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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
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 наразі вирішується у суді Королівства Нідерланди.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація
суспільного  розвитку  України  в  умовах  світових  процесів  глобалізації»
(затверджена протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 2011
року)  в  контексті  наукової  теми Інституту  міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат
відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний
та інформаційний аспекти» (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
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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
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 дисертації автор використала 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.  Застосування  даного  методу  дозволило  з’ясувати
історичні  передумови  виникнення  проблеми  охорони  культурної  спадщини  і
набуття її актуальності у регіональному і міжнародному масштабах. Для вибору
з великого масиву документів тих, що висвітлюють наукову тему та вписуються
у її загальний контекст, був використаний метод контент-аналізу. Також 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  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  дисертаційного  дослідження
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було  задіяно  інституційний  метод  під  час  здійснення  аналізу  особливостей
міжнародних організацій, умов їх функціонування.  Аналітично-прогностичний
метод  дозволив  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

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.

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
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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  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, пов'язаних із  специфікою управління сферою  культурної  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» (Інститут
міжнародних  відносин  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка,  м.  Київ,  16  жовтня 2011  р.),   Міжнародна  науково-практична
конференція  студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених  «Шевченківська  весна»
(Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса  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
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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  5  наукових  праць  -  у  фахових
виданнях (3,8 д. а.), затверджених Міністерством освіти і науки України, 1 – в
зарубіжному  науковому  виданні.  Також  основні  результати  дослідження
знайшли відображення у п'яти тезах наукових конференцій.

Структура роботи.  Структурно дослідження складається зі вступу, трьох
розділів,  висновків  і  списку  використаних  джерел  та  літератури,  (268
найменувань українською, російською, іспанською, англійською, французькою
та італійською мовами). Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, з
них основного тексту - 200 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукове

значення роботи, розкрито її зв’язок з науковими програмами, планами, темами,
сформульовано  мету  і  завдання  дослідження,  визначено  об’єкт,  предмет  і
методи дослідження, обґрунтовано її наукову новизну, теоретичне та практичне
значення,  наведено  інформацію  про  апробацію  та  публікації  результатів
дослідження.

У  першому  розділі  «Теоретико-методологічні  засади  та
документально-джерельна  база  дослідження»  обґрунтовано  понятійно-
категоріальний апарат, висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження,
з’ясовано  стан  наукової  розробки  теми,  здійснено  огляд  джерельної  бази,
використаної  при  написанні  рукопису  дисертації,  з’ясовано  історичні
передумови виникнення досліджуваної проблеми.  

Задля з’ясування впливу культурної спадщини на міждержавні відносини
необхідно  зрозуміти  її  внутрішню і  соціальну роль в  межах однієї  держави.
Вона  визначається,  як  матеріальний  і  нематеріальний  компонент  загального
інтересу народів, який має зберігатися як спільна власність.

На  основі  розгляду  теоретико-методологічних  засад  дослідження  явища
охорони  культурної  спадщини  у  міждержавних  відносинах  країн  Латинської
Америки  визначено,  що  цивілізаційний  підхід,  з  точки  зору  основположних
засад,  найкращим чином дозволяє виокремити основні тенденції  формування
розвитку міждержавного співробітництва із залученням збереження культурної
спадщини в контексті спільної регіональної ідентичності.  Культурна спадщина
визначається  як  фундамент  культури,  і  може  виступати  важелем
цивілізаційного розвитку. Етнічне співіснування є одним з найважчих завдань
для  досягнення  через  диверсифіковані  традиції,  цінності  та  концепції,  що
формують  регіональну  реальність.У  світі  немає  іншого  регіону,  де  десять
держав  мають  спільну  мовну  основу  і  близьку  єдність,  що  стосується  як
локальних індіанських мов, так і інтегрованих європейських, спільну історичну
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долю, однорідну конфесійну належність і  схожі геополітичні характеристики.
Серед якісно нових теоретичних підходів щодо дослідження культурної спадщини
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 біосфери;

- географічний, де спадщина виступає основою збереження культурного і
природного розмаїття світу, держави, окремих регіонів, етносів і груп населення. 

Зазначені  підходи  визначають  культурну  спадщину,  як  фундаментальну
категорію.  Фактично вони вказують на її  конструктивну роль  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 зумовлює те,  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 природнім, а що набутим. Культури як явище, не
можуть бути статичними, для них характерною зміною 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. 

 На  сьогоднішній  день  культура  Латинської  Америки  є  результатом
конфронтації декількох культур, яка нараховує більше п'ятиста років існування,
яка поступово перетрансформувалась у інтеграцію.  Європейська цивілізаційна
модель, що залишилася із часів колонізації у Латинській Америці була взята в
якості  однієї  з  основних  у  створенні  сучасної  культури  регіону.  “Західна”
культура із  своїми цінностями була поєднана  із  вже існуючими культурами,
себто тогочасними індіанськими. Попри 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.  Таким  чином,  Латинська
Америка  була  витворена  в  результаті взаємодії  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.

 Системний підхід, що розглядає міжнародні відносини як складну систему
допоміг  автору  дослідити  вплив  збереження  культурних  цінностей  у
міждержавних  відносинах  країн  Латинської  Америки,  оскільки  вони  мають
велику  кількість  компонентів  та  багате  розмаїття  інваріантних  і  варіативних
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структур.  Відповідно  виходячи  з  того,  що  різні  функціональні  завдання  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, включно
з їх об'єктно-організаційною структурою. Внаслідок чого сформувалася складна
структура,  яка  включає  у  себе  страти  взаємодії  між  регіонами,  державами,
організаціями, спільнотами тощо, що дозволило нам чітко окреслити загальну
картину збереження латиноамериканських культурних цінностей. 

Сьогодні  динаміка  формування  латиноамериканської  регіональної
підсистеми міжнародних відносин концентрується на необхідності  закріплення
її впливу на різні страти суспільного розвитку задля можливості протистояння
участі  інших  зовнішніх  підсистем  в  процесі  налагодження  її  повноцінного
існування.  У  політичних  відносинах  країн  регулярно  ставиться  питання
співвідношення  державного  й  загальнорегіональго,  а  зростання  національної
самосвідомості у країнах стало каталізатором і рушієм виникнення внутрішніх
чинників,  які  фактично  поставили  за  мету  ліквідувати  будь-які  потенційні
загрози  традиційній  спільності  латиноамериканських  народів.  Посилення
уніфікуючих  тенденцій  у  світових  та  регіональних  процесах  призводять  до
поступового  зникнення  національно-специфічних  якостей,  але  необхідною
умовою системи є унікальність регіону, з огляду на збереження державами своїх
особливостей,  незважаючи  на  інтенсивні  інтеграційні  процеси. 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.

В  дослідженні  проблеми  збереження  культурної  спадщини  Латинської
Америки  автор  використала  наукові  праці  представників  української  школи
латиноамериканістики Н. Веселої, В. Кириченка, О. Ковальової, В. Космини, Т.
Кулінича,  В.  Матвієнка,  Ю.  Полюховича,  В.  Рубеля,  О.  Ткача,  в  яких
досліджується  історичний,  цивілізаційний  і  політичний  розвиток
латиноамериканських  держав. І  хоча  в  цих  працях  проблема  збереження
культурної  спадщини  не  стала  предметом  спеціального  дослідження,  вони
дозволили  провести  комплексний  аналіз  теми  впливу  культурної  спадщини
Латинської  Америки  на  міжнародні  відносини.  Також  в  дисертації  було
проаналізовано  праці  вітчизняних  вчених  О.  Коппель,  М.  Мацяха,  М.
Мальського,  О.  Пархомчук,  В.  Хоніна,  в  яких  досліджуються  міжнародні
системи і цивілізації. 

Було  визначено,  що вагому  роль  в  дослідженні  впливу  глобалізації  на
культуру,  формування  культурних  просторів  та  стан  збереження  культурних
цінностей  відіграли  праці  С.  Арізпе,  Ф.  Баеза,  Н.  Чомскі,  М.  Гарретона,  Г.
Гіменеза, Ф. Ранзоліна Наваса, Х. дель Рея Морато, С. Лабаді, М. Нільсона, П.
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Мауха Мессенджера, Е. Іглесіаса, Х. Саласа Кінтаналя, В. Світа. 
Проблеми збереження і охорони культурної спадщини висвітлені у працях

Г. Кастельяноса Валензуели, Н. Гарсіа Канкліні,  В. Гонзало Кастельяноса, Л.
Монсальве,  Д. Шавельзона, Х. Лопеза Ернандеза, М. Мінейро Скатамаккіа.

Документальна  база  дисертаційного  дослідження  охоплює  широке  коло
міжнародних  і  національних  нормативних  документів.  Під  час  написання
дисертації  аналізувалася  договірно-правова  база  у  сфері  двосторонніх  та
багатосторонніх  відносин  латиноамериканських  країн.  Зокрема,  значна  увага
була  приділена  угодам  між  Сполученими  Штатами  Америками  і  країнами
Центральної Америки та Андського субрегіону щодо запобігання нелегальній
торгівлі культурними цінностями і 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., на
яких  визначаються  основні  напрями  співробітництва  країн
латиноамериканського регіону в питанні збереження культурної спадщини. 

У  другому  розділі  «Захист  культурної  спадщини  як  чинник
міждержавного співробітництва в Латинській Америці» показано практичну
діяльність  латиноамериканських  держав  щодо  збереження  культурної
спадщини, що відтворюється у впровадженні спеціальних заходів, які проходять
на міждержавному й міжрегіональному рівнях.

 Культурно-цивілізаційне  середовище   Латинської  Америки  зумовлює
обставини, за яких регіональна міждержавна охорона культурної спадщини стає
елементом структури взаємовідносин країн і відіграє спеціальну роль у рамках
культурної  й  політичної співпраці. Водночас  не  спостерігається  відмирання
національних  культур,  себто  притаманних,  в  одному  випадку, окремим
державам,  в  іншому  —  субрегіонам,  під  час  створення  певної  єдиної
латиноамериканської культури, як то відбувається на теренах західної Європи.
Регіональна культурна ідентичність складає  суму національних ідентичностей
без шкоди для її складників, 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 й 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, які
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
залежно  від  соціальних  груп,  що  утворилися  в  конкретний  відповідний
проміжок часу. Явище охорони культурної спадщини можна уявити, як певну
систему  на  регіональному  рівні  структуру,  якої  складають  субрегіональні
елементи.  Тому,  звертаючи  увагу  на  культурно-цивілізаційне  забарвлення  й
політичну  спрямованість  регіону,  буде  доцільним  розглядати  проблему
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формування  культурної  спадщини  і  її захисту,  з  точки  зору  індивідуальної
обумовленості латиноамериканського населення із його особливим соціальним
фундаментом. Виділяються певні рівні співпраці латиноамериканських держав
у  рамках,  яких  здійснюється  політика  щодо культурних цінностей  у  регіоні.
Таким  чином  вона  відбувається  на  рівні:  міжнародних  організацій;
інтеграційного формату; багатосторонньої дипломатії; двосторонніх відносин. 

 В рамках регіональних організацій державами проводиться політика, що
ґрунтується  на  ідеях  культурної  інтеграції  задля підтримки  регіональної
ідентичності.  Такі  організації,  як  МЕРКОСУР,  Андське співтовариство,
УНАСУР,  Конвенція  Андреса  Бейо  тощо,  роблять  особливий  внесок  через
проекти,  спрямовані на захист  культурних цінностей. Утворення спеціальних
виконавчих  органів,  що  опікуються даною  проблемою, дозволяє  в
субрегіональному  й  загальнорегіональному  масштабах  контролювати
ефективність виконання відповідних проектів.

Внутрішні  документи  країн,  що  регулюють  політику  щодо  збереження
культурної  спадщини  всередині  держав  відображають  національні  політичні
культури  щодо  збереження  культурних  пам’яток  відрізняються по   багатьох
напрямах, залежно від внутрішньо-політичних обставин у держвах. Водночас
виділяються  спільні  риси,  що  об’єднують  певні  нормативні  акти:  розподіл
повноважень  щодо  охорони  культурної  спадщини  між  різними  урядовими  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  й  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; включення заходів зі збереження культурних пам’яток до державних
плани економічного й соціального розвитку; здійснення контролю над Церквою
як одного з депозитаріїв національних культурних цінностей.

 На  регіональному  рівні  основним  інструментом,  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.  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
органу є узгодження  чинного  культурного національного  законодавства усіх
держав-учасників  відповідно  до  спільних  принципів  функціонування.
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
Ріо Бранко зі сторони Уругваю, став першим об’єктом, що має бінаціональний
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статус і, який було визнано культурною спадщиною блоку у 2013 році, під час
11-их зборів Комісії з питань культурної спадщини організації.

З огляду на важливість заохочення й захисту культурного самовираження
андських  народів,  як  елементу визначення  ідентичності,  Андським
співтовариством, було вирішено прийняти Постанову 588, що стало важливим
кроком у визнанні необхідності співробітництва з метою захисту, запобігання і
здійснення заходів щодо повернення культурних цінностей, які були викрадені,
вилучені  й незаконно продані  або перевезені.  Нелегальний обіг культурними
цінностями постає чинником, що сприяє турбулентності латиноамериканської
підсистеми  міжнародних відносин. Разом  із  регіональною  проблемою
наркотрафіку, «чорна археологія» за обсягами кримінальних заходів і завдання
шкоди регіональній безпеці стала ще одним фактором  погіршення останньої,
що вимагає одностайних дій із боку держав, враховуючи ті, що виходять за межі
регіону.  Нелегальний  обіг  культурними  цінностями завдає  неабияку  шкоду
культурній  самобутності  народам  Латинської  Америки,  водночас  створюючи
дестабілізуючі фактори  для  еволюціонування  регіональної  системи
міжнародних відносин. 

У  третьому  розділі  «Взаємодія  країн  Латинської  Америки  з
міжнародними  акторами  та  інституціями  у  сфері  охорони  культурної
спадщини регіону» досліджено, що європейські країни відіграють суттєву роль
у  збереженні  латиноамериканської  культурної  спадщини,  з  огляду  на
фінансування  проектів,  що  є спрямованими  на  економічний  і  соціальний
розвиток  суспільства.  Пітримка  спільних  проектів,  які  носили  б  культурно-
цивілізаційний  характер,  із  країнами  регіону  визначається,  як  один  із
пріоритетних у побудові  співпраці  між державами в культурній сфері, таким
чином,  Іспанія  та  Італія,  зокрема,  забезпечують  свою присутність  і  вплив  у
регіоні. 

Водночас,  зазначимо,  що  у  латиноамериканських  державах  культурна
спадщина  відіграє  вагому  роль, насамперед,  у  межах  проведення  спільної
культурної  політики,  розвитку  та  динаміці  інтеграційних  процесів,  у  яких
зацікавлені всі країни регіону. Розвинуті держави підтримують зовнішні зв’язки
з  питань,  що  стосуються  спадщини  латиноамериканських  народів  у  межах
боротьби із контрабандистами, які вивозять об’єкти культурного надабання та
експортують його до інших країн. Європейські держави почали  потерпати від
частих успішних спроб перетнути їх 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 в межах диспаритету, коли сильніша сторона контролює слабшу,
менш розвинену. 

Визначено,  що  міжнародні  урядові  й  неурядові  організації  зробили
значний внесок у розвиток області збереження культурної спадщини. Завдяки їх
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http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8
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роботі й діям держав у рамках цих організацій, охорона культурної спадщини,
як явище, породила дуже широку сферу співробітництва  між країнами. Воно
стосується  різного  роду  проектів,  що включають  у  себе  особливі фактори в
розвитку країн та регіону загалом. Кожна конкретна сфера визначає особливі
напрями  співпраці.  До  цих напрямів  належать  спільні  проекти  з  реставрації
культурних комплексів, боротьба із нелегальним експортом культурних об’єктів,
залучення іноваційних технологій при розробці механізмів захисту культурного
надбання, а також культурно-освітні програми.  Економічний фактор  визначив
новий  напрям  співпраці  у  сфері  збереження  культурних  пам'яток,  завдяки
сприянню,  зокрема,  Міжамериканського  Банку  Розвитку.  Діяльність
міжурядової латиноамериканської організації зосереджувалася на спеціальних
економічних програмах. Збереження культурних цінностей синтезувало в собі
еволюцію проектів та ініціатив, які сприяють економічному розвитку міст тих чі
інших  держав,  що  виступають  учасниками  цих  проектів.  Співпраця  через
міжнародні організації має перспективні тенденції розвиватися в майбутньому
та сприяти регулюванню охорони культурної спадщини в регіоні. Не дивлячись
на різнонаправленість,  внесок  міжнародних  організацій  у захист  культурних
цінностей тим чи інакшим чином активізувався. З огляду на підвіщення ризику
занепаду  культурної  спадщини  стародавніх  цивілізацій  Латинської  Америки
через низку вище зазначених факторів, стало проводитися більше заходів щодо
її  охорони.  Разом із  відомою регіональною проблемою наркотрафіку,  «чорна
археологія» за  обсягами кримінальних заходів і  завдання шкоди регіональній
безпеці  стала  ще  одним  чинником  погіршення  останньої,  що  вимагає
одностайних дій із боку держав, зокрема тих, що виходять за межі регіону. У
даному  випадку мова йде про Сполучені Штати Америки, які через особливе
пожвавлення  на  початку  XXI  ст.  контрабандистів,  налагодили  систему
співробітництва із країнами сусіднього регіону у сфері боротьби із нелегальним
обігом культурними артефактами.  Зазначимо,  що така  співпраця позитивним
чином  відзначилася  на  регіональних відносинах  і  на захисті  культурної
спадщини загалом. 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. Згідно  угод  і
меморандумів укладених між Сполученими штататми і країнами регіону, 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.  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

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85
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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  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, окрім
того, це залежало від розмірів самої держави, звідки викрадалися цінності та її
географічного місця розташування щодо США. 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, за яких
можуть збільшитися ризики появи випадків вивезення культурних артефактів з
території їх походження.

ВИСНОВКИ
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,
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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 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.

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
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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.  

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
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охарактеризувати скоріше, як допомогу на певних вибіркових напрямках, аніж
повноцінну співпрацю. 

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 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 −
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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  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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АНОТАЦІЯ
Рой  А.Т.  Проблема  збереження  культурної  спадщини  Латинської

Америки у міжнародній співпраці країн регіону. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального
розвитку.  –  Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка,
Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016.

Робота  присвячена  проблемі  охорони  культурної  спадщини  Латинської
Америки у міжнародній співпраці країн регіону. Висвітлено взаємодію держав в
рамках  інтеграційних  угруповань.  У  дисертації  розроблено  та  обґрунтовано
методологічні  підходи  щодо  ролі  культурної  спадщини  у  міждержавних
відносинах.  Досліджено  теоретичні  засади  щодо  формування  культурної
політики  у  регіоні.  Встановлено,  що  одним  із  ключових  напрямів
співробітництва латиноамериканських держав у  сфері  збереження культурної
спадщини  є  боротьба  із  нелегальним  обігом  культурними  цінностями.
Проаналізовано співпрацю Сполучених Штатів  Америки і  країн Центральної
Америки  у  сфері  захисту  культурних  пам'яток  через  ряд  міжнародних
договорів,  що  держави  уклали  між  собою.  Досліджено  роль  міжнародних
урядових  організацій  у  діяльності  щодо  охорони  культурної  спадщини.
Визначено,  що  цивілізаційний  фактор  і  фактор  культурної  ідентичності  є
підґрунтям  щодо  реалізації  політики  країн  Латинської  Америки  у  сфері
збереження культурної спадщини. 

Ключові  слова:  культурна  спадщина,   Латинська  Америка,  міжнародне
співробітництво, міжнародні урядові організації, нелегальний обіг культурними
цінностями,  культурна індетичність.

АННОТАЦИЯ
Рой  А.Т.  Проблема  сохранения  культурного  наследия  Латинской

Америки в международном сотрудничества стран региона. – Рукопись.
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Работа  посвящена  проблеме  охраны  культурного  наследия  Латинской
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Америки  в  международном  сотрудничестве  стран  региона.  Освещено
взаимодействие  государств  в  рамках  интеграционных  объединений.  В
диссертации разработаны и обоснованы методологические подходы к изучению
роли культурного наследия в межгосударственных отношениях.  Исследованы
теоретические  основы  по  формированию  культурной  политики  в  регионе.
Установлено,  что  одним  из  ключевых  направлений  сотрудничества
латиноамериканских  государств  в  сфере  сохранения  культурного  наследия
является  борьба  с  нелегальной  торговлей  культурными  ценностями.
Проанализировано  сотрудничество  Соединенных  Штатов  Америки  и  стран
Центральной  Америки  в  сфере  защиты  культурных  памятников  через  ряд
международных  договоров,  которые  государства  заключили  между  собой.
Исследована  роль  международных  правительственных  организаций  в
деятельности  по  охране  культурного  наследия.  Определено,  что
цивилизационный фактор и фактор культурной идентичности является основой
реализации  политики  стран  Латинской  Америки  в  сфере  сохранения
культурного наследия.

Ключевые  слова:  культурное  наследие,  Латинская  Америка,
международное  сотрудничество,  международные  правительственные
организации,  нелегальный  оборот  культурными  ценностями,  культурная
индетичнисть.

SUMMARY
Roy A.T.   –  The  issue  of  conservation of  the  cultural  heritage  of  Latin

America in international cooperation of the regional countries. – Manuscript.
The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the PhD degree
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of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The  work  deals  with  the  problem  of  cultural  heritage  in  Latin  America
international cooperation in the region. It deals as well with the interaction between
countries within integration groupings. In the thesis methodological approaches of the
investigation of the cultural heritage in international relations are grounded. As well
the theoretical principles concerning the formation of cultural policies in the region
are developed. It is discovered that due to necessity of evolution of integration in
Latin America the regional states have launched the cultural integration using it as the
base of political  one through the protection of common cultural  patrimony in the
regional scale. It is established that one of the key directions of cooperation of Latin
American countries in the preservation of cultural heritage to combat the trafficking
of cultural property. In the second chapter we explain how the legal instruments such
as intergovernmental  treaties,  declarations,  memorandums regulate the problem of
illicit trafficking of cultural objects in and out of region. It is important to note that
one may follow up the relative division on subregions analizing the policy of certain
countries  who  execute  their  activity  on  protection  of  cultural  patrimony  through
integration  groupings  which  they  make  part  of.  We  have  deeply  analyzed
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implementation of legislation by member states of Andean community concerning
realisation  of  their  dues  within  a  framework  of  Decision  №  588  as  well  as  an
accomodation of national  legal norms with those of organisation. We analyzed the
cooperation of the United States and Central American countries in the protection of
cultural sites through series of international treaties that states have concluded among
themselves.  We have shown the role of international  organizations in activities to
protect the cultural heritage. However The UNESCO is critisized by many scientists,
it cooperates with latin-american state bodies and regional organs to accord assistance
in elaboration convenient strategies and mechanisms to prerserve cultural patrimony
in  region.  The  Inter-American  Development  Bank  has  created  the  system  of
economic aid to regional states via projects which are to save historical cultural cities
in the core cities. We argue that the Andres Bello Convention has promoted political,
scientific and cultural sphere for cooperation particulary through the Iberoamerican
Institute of Natural and Cultural Heritage in concern to saving the cultural objects and
has becomen important intergovenmental regional organ working on integration. The
independent  international  bodies  such as  the ICOMOS,  the  ICOM, the  ICCROM
provide special events via museum collaboration, monuments' protection promoting
theoretical, methodological and technical applications.  The civilizational factor and a
factor of cultural identity have become the basis for implementation of policy in Latin
America  in  the  field  of  cultural  heritage  preservation.  Such  regional
intergovernemental  organisations  as  the  MERCOSUR, the  UNASUR, the  Andean
Community, the Central American Integration System have shown their intention to
enforce regional intergration through projects which include the conservation of Latin
American cultural heritage. The interaction between  members of European Union –
Spain and Italy and Latin American states emphasises the aspects of preservation of
cultural  heritage  which  concern  special  projects  through  intergovernmental
cooperation.  It  is  investigated that  Spanish Agency for  International  Development
Cooperation, a public law body under the aegis of the Ministry of Foreign Affairs and
Cooperation,  executes  its  policy  through  directive  strategic  state  plans  therefore
contribution  for  cultural  development.  The  Italo-Latin  American  Institute  is  an
international body which creates programmes that respond to the priorities outlined in
the  development  plans  for  its  member  states  in  sector  of  excellence  for  Italy,
permitting the latter to assure its presence in the region and possible influence. 

Key  words:  cultural  heritage,  Latin  America,  international  cooperation,
international governmental organizations, illegal traffic of cultural objects,  cultural
identity.


