президент 

Мартінеллі наголосив, що Панама прихильна до тісної співпраці зі 

Сполученими Штатами в контексті проведення необхідних заходів для 

збереження своєї культурної спадщини і висловив надію, що такі ініціативи, в 

решті решт покладуть кінець нелегальному обігу антикваріату у всьому світі. 

Детальний приклад такої співпраці наведено нижче. Археологоічні об’єкти, 

раніше імпортовані до США, були знайдені в рамках розслідування, яке 

почалося в 1998 році, під відомством Митної служби США. Офіс аташе від 

Іміграційної та Митної поліцій в Панамі отримав повідомлення від 

правоохорнних органів Панами, що працівник Комісії з питань роботи 

Панамському каналу вивіз контрабандою  артефакти доколумбового періоду 

панамського походження з Панами до Сполучених Штатів. Панамська влада 

повідомила, що зазначена особа  направила на експорт чотири великі 
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контейнери до Орегону ( груз котрих було оформлено під виглядом побутових 

товарів ), які на її думку містили доколумбові артефакти [107].  Під час 

обшуку контейнерів серед інших об'єктів було дійсно знайдено шість 

панамських доколумбових артефактів, які були відповідно вилучені та 

повернуті владою США до Панами. У тому ж році панамські представники 

влади видали ордер на право обшуку  резиденції працівника в Панамі, в ході 

якого було вилучено ще 148 доколумбових артефакти. Співробітник був 

звинувачений в 2003 році в штаті Орегон за контрабанду та за змову брати 

участь у транспортуванні, отриманні, приховуванні і зберіганні викрадених 

об'єктів. Одним із співучасників виявився професор із одного американського 

університету, який переховував у себе викрадені твори мистецтва, його також 

було заарештовано. Після допиту він погодився повернути 99 артефактів 

доколумбового періоду, які він нелегально імпортував у США з Панами [88].  

 Партнерство з Іміграційною та митною поліціією і Прокуратурою США 

(Атторнейською службою) допомогає латиноамреиканським державам 

повертати безцінні артефакти, які забезпечують ключ до їх минулого. Ця 

узгодженість дій демонструє подальший успіх спільних зусиль з боку урядів 

латиноамериканських держав (прикладі Перу) та правоохоронних органів 

США. Необхідно віддати належне, що Сполучені Штати,  з огляду на 

особливе пожвавлення на початку XXI ст.  контрабандистів, налагодили 

систему співробітництва із країнами з сусіднього регіону щодо боротьби із 

нелегальним обігом культурними артефактами,  яка позитивним чином 

відзначилася на регіональних відносинах і на захисті культурної спадщини в 

цілому. 

 До основних документів, які регулюють відносини США із державами 

Латинської Америки у сфері охорни культурної спадщини, належать наступні:  

- Угода між США та Мексикою про  відновлення та повернення 

викрадених археологічних, історичних і культурних пам’яток  

 ( 09.06.1971 );  
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- Угода між США та Республікою Перу про відновлення та повернення 

викрадених археологічних, історичних та культурних об'єктів ( 15.09. 

1981 ); 

- Угода між США та Республікою Гватемала про відновлення та 

повернення викрадених археологічних, історичних та культурних 

об'єктів ( 21.05. 1984 ); 

- Меморандум про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Ель-Сальвадор щодо введення обмежень на ввезення 

окремих категорій археологічних об’єктів доіспанських культур 

походженням з Республіки Ель-Сальвадор ( 08.03.1995, розширено і 

доповнено 08.03.2000, 08.03.2005 та 08.03.2010 ),  

- Меморандум про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Перу щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

культурних памя’ток  доколумбових культур і окремих етнологічних  

витворів мистецтва колоніального періоду походженням з Перу ( 09. 06. 

1997, продовжений і доповнений  09.06. 2002),  

- Меморандум про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Гватемала щодо введення обмежень на імпорт 

археологічних об'єктів чи матеріалів доколумбових культур 

походженням з Гватемали  (29.09.1997, продовжено 29.09.2002 та 

29.10.2007 ),  

- Двостороння угода між урядом США та урядом Республіки Нікарагуа  

щодо введення обмежень на імпорт археологічних культурних об’єктів 

доколумбових культур   походженням   з   Республіки   Нікарагуа ( 

26.10. 2000 ),  

- Меморандум про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Болівія щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

культурних памя’ток  доколумбових культур і окремих етнологічних  

витворів мистецтва колоніального і республіканського періодів 
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походженням з Болівії ( 04.12.2001, продовжений і доповнений 06. 2006 

),  

- Меморандум про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Гондурас щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

об'єктів доколумбових культур походженням з Гондурасу ( 12. 03. 2004 

),    

- Меморандум  про взаєморозуміння між урядом США та урядом 

Республіки Колумбія щодо введення обмежень на імпорт археологічних 

об'єктів чи матеріалів доколумбових культур та походженням з Колумбії 

(15.03.2006 доповнено та продовжено 1.03.2011), 

- Меморандум  про взаєморозуміння між урядом США та урядом Белізу 

щодо введення обмежень на імпорт категорій археологічних об'єктів, які 

представляють культурне надбання Белізу з передкерамічного 

(приблизно 9000 р до н.е ), докласичного, класичного та 

посткласичного періодів доколумбових культур до раннього та пізнього 

колоніальних періодів (27. 02. 2013). 

 

 Згідно зазначених вище угод і меморандумів, США має вводити 

обмеження на імпорт об'єктів, що представляють культурну спадщину тієї 

країни, з якою було укладено такий меморандум або угоду. Кожний документ, 

в залежності від держави, з якою зобов'язуються співпрацювати США, 

індивідуально визначає категорії об'єктів, що підлягають захисту, у 

відповідності до того, які культури населяли раніше або населяють території 

цих держав, та історичні періоди і епохи, до яких відносяться такі об'єкти 

[49]. До того ж кожний меморандум обов'язково супроводжується так званим 

Списком визначених об'єктів, в якому детально прописано, які саме культурні 

цінності підпадають під імпортові обмеження, який, у тому числі,  містить 

деталі про зовнішній вигляд таких цінностей в залежності від культури або 

періоду, до якого вони належать. Власне ці Списки відображають повний 
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калейдоскоп тих матеріальних типів об'єктів, що можуть цілковито 

охоплювати поняття культурної спадщини в рамках тієї країни, звідки вони 

походять. Відповідно до культурної спадщини, на яку мають вводитися 

обмеження,  відносяться:  

- у Колумбії категорії доколумбових археологічних матеріалів, починаючи 

приблизно з 1500 року до н.е. до 1530 н.е. , включаючи, але не обмежуючись 

лише об'єктами, як правило, пов'язані і культурами  Тайрона, Сіну, Урабі, 

Quimbaya, Muisca, Calima, Malagana, Толіма, Тіеррадентро, Каука, Сан-

Агустін, Тумако, і Наріньо, а також  окремих категорій церковного 

етнологічного матеріалу, що походять з колоніального періоду в діапазоні 

приблизно з  1530 до 1830 року [190]. 

- у Болівії певні категорії доколумбовоих матеріалів з архаїчного періоду до 

кінця існування Імперії Інків, окремі категорії етнологічних матеріалів з 

колоніального періоду до кінця республіканського періоду [188] .  

- у Белізі культурні цінності, чий вік становить щонайменше 250 років і ті, що 

датуються передкерамічним (приблизно 9000 р до н.е.), докласичним, 

класичним та посткласичним періодами доколумбових культур, раннім та 

пізнім колоніальними періодами, куди входять такі категорії артефактів, як 

скульптури, сосуди та інші об'єкти, що вироблені із таких матеріалів, як 

каміння, метал, кераміка, кістка, мушля, дерево та скло [191]. 

 Якщо в індивідуальному порядку, відповідно до угод, визначено 

матеріальні об'єкти, що становлять культурну спадщину тієї чи іншої 

латиноамериканської країни, що співпрацює із США у даній сфері, то 

механізми регулювання цих двосторонніх відносин було вирішено звести до 

єдиної форми. З огляду на те, що відбувалася еволюція у міждержавних 

відносинах щодо захисту культурної спадщини у сфері боротьби із 

нелегальною торгівлею, відповідно необхідно було створити оновлену базу 

для регулювання механізмів взаємоіснування і ефективного функціонування 

юридичної системи в межах співробітництва обох сторін. Міжнародні 
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документи неодноразово доповнювалися, корегувалися відповідно до тієї 

країни, з якою США вступали у зносини у даній сфері, так, як іноді умови 

щодо методів нелегального експорту культурних цінностей  із однієї держави 

значно відрізнялися від іншої, крім того, це залежало від розмірів самої 

держави, звідки викрадалися цінності та її географічного місця розташування 

щодо США.  Так, можна зазначити, що Меморандуми заключені за останні 5 

років, є остаточно повними та скорегованими варіантами у відповідності із 

особливостями проведення заходів по здійсненню обмежень на імпорт 

культурних цінностей. З огляду на те, що даний вид співпраці між державами 

відігравав дедалі важливішу роль у двосторонньому співробітництві і на ті 

обставини, що супроводжували даний вид діяльності, поступово змінювалася 

і політика проведення заходів щодо запобігання викраденню і ввезенню  їх на 

територію Сполучених Штатів.  

 Проблема нелегального імпорту та експорту культурних пам'яток 

жорстко постала наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Така сфера співпраці 

була новаторською як для США, так і для країн регіону, що подавали запит на 

проведення заходів задля попередження контрабандних операцій на їх 

території до США, як до основного імпортера цих цінностей в особі 

колекціонерів, багатіїв, спекулянтів та інших осіб, що зацікавлені у придбанні 

об'єктів культурного значення. Водночас, Сполучені Штати є державою, яка 

спроможна найефективніше вирішувати проблему контрабанди артефактами, 

завдяки роботі Департаменту національної безпеки США і загальному 

безпековому механізму, що функціонує на її території, зокрема на кордонах.  

Зацікавленість США у подібній співпраці обумовлена регулярністю випадків 

порушення її кордону та ризиком зростання криміногенної ситуації. Також 

необхідно надати увагу і тому, що США через документи, укладені із 

латиноамериканськими країнами, розробили механізм врегулювання 

внутрішніх та зовнішніх проблем щодо нелегального експорту культурних 

цінностей та попередження виникнення ситуацій, при яких можуть 
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збільшитися ризик появи випадків вивезення культурних артефактів з 

території їх походження. США  обумовили своє співробітництво  з державами  

тим, що вони мають максимально дотримуватися положень, що визначили та 

встановили владні структури Сполучених Штатів.  

 У меморандумах визначено за яким принципом має проходити 

процедура врегулювання порядку ведення взаємодії між двома країнами для 

того, щоб забезпечувати ефективний набір інструментів у досягненні цілей, 

які визначають сторони, що підписують документ у сфері охорони культурної 

спадщини латиноамериканських держав. Даний набір міг би бути 

використаний у співпраці інших держав, що прагнуть у процесі збереження 

власних культурних пам'яток або своїх партнерів вдаватися до заходів, що 

попереджали б зникнення цих пам'яток з причини їх нелегального експорту , 

активізації незаконного археологічного процесу, пограбувань музеїв та 

культурних місць, високих за важливістю, просто їх вивезення із країни 

походження незаконним шляхом. Зокрема, країни, що уклали угоду або 

меморандум із США, мають залучати наукові установи, неурядові та інші 

організації до співробітництва шляхом обміну знаннями та інформацією про 

культурну спадщину та до співпраці у сфері збереження та захисту цієї 

спадщини. США вимагають, щоб латиноамериканські держави залучалися до 

співпраці із іншими Співдружностями та Європейськими країнами у боротьбі 

із нелегальним обігом культурної спадщини своїх держав для розширення 

можливостей проводити, заходи направлені проти нелегального обігу на 

міжнародному рівні.  

 Що стосується центральноамериканських держав, які знаходяться у 

неопосердкованій близькості і які підпадають під найвищу категорію ризику, 

так як у деяких з них  внутрішні  механізми по збереженню національної 

спадщини є занадто слабкими, то вони мають, як то зазначено у заключених 

Меморандумах, продовжувати посилювати співпрацю у Центральній Америці 

із країнами сусідами у сфері захисту культурної спадщини для вироблення 
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спільних інструментів врегулювання даної проблеми. Щодо внутрішньої 

політики, то США наполягають на тому, щоб уряди держав, що укладають з 

ними угоду або меморандум, проводили активну Кампанію на державному 

рівні проти нелегальної торгівлі культурною спадщиною,задля пропаганди у 

суспільстві антикомбрандистських ідей та залучення його до співпраці із 

державою. Сполучені штати вважають необхідним проводити спільну 

політику на культурному та науковому тлі для адекватної співпраці, яка не 

обмежується лише затриманням злочинців та репатріацією культурних 

артефактів до країни походження.  Так, зазначено, що  уряди обох держав 

будуть сприяти покращенню та обміну знаннями про культурну спадщину тієї 

латиноамериканської держави, з якою було укладено меморандум та 

співпрацювати у сфері збереження та захисту цієї культурної спадщини через 

наукові обмін та співробітництво. Сторона, що підписує меморандум має 

сприяти реалізації професійних освітніх та навчальних програм для 

археологічних та музейних співробітників та адміністраторів, що 

відповідають за культурну спадщину, і Уряд Сполучених Штатів Америки 

буде взаємодіяти у цій області, якщо поступить  запит від іншої держави на 

джерела допомоги та експертизи, що можливо надати відповідно до існуючих 

програм [ 185, 187 ].  

 З 2007 року було повернено більше 2300 експонатів до 18 країн, 

включаючи  такі латиноамериканські країни як, Мексика,  Нікарагуа, 

Гватемала, Перу, Еквадор, Панама та Колумбія. Хоча, необхідно зазначити й 

той факт, що Сполучені Штати не завжди є налаштваними на скооперовану 

співпрацю у повернені стародавніх артефактів. Керівництво Єльського 

університету в США пообіцяло повернути Перу тисячі артефактів, вивезених 

близько 100 років тому із стародавнього міста інків Мачу-Пікчу. Інкські 

реліквії, що датуються XV століттям, були предметом суперечок між 

американським вищим навчльним закладом і перуанською владою, що 

тривали більше семи років. На думку перуанської сторони, ці предмети 
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старовини були запозичені в 1911 році, але так і не були повернуті [63].  У 

2007 році Єльський університет вже намагався домовитися з Перу, 

запропонувавши повернути частину експонатів, однак представників Ліми не 

влаштувало число предметів, яке університет мав намір віддати. У результаті 

в 2008 році уряд Перу подав до суду на університет. Пізніше, однак, Ліма 

зняла частину звинувачень, продовжуючи наполягати на тому, що американці 

вивезли культурні цінності без дозволу на те. Заключення угоди між двома 

сторонами було все ж таки досягнуто після того, як президент Перу Алан 

Гарсіа та уряд країни провели низку акцій з вимогою повернути свідоцтва 

цивілізації інків. Гарсіа навіть звертався до американського президента 

Барака Обами з проханням втрутитися в ситуацію. Це був вже другий випадок 

у листопаді, коли американська сторона приймала рішення повернути давні 

артефакти на їхню історичну батьківщину. Незабаром після відкриття у 1911 

стародванього міста Мачу-Пікчу, як заявляє перуанська влада, університету 

були передані близько 46 тисяч артефактів, включаючи декілька мумій, а 

також вироби із золота та бронзи. Разом з тим представники навчального 

закладу зазначали про набагато меншу кількість і заявляли, що для експозиції 

придатно було тільки 330 предметів. Також університет наполягає, що 

повернув кілька коробок з старожитностями близько 80 років тому.  

 Офіційна Ліма наполягала на тому, щоб цінності були передані 

американському університету тільки на час, і Перу довгий час намагалася 

повернути їх - як дипломатичними, так і судовими засобами. Тим не менш, 

незважаючи на протиріччя, домовленість про повернення все ж таки була 

досягнута. Було погоджено, що ця процедура відбудеться в 2011 році, коли 

відзначатиметься 100-річні роковини з моменту виявлення Мачу-Пікчу. Як 

наслідок, 30 березня 2011 року в першій партії артефактів у Ліму доставили 

стародавні скелети і осколки кераміки. Всього ж до кінця наступного року в 

Перу було повернуто 45 тисяч предметів з древнього міста Мачу-Пікчу. Під 

час церемонії президент Перу Алан Гарсіа зазначив, що хоча повернені 
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предмети не вироблені з золота або дорогоцінних каменів, вони є безцінними, 

так як уособлюють гідність і гордість Перу. Цінності на деякий час були 

виставлені в Лімі, а потім їх було перевезено до Куско - історичної столиці 

імперії інків. Там вони мали скласти експозицію нового культурного центру 

[191, с. 165-182] . 

 Оскільки даний вид міждержавного співробітництва не мав місця 

раніше в історії міжнародних відносин, його можна визначити як 

превалюючий у контексті нових викликів, що постають перед державами 

Західної півкулі у тому, що стосується збереження культурних цінностей та 

безпекового стану держав. Спецслужби США регулярно затримують на своїх 

кордонах партії незаконно вивезених артефактів і повертають їх у ті держави 

звідки вони походять, тим самим сприяючи збереженню культурної спадщині 

у Латинській Америці. Зокрема, взаємодія між державами у цій сфері 

обмежується боротьбою із нелегальним обігом латиноамериканських 

культурних цінностей. Зазначимо, що у самих же державах регіону 

Сполученими Штатами не запроваджуються заходи задля охорони їх 

спадщини.  

 У політичних рамках, США, з огляду на географічне розташування  

країн Центральної Америки і їх наближене розташування до кордонів та з 

метою закріплення свого політичного впливу у субрегіоні, засвідчили свої 

наміри продовужувати співпрацю щодо охорони культурної спадщини. 

Фактично ця держава стала основним координатором процесу збереження 

центрально-американських культурних цінностей за допомогою 

дипломатичних і юридичних каналів, а також організації необхідних заходів у 

середині самих країн. Донедавна Сполучені Штати проводили політику 

зосереджену навколо питань безпеки і охорони кордонів, вони не залучалися і 

не були ініціаторами проектів, направлених на збереження культурних 

пам'яток. Подібний стан речей змінився з того часу, як Бюро освітніх та 

культурних програм Державного Департаменту США створило Центр з 



186 

 

питань охорони культурної спадщини, який впроваджує спеціальні проекти та 

програми допомоги іншим державам. Він, зокрема, надає підтримку 

американським та міжнародним дипломатичним та правохоронним органам і 

заохочує їх діяльність у сфері боротьби проти викрадення, пограбування і 

нелегального обігу культрним надбанням. В рамках даного центру готують 

кваліфікованих спеціалістів з питань культурної спадщини і працівників 

підрозділів внутрішніх справ, організовують регіональні зустрічі  задля 

сприяння співпраці між державами, на території яких знаходяться об'єкти які 

можуть підпадати у зону ризику,  співробітництву останніх із установами 

США і міжнародними організаціями.  

 Автор наведе декілька прикладів таких проектів і програм у Латинській 

Америці нижче. За ініціативи посольства Сполучених Штатів Америки та 

Міністерства кульутри Гватемали запровадили “Особливий план фізичного 

захисту Національного парку Тікаль”, що включає в себе найбільший і 

найважливіший комплекс стародавніх археологічних пам'яток Майя. 

Американо-гватемальська робоча група працювала разом із офіційними 

посадовцями, археологами, співробітниками міністерства та служб безпеки  

задля заходів встановлення безпеки з метою попредження випадків 

пограбувааня. Також в рамках даного  співробітництва було проведено 

підготовку спеціалістів із культурного надбання Гватемали для їх подальшої 

роботи у розробці методів, які могли б бути застосовані і в інших пам'ятних 

місцях Гватемали. Інший проект стосувався трьохденної робочої зустрічі, яку 

було проведено за сприяння Міністерства культури Перу, посольства США 

Америки у Перу і Архієпархії міста Арекіпи. Головною темою зборів, що 

відбулися в перуанському місті Арекіпа у листопаді 2014 року, була “Безпека 

та збереження об'єктів та пам'яток культурної спадщини колоніального 

періоду у південному Перу ”. Американська сторона забезбечила освітніми 

курсами по вивченню перуанських і церковних правових систем щодо захисту 

культурної спадщини, безпекових заходів задля попередження пограбувань, 
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реєстрації культурних об'єктів та планування  стану готовності у випадках 

землетрусів, пожеж та інших непередбачуваних ситуацій. Дані курси були 

організовані для представників різних спеціальностей, серед яких були у тому 

рахунку священики і черниці,   що є відповідальними за захист церков, 

монастирів, музеїв, розташованих у трьох південних регіонах країни [152, с. 

55-67]. 

 У березні 2007 року Центр з питань охорони культурної спадщини 

профінансував перший з чотирьох ключових регіональних семінарів, 

присвячених захисту культурних об'єктів від викрадення та нелегальної 

торгівлі, три з яких стосувалися латиноамериканського надбання. Вони були 

проведені за підтримки посольств США, міністерств культур та міжнародних 

неурядових організацій. У співробітництві із Організацією Американських 

Держав перший такий семінар було проведено у трьохденний термін у Мехіко 

сіті у Національному інституті антропології Мексики за участю представників 

від Мексики, Центральної Америки та Домініканської республіки у 

юридичній сфері, сфері  забезпечення охорони та збереження, музейній справі 

та неопосередковано в області культурної спадщини. Збори були проведені з 

метою обміну досвідом у теоритичних підходах до проблеми та практичній 

діяльності щодо захисту культурної спадщини. Другий семінар проходив у 

Колумбії, а саме у місті Меделін, у квітні 2008 року, в рамках якого основна 

увага приділялася  проведенню спеціальних досліджень у Андському 

субрегіоні.  Аргентина, Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор і Перу обговорювали 

питання, які стосувалися методів охорони культурних цінностей. На даній 

зустрічі було проаналізовано досягнуті результати, успіхи та водночас ті 

виклики, з якими державам доводиться боротися задля запобігання втрати 

свідчень свого культурно-історичного минулого. Основною метою даної 

зустрічі було забезпечення охорони та безпекових заходів і у березні 2009 

року Центр виступив спонсором спеціальної підготовчої програми у 

відповідній сфері, що проводилася у Антіокійському Університеті міста 
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Меделін. В організації даної програми брали участь Міністерство культури 

Колумбії, Антіокійській університет, мерія міста Меделін і Колубійсько-

американскьий бінаціональний культурний центр. Ще одним інструментом 

публічної дипломатії США став Посольський фонд збереження культурної 

спадщини, створений в рамках зазначеного вище Бюро освітніх та культурних 

програм. Через стоврення данного Фонду, що історія і культура займають 

особливе місце у зовнішнх відносинах США. і було створено для  надання 

грантів. Таким чином, США прагнуть забезпечити і створити альтернативний 

імідж держави, яка б не позиціонувала себе лише як така, що проводить свій 

зовнішній курс у міжнародних відносинах в економічній, політичній або 

військових сферах. Держава прагне наголосити на тому, що, відіграючи 

головну роль у країнах, що розвиваються під час заходів, спрямованих на 

збереження культурної спадщини, вона демонструє свою повагу до інших 

кульутур захищаючи їх традиції. Крім того, під час засідання Конгресу, в 

рамках якого було затверджено заснування Посольського фонду. За останні 15 

років фінансові надходження у своєму абсолютному значенні від даної 

установи стрімко  зростали. Загалом Сполученими Штатами був проведений 

масивний масштаб робіт, направлених на попередження часткового або 

повного знищення культурних цінностей у регіоні. Автор наведе нижче 

перелік відповідних проектів, здійснених в рамках цих робіт і тих коштів, що 

були виділені на їх реалізацію [138]. 

 Посольський фонд США збереження культурної спадщини витратив у 

2001 році близько 190 000 доларів на забезпечення охорони культурної 

спадщини у Латинській Америці. Центр зі збереження культурної спадщини 

Парагваю, побудованого у XVII-XIX ст. Афро-колумбійської спільноти Сан у 

2002 році 190 000 доларів, у 2003 році 140 000 доларів, у 2004 році 219 000 

доларів, у 2005 році 451 000 доларів, у 2006 році 390 000 доларів, у 2007 році 

розвиток археологічного і історичного парку Серпон, що знаходиться на 

території цукрового заводу, побудованого у XIX ст. Цікавим є те, що серцем 
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заводу є паровий двигун, вироблений на відомомому, третьому за величиною,   

металургійному заводі у США Tredegar і який на сьогодні є одним із двох 

існуючих двигунів того часу, що збереглися у світі. У Бразилії, в районі 

Амазонії, існують племена, чиї мови існують лише, як усна традиція і 

потребують письмової фіксації і офіційної документації, зокрема, племена 

Намбіквара, Суруї, Каапор, Паресі, Гавія з місцевості Рондонія і Джеоромітксі 

подали запит щодо надання їм допомоги у документації їх мов. США з метою 

збереження нематеріальної культурної спадщини відзначили роботу у цьому 

напрямі інтенсивною взаємодією із індіанськими спільнотами задля вивчення 

їх лексикології і культури, відцифрування отриманої інформації  і її передачі 

Музею Еміліо Гоелді,  найстарішому дослідницькому інституту Амазонії 

[128]. У Болівії – 2 тисячі 500 культурних об'єктів колоніального і 

республіканського періоду, проект США був, зокрема, сфокусований  на 23 

місцях культурного значення у районах Пандо, Бені та Санта Круз, деякі з 

яких належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і включають в себе 

ідентифікацію, інспекційний огляд з метою попередження і перешкодження 

нелегальному обігу культурними артефактами.   У Гватемалі артефакти 

докласичного і класичного періоду існування доколумбовоого міста Майя,  

Ель Перу або Вака разом із національним парком Лагуна дель Тігре у 

північному Петені. Між 300 р. до н.е. і 900 р. н.е. У Гондурасі було 

започатковано програму по збереженню археологічних і історичних пам'яток, 

розташованих на північному узбережжі і долині Сула, включаючи пізнього і 

кінцевого класичного періоду й інших 12 археологічних пам'яток 

доколумбового періоду 287 000 тичяч доларів, у 2008 році 958 000 тисяч 

доларів, у 2009 році 1 мільйон 323 тисяч доларів, у 2010 році у Болівії було 

проведено реставраційні роботи шістьох церков міста Курауара де Карангас, 

побудованих під час колоніальної експансії Іспанії у XVII-XVIII ст. Храми 

високого історичного, національного і місцевого значення стали підпадати під 

категорії об'єктів, що знаходяться у зоні високого ризику руйнування. У 
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Колумбії були виділені кошти на відновлення головного театру Боготи XIX 

ст., зокрема, двох стельових розписів створених італійським класиком 

живопису Джованні Менаріні, які потребували професійного втручання після 

довгих років нехтування. Проект був проведений в рамках масштабної 

реставрації усього театру на честь двохсотріччя держави на загальну суму 926 

000 тисяч доларів, у 2011 році 668 000 доларів, у 2012 році У Белізі було 

виділено кошти на стародавню археологічну пам'ятку – місто Санта Ріта, 

зокрема, на збереження руїн, що залишилися від цивілізації Майя на його 

території. У Болівії  було надано додаткове фінансування на зазначені вище 

храми міста Курауара де Карангас. В Уругваї було проведено попередні 

заходи щодо збереження державного національного архіву. У Мексиці 

проведені роботи по укріпленню Акведуку Падре Темблека, побудованого у 

XVI ст. 1 мільйон 200 тисяч доларів, у 2013 році 485 тисяч доларів, у 2014 1 

мільйон 300 тисяч доларів. 

 

Висновки до розділу 3 

 Європейські країни відіграють суттєву роль у збереженні 

латиноамериканської культурної спадщини, з огляду на фінансування  

проектів,  що є направленими на економічний і соціальний розвиток 

суспільства. Підтримка спільних проектів, які носили б культурно-

цивілізаційний характер, із країнами регіону визначається як один з 

пріоритетних у побудові співпраці між країнами у культурній сфері, таким 

чином, Іспанія та Італія, зокрема, забезпечують свою присутність у регіоні і 

вплив. Діяльність європейських держав у сфері охорони та захисту культурної 

спадщини  спрямована на співробітництво у сфері безпеки.  Співпраця в 

рамках установ принесла нові результати. Якщо у випадку із 

латиноамериканськими державами мова, перш за все, йде про  роль 

культурної спадщини, в рамках проведення спільної культурної політики, у 

протіканні та динаміці інтеграційних процесів, у яких зацікавлені усі країни 
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регіону, то розвинуті держави підтримують зовнішні зв'язки з питань, що 

стосуються спадщини латиноамериканських народів в межах боротьби із 

контрабандистами, які вивозять об'єкти культурного надабання та 

експортують його до інших країн. Європейські держави  стали потерпати від 

частих успішних спроб перетнути їхній кордон та активізації діяльності 

«чорного ринку» культурних артефактів на їх території.  Боротьба із 

нелегальним обігом культурними цінностями не опосередковано стає 

проблемою безпеки і для європейських держав, що вже виходить за рамки 

допомоги задля розвитку, і  турбує  країни ЄС, як власний фактор загрози. 

Водночас, необхідно  звернути увагу на те, що співробітництво здійснюється 

не в рамках формату рівних партнерів, а а межах диспаритету, коли сильніша 

сторона контролює слабшу, менш розвинену. Таким чином, діяльність   

Європейських держав в сфері охорони та захисту культурної спадщини  у 

данному випадку спрямована на співробітництво і у сфері безпеки.  

  Міжнародні урядові і неурядові організації зробили значний вклад у 

розвиток області збереження культурної спадщини. Завдяки їх роботі і діям 

держав у  рамках цих організацій, охорона культурної спадщини, як явище, 

породила дуже широку сферу співробітництва  між державами, яке включає в 

себе різного роду проекти, що включають в себе особливі фактори у розвитку 

країн та регіону в цілому. Напрями співпраці варіюються в залежності від 

конкретної сфери до якої вони відносяться. До цих напрямів входять  загальні 

проекти з реставрації культурних комплексів, боротьба із нелегальним 

експортом нелегальних об’єктів, залучення іноваційних технологій при 

розробці механізмів захисту культурного надбання, а також культурно-освітні 

програми. Новим постав економічний фактор у співпраці в даній сфері, так як 

завдяки сприянню, зокрема, Міжамериканському Банку Розвитку, 

міжурядовій латиноамериканській організації, охорона культурної спадщини 

синтезувала у собі еволюцію проектів та ініціатив, що включають в себе 

економічний розвиток міст тих чі інших держав, що залучені до цих проектів. 
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Співпраця через міжнародні організації має перспективні тенденції зростати у 

майбутньому та регулювати охорону культурної спадщини у регіоні. Не 

дивлячись на свою різнонаправленість, внесок міжнародних організацій у 

захист тим чи інакшим чином активізувався, стало проводитися більше 

заходів з охорони культурної спадщини стародавніх цивілізацій Латинської 

Америки з огляду на підвіщення ризику її занепаду із-за низки вище 

зазначених факторів. Разом із відомою регіональною проблемою 

наркотрафіку, “чорна археологія” по об’ємам кримінальних заходів  і завдання 

шкоди регіональній безпеці стала ще одним фактором погіршення останньої, 

що вимагає одностайних дій з боку держав, в тому числі тих, що виходять за 

межі регіону. В даному випадку йдеться про Сполучені Штати Америки, які  з 

огляду на особливе пожвавлення на початку XXI ст.  контрабандистів, 

налагодили систему співробітництва із країнами з сусіднього регіону у сфері 

боротьби із нелегальним обігом культурними артефактами, що позитивним 

чином відзначилася на регіональних відносинах і на захисті культурної 

спадщини в цілому. Окрім того Сполучені Штати, задля проведення політики 

м'якої сили за останні десятріччя надали широку допомогу державам 

Латинської Америки через фінансування проектів зі збереження 

національного історичного надбання держав. Особливої уваги заслуговує 

співпраця США із державами Центральної Америки та Андського субрегіону.  
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Дослідження впливу проблеми збереження культурної спадщини  Латинської 

Америки у міжнародній співпраці країн регіону дозволило сформулювати 

наступні висновки: 

1. Отже, теоретичне вивчення теми збереження культурної спадщини і 

використані методологічні інструменти дозволили визначити концептуальні 

підходи щодо бачення культурної спадщини і культурної політики загалом , а 

особливим чином у політичних реаліях Латинської Америки. 

Патримоніальний традиціоналізм дозволив нам визначити основні тенденції, 

що відбуваються на терені регіону, представляючи традиційне культурне 

надбання в якості засобу, що не несе конфліктного характеру для 

ідентифікації  населення. Відповідно до цих ідей в рамках культурної 

політики і культурної диплломатії як такої, культурна спадщина займає 

особливе місце у межах усього регіону і її захист виступає певним підґрунтям 

для створення спільної ідентичності та ідеологічного наповнення.  

За допомогою аспектів, що ми дослідили за допомогою цивілізаційного 

підходу ми дійшли висновку, що регіональна інтеграція сприяла подальшому 

поєднанню культурних здобутків, утворенню особливого підходу до свого 

спадку. Виходячи з того, що культурна спадщина, як концепт представляє 

собою соціальну, культурну і цивілізаційну площину, автор вважає, що він 

поєднує у різних форматах взаємодію країн і народів між собою. 

Соціоетнічний регіональний простір обумовив сприйняття культурних 

цінностей від особово-розрізнених до спільних. Етнічна конфігурація регіону 

визначила напрями розвитку даного концепту, як такого, що втілює у собі 

специфічну історичну долю Латинської Америки.    

Наше дослідження показало, що такі категорії як культурна політика, 

національна і регіональна ідентичності, культурне співробітництво  ідуть 

паралельно із поняттям культурної спадщини. Політичний клімат у регіоні, як 

бачимо, формувався у тому рахунку під впливом глибоких культурологічних і 

духовних традицій і на противагу етнполітичним конфліктам, що дедалі 
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більше виникають у світі і зосереджують на собі увагу міжнародної 

спільноти, на прикладі Латинської Америки ми можемо стверджувати про 

наявність етнополітичної співдружності в рамках одних територіальних меж.  

2. Аналіз історичних і політичних передумов показав витоки проблеми 

охорони культурної спадщини у Латинській Америці. Автор визначив, що 

специфіка формування регіону у його сучасному вигляді стала запорукою до 

виникнення багатьох процесів політичного, економічного, соціального і 

культурного характеру. Культурні здобутки відображають поступовий 

історичний і цивілізаційний розвиток того чи іншого народу.  

Історичні і політичні передумови зазначеної проблеми обумовлювались, 

перш за все, культурно-цивілізаційною колізією, що виникла у результаті 

колонаільного експансіонізму, який, по-перше, інтегрував до місцевих 

цивілізацій нові традиції та звичаї, а по-друге на сучасному етапі, за 

інерційним процесом, посприяв утворенню нового бачення власної  

регіональної самобутності і культурно-цивілізаційної ідентичності.  

 Латиноамериканська цивілізаційна і регіональна ідентичність 

синтезувала у собі здебільшого індіанські корінні народи та вихідців із 

європейського світу. Політична складова даного питання враховує у себе 

спроби латиноамериканського регіону вийти на незалежний рівень існування, 

себто спочатку у протистоянні Іспанській короні, а подалі і Сполученим 

Штатам Америки, які обрали Латинську Америку у якості зони свого прямого 

зовнішньополітичного впливу. З системної точки зору регіон постав 

нестабільною системою, на яку впливали із часів Великих географічних 

відкриттів інші різного роду складні системи, що інтегрувалися разом із її 

елементами або змінювали порядок її функціонування. Таким чином, 

регіональна підсистема міжнародних відносин у Латинській Америці, 

намагаючись ізоляціонуватись від деформуючого на себе впливу, задля свого 

укріплення використовує і культурний зв'язок елементом, якого постає 

неопосередковано охорона культурної спадщини. 
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3. Завдяки проведеному дослідженню ми робимо висновок, що 

міждержавні відносини у Латинській Америці у сфері захисту та охорони 

культурної спадщини вийшли на новий рівень співробітництва. Так, у межах 

регіону на найвищому рівні обговорюються питання боротьби із нелегальним 

обігом предметів культурного надбання. Завдяки діяльності андських країн 

було розроблено і видано унікальний атлас культурної спадщини Латинської 

Америки, яка підлягає захисту. Також сторони започаткували проведення 

спільних семінарів і зустрічей для узгодження низки спеціальних заходів, що 

стосувалися протидії на державному рівні розграбовуванню витворів 

мистецтва, а також програм та шляхів збереження культурної спадщини у 

регіональному вимірі. Загалом у дослідниці є підстави стверджувати, що 

охорона культурної спадщини є явищем, що визначає два напрями 

міждержавної співпраці. Перший відбувається у рамках регіональних 

інтеграційних процесів, виступаючи одним із їх чинників. Ця ідея базується 

на цивілізаційній ідентичності, частку якої становлять культурні цінності. 

Зокрема, це стосується країн Південної Америки і тих процесів інтеграції, що 

відбуваються на її теренах. В особливості найбільшої уваги цьому приділяють 

держави Андського субрегіону, а саме Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор, які 

розробляють механізми співпраці у даній сфері, до яких долучаються й інші 

країни регіону. Другий стосується запобігання злочинам, пов’язаних із 

нелегальним вивезенням культурної спадщини за межі Латинської Америки. 

Даний напрям здійснюється через посилення охорони музеїв, державних 

кордонів, а також інвентаризації та реєстру регіональних культурних об’єктів.  

 Отже,  захист культурної спадщини посідає особливе місце у 

міждержавному співробітництві латиноамериканських держав та має 

специфічний характер, унікальний за своєю природою та роллю з огляду на 

історичні передумови розвитку культурного, соціального та політичного 

життя у країнах Латинської Америки, що зумовлено особливістю формування 

регіональної архітектури.   
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 4. Здійснене  нами дослідження демонструє, що діяльність та участь 

міжнародних акторів у процесі захисту культурної спадщини Латинської 

Америки залежить від їхньої зацікавленості в отриманні власних зисків від 

такої співпраці. США є найактивнішим партнером у цій галузі, колективно 

взаємодіючи з усіма державами регіону. Основною причиною цього є той 

факт, що офіційний Вашингтон зацікавлений у тому, щоб через американські 

кордони не відбувалося вивезення викраденого антикваріату, так як це 

впливає на криміногенну ситуацію як на території  США, так і у країнах 

Латинської Америки. Окрім того, даний вид співпраці вписується у загальний 

підхід впливу на держави через м'яку силу шляхом надання допомоги у 

збереженні їх культурних здобутків. Члени Європейського Союзу, окрім 

колишніх держав - метрополій, що колонізували регіон, не виявляють 

особливої активності у співробітництві з латиноамерканськими країнами, на 

думку автора, в якості винятку можна виокремити політику Італії, яка через 

культурну політику прагне закріпити своє місце у регіоні. Вона виділяє кошти 

на проведення реставраційних робіт, що є важливим у контексті того, що 

більша частина латиноамериканської культурної спадщини  знаходиться у 

занедбаному стані. Римський Італійсько-Латиноамериканський інститут став 

інструментом забезпечення співпраці сторін, оскільки за його безпосередньої 

участі здійснюється низка спільних заходів, направлених на захист 

культурних цінностей. Велику увагу було приділено реставрації об’єктів 

колоніальної епохи, які знаходяться на території Колумбії та Перу; Іспанія та 

Португалія, як  колишні метрополії, активно співпрацюють із регіональними 

державними акторами у  сфері захисту їх регіональної культурної спадщини. 

Економічна допомога здебільшого надається через Міністерство закордонних 

справ Іспанії за підтримки Агенства з міжнародного співробітництва. Взагалі 

на даному етапі внесок третіх країн у збереження культурної регіональної 

спадщини можна охарактеризувати скоріше, як допомогу на певних 

вибіркових напрямках, аніж повноцінну співпрацю.  
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 5. Автор з’ясував, що заходи міжнародних організацій зі збереження та 

охорони культурної спадщини в Латинській Америці протягом останніх 10 

років вийшли на новий рівень, що характеризується позитивними 

тенденціями. Якщо раніше дана проблема  не поставала  актуальною у 

міжнародних відносинах, то зараз вона інтенсивно обговорюється у світі. 

Аналізуючи  внесок міжнародних організацій, слід підкреслити, що їх 

діяльність відрізняється за своїми результатами, методами та визначеннями 

основних проблем у цій сфері. Серед ефективно діючих інституцій можна 

виділити Міжнародну раду музеїв ICOM, оскільки саме завдяки цій структурі 

було широко висвітлено питання розграбування археологічних центрів і 

запроваджувалися заходи з повернення викрадених культурних цінностей, їх 

реставрації та охорони. За її посередництва проводяться спеціальні семінари, 

зустрічі та симпозіуми, на яких регулярно обговорюються нові механізми 

протидії “чорній археології”. Внаслідок розробки програми зі здійснення 

розшуку та збереження цінностей під назвою “Червоний список” у державах 

Латинської Америки значно зменшилися випадки розкрадання культурних 

пам’яток. Менш значними є досягнення таких організацій як ICCROM  та 

ICOMOS. Хоча ICCROM поставила перед собою доволі амбіційні цілі, 

розробивши масштабну програму зі збереження регіональної спадщини 

LATAM, зроблене нами дослідження дозволяє стверджувати, що її результати 

не є настільки значущими та показовими, як результати програм “100 зниклих 

об’єктів” та зазначеного вище “Червоного списку”, що розробила ICOM. 

Основним рушієм процесу збереження культурної спадщини у регіоні стали 

такі міжнародні урядові організації як ЮНЕСКО, яка зробила значний внесок 

у боротьбу із нелегальним експортом предметами культурної спадщини, 

Міжамериканський Банк Розвитку, що створив систему економічної допомоги 

державам,  діючи через проекти зі збереження культурних історичних об’єктів 

у містах, а також Конвенція Андреса Бейо, яка визначає напрями взаємодії, 

зорієнтовані на використання науки, технологій та культури. Завдяки 
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сприянню останньої були введені та закріплені  ідеї культурної самобутності 

народів держав Латинської Америки у розробці спільних проектів, програм та 

інших механізмів щодо національної та регіональної спадщини. Досвід, що 

отримали ці структури у розробці проектів захисту культурного надбання, 

дозволяє у майбутньому використовувати результати їх діяльності при 

впровадженні подібних ініціатив для запобігання зникненню культурних 

цінностей у латиноамериканських країнах.  

 6. Дослідження показало, що механізми, які використовують 

латиноамериканські країни для збереження своєї спадщини, є не достатньо 

ефективними. Попри те, що де-юре створена належна міжнародна юридична 

база із врегулювання проблеми охорони культурних пам’яток Латинської 

Америки, де-факто вона лише частково втілюється в життя. З огляду на це 

автор сформулював рекомендації для відповідних державних органів, а саме −  

приєднатися до згаданих вище міжнародних конвенцій, оновити або прийняти 

відповідне законодавство, створювати та підтримувати культурні організації , 

надаючи їм економічні ресурси й ініціюючи низку заходів із забезпечення 

реалізації їх діяльності, залучити громадянське суспільство до процесу 

підвищення обізнаності про самобутність та збереження культурних 

цінностей. Для цього необхідно розробити стратегії за участі засобів масової 

інформації, а також освітніх установ на офіційному та неофіційному рівнях, 

періодично проводити інвентаризацію та реєстрацію культурних цінностей, 

організовувати форуми за участі Міністрів культури країн Латинської 

Америки і Карибського басейну, сприяти створенню багатосторонніх комісій, 

що мають у своєму складі  представників із Міністерств культури, митниці та 

поліції для забезпечення ефективної координації заходів із охорони і 

повернення культурних цінностей, започатковувати в якості важливих тем у 

регіональних та двосторонніх договорах такі питання, як боротьба  з 

торгівлею культурними цінностями, сприяти підписанню двосторонніх угод, 

що стосуються охорони витворів мистецтва, а також сприяти більш активній 
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ролі дипломатичної спільноти у процесі повернення викрадених об’єктів 

культурної спадщини і створення конкретних заходів у галузі контролю за їх 

незаконним обігом.  

 Спеціальні інституції, що знаходяться на території України і опікуються 

питаннями культури і збереження культурних здобутків могли б скористатися 

наведеними рекомендаціями і перейняти досвід, отриманий 

латиноамериканськими державами у процесі захисту своєї спадщини, 

оскільки нині в Україні не існує відповідних ефективних механізмів її 

збереження. Як наслідок, вітчизняна культурна спадщина потерпає через 

процеси руйнації, тому й необхідно вдаватися до відповідних дій, щоб 

підтримувати її у належному стані. Такий спільний підхід до охорони 

культурної спадщини, по-перше, допоміг би Україні встановити тісніші 

культурні зв’язки із країнами з якими її пов’язує спільне історичне та 

культурне минуле, корені походження тощо, себто Росія, Білорусь, Польща. 

Умови, за яких встановлювалася політика у Латинській Америці щодо 

охорони культурного надбання по всьому регіону при залученні усіх країн, 

відрізняються від тих реалій, в яких сьогодні розвивається Україна, але 

набутий досвід країн Західної Півкулі дозволив би відрегулювати політику 

щодо власної культурної спадщини, якій не приділяється необхідної уваги, 

скористатися розробленою методологією країн регіону, що ми досліджували. 

Заходи щодо збереження культурних матеріальних та нематеріальних 

цінностей є частиною широкої культурної політики, що проводять держави 

регіону. 
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