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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження обумовлена активізацією інтеграційних 

процесів в Латинській Америції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.. Наростаючі 

зміни в регіоні свідчать про інтенсивність формування інтеграційних об’єднань. 

Однією з характерних особливостей регіоналізації є як тісна взаємодія 

даного процесу з глобалізацією, так і противага і протекціонізм стосовно 

деяких проявів глобалізації. З одного боку регіоналізація сприяє зближенню 

(політичному, економічному, культурному) в середині регіону, але з іншого – 

обмежує вплив інших регіонів. Дуалістичність поглядів є причиною 

зростаючого інтересу з боку науковців. 

По-перше, в залежності від хронологічно обраного проміжку часу, а по-

друге – від територіальних меж, регіоналізація має свої відмінності.  

Латинську Америку, як регіон для дослідження, було обрано через 

характерні умови розвитку  регіоналізації: високий рівень диференціації країн, 

постійний тиск з боку США, особливість внутрішньополітичних режимів 

(історично обумовлений вплив тоталітарних політичних сил) тощо. 

Дослідження особливостей і передумов процесів регіоналізації на 

латиноамериканському континенті є підґрунтям для аналізу і оцінки сучасного 

політичного процесу. Важливо дослідити історичні передумови та специфіку 

відносин між країнами для всебічного розгляду та прогнозування процесів 

інтеграції в регіоні на початку XXI ст. 

Для Латинської Америки у ХХІ ст. характерні значні зміни у всіх галузях 

суспільного життя. Кардинальні зрушення у порівнянні з 80-90 рр. ХХ ст. 

відбулися у внутрішній політиці (зміна правлячих режимів, перехід від 

авторитаризму до демократії, «лівий поворот»), що вплинуло на зміну 

соціального та економічного розвитку, та визначило нові пріоритети правлячих 

урядів країн. Все разом створює неоднозначну ситуацію: дозволяє перейти 

Латинській Америці на новий рівень політичної та економічної співпраці, 

відкриваючи багато можливостей та перспектив перед країнами, але з іншого 
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боку, створює додаткові перешкоди, і залишається відкритим питання, чи 

готові правлячі режими та суспільство в цілому до нових трансформацій та 

викликів сучасності. 

Для латиноамериканських країн завжди проблемним було питання 

розвитку громадянського суспільства. Воно є показником правової, 

демократичної держави, а для багатьох країн регіону довгий час була 

притаманна диктатура. На сучасному етапі громадянське суспільство є 

своєрідним «фільтром» між населенням та владою, і впливає на прийняття 

багатьох державних рішень, зокрема на вибір інтеграційного курсу. Тому 

одним з першочергових завдань сучасних урядів в Латинській Америці є 

підтримка соціальної сфери та налагодження діалогу з населенням.  

Також актуальність дослідження розвитку інтеграційних об'єднань держав 

Латинської Америки та аналіз їх політико-економічних інтересів визначено 

геополітичною і стратегічною важливістю регіону. 

Регіональні об’єднання та форми взаємодії країн Латинської Америки були 

різними в залежності від історичного періоду. Причиною цього ставали 

постійні зміни правлячих сил в державах, вплив збоку США, події 

регіонального та світового масштабу. Велика кількість  змін та втрата впливу 

багатьох інтеграційних форм співпраці протягом останніх десятиліть 

відображає складність економіко-політичних процесів і в першу чергу 

відсутність єдиної моделі регіональної інтеграції. 

Співпраця країн у рамках політичних об'єднань значно збільшує їх вплив у 

світовій політиці. Ефективність діяльності окремих регіональних інтеграційних 

організацій залежить як від особливостей та інституційної структури 

організації, так і від рівня консолідації політичних і економічних інтересів 

країн, що входять до даного об'єднання.  

Створені регіональні інтеграційні організації зіткнулися з непереборними 

політичними та економічними суперечностями держав-учасниць. Пошук 

оптимальної моделі співпраці як в політичній , так і в економічній сферах 

триває і досі та є науково-практичною проблемою. 
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Стан наукової розробки проблеми. Питанню вивчення особливостей 

розвитку процесу регіоналізації в Латинській Америці присвячено роботи як 

українських, так і іноземних вчених. Великий вклад у розвиток поняття 

інтеграції було зроблено Л. Д. Чекаленко, О. Деменко, В. Г. Барановським, 

Т. Парсонсом, М. Капланом, Е. Хаасом та іншими. К. Дойч досліджував 

регіональну інтеграцію і велике значення приділяв впливу партійних систем. 

В. Уоллас розглядав  взаємодію політичної та економічної інтеграції. 

М. Лєбєдєва характеризує регіональну інтеграцію, як механізм глобалізації. 

Серед вчених, що комплексно досліджували розвиток політичних систем, 

зокрема і країн Латинської Америки, варто виокремити: А. В. Бредіхін, 

О. І. Ковальова, П.  Мейер, Л. А. Гайнутдінова, Г. Мартнер, О. Д. Строганова, 

А. Кастільо, Д. Хіменес, К. Ромеро, М. Мігес, Ф. Коригліано. Детального 

розгляду питання «лівого повороту» набуло в роботах М. В. Давидова, 

І. К. Шереметьева, З. В. Івановського, Дж. Гарсіа-Замора, Т. Гортцеля, 

Л. С. Окуньової, О. Д. Строганова, Х. Кастаньеди, К. А. Невьорова та 

А. В. Шестопал. Іноземними вченими також приділялося багато уваги розгляду 

«лівих» сил в Латинській Америці. Особливо відзначилися Д. Чавес, 

Х. Лансаро, Дж. Вільямсон, М. Лейрас та К. Вейланд. Найбільш повноцінний 

аналіз даного процесу представлений в роботах латиноамериканських авторів 

М. Лейраса, Р. Френч-Девіса, Х. Лансаро та Х. Кастаньеди.  

Необхідно окремо виділити внесок українських вчених у дослідження та 

аналіз політичних процесів в Латинській Америці. Серед них наукові праці 

Є. Є. Камінського, А. В. Бредіхіна, В. П. Кириченко, О. В. Кириченко, 

Н. М. Веселої, В. М. Матвієнко тощо. Для повноцінного дослідження 

інституційної регіональної інтеграції в Латинській Америці важливо 

охарактеризувати політичні системи країн регіону, проаналізувати основні 

регіональні інтеграційні об'єднання, визначити особливості «лівого повороту» 

та розглянути вплив альтерглобалізму на розвиток  регіональної співпраці. 

Попри зростаючу популярність Латинської Америки та зокрема процесів 

регіоналізації, залишається багато невирішених завдань та ряд суперечливих 
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питань. Детального розгляду потребує вивчення політичної складової 

регіоналізації, визначення недоліків та перспектив розвитку інтеграційних 

регіональних об'єднань. 

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

Дослідження виконано відповідно до планових тем науково-дослідної 

роботи кафедри політології Запорізького національного університету: 

«Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України» 

(0113U000805) (2013-2014). 

Головною метою дисертації є комплексний аналіз політичної та соціальної 

складових процесів інтеграції, що відбуваються в країнах Латинської Америки 

та виявлення специфіки інтеграційних об'єднань, що притаманні 

латиноамериканському континенту. 

Дана мета обумовлює ряд завдань: 

– розглянути еволюцію розвитку інтеграційних концепцій та 

формування основних наукових підходів; 

– охарактеризувати понятійно-категоріальну базу наукового 

дослідження, зокрема визначити змістовне наповнення дефініцій «інтеграція», 

«дезінтеграція», «громадянське суспільство», «регіоналізація», «інститути», 

«інституціоналізація», «глобалізація»; визначити методологічні основи, що є 

ефективними для дослідження інтеграційних процесів;  

– визначити провідні інтеграційні об’єднання регіону, при цьому 

з’ясувати особливості  їх формування, розвитку інституційної бази, взаємодії з 

іншими організаціями та впливу на латиноамериканську інтеграцію в цілому, та 

встановити наслідки впливу США на розвиток країн регіону;  

– виявити особливості політики відкритого регіоналізму в 

Латинській Америці, охарактеризувати становлення громадянського 

суспільства в регіоні та визначити його вплив на розвиток інтеграції; 

– провести дослідження впливу «лівого повороту» на розвиток країн 

Латинської Америки, що інтегруються, та проаналізувати місце інтеграції у 

програмах провідних політичних партій латиноамериканських держав; 
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– здійснити аналіз ролі та впливу альтерглобалізму та 

латиноамериканського громадянського суспільства на інтеграційні процеси в 

Латинській Америці. 

– порівняти ставлення латиноамериканського громадянського 

суспільства та українського до регіональної інтеграції.  

Об’єктом дисертаційного дослідження є процес регіональної інтеграції. 

Предметом  виступає політико-соціологічний аспект процесу регіональної 

інтеграції в Латинській Америці. 

Методологічна база дослідження складається з ряду загальнонаукових 

підходів стосовно розгляду питань інтеграції, глобалізації, регіональної 

співпраці, партійних систем. В основу розробки наукового дослідження було 

покладено принципи об’єктивності, історизму, плюралізму, послідовності, 

діалектики, детермінізму, комплексності та системності.  

Важлива роль у написанні дисертаційної роботи відведена вибору певних 

методологічних підходів, що виокремлюють проблемне поле та характер 

досліджуваних інтеграційних процесів, що відбуваються в Латинській Америці. 

Зокрема, важливе місце належить функціональному підходу, завдяки якому 

було всесторонньо розглянуто поняття «інтеграція» та обґрунтовано значущість 

об’єднавчих тенденцій в Латинській Америці. Застосування динамічного 

підходу дало можливість охарактеризувати інтеграцію за показниками 

швидкості та напрямку. Системний підхід допоміг більш докладно 

проаналізувати об’єднавчі процеси в Латинській Америці, розкрити значення 

функцій компонентів інтеграції в цілому. Крім цього було застосовано 

системно-історичний, міждисциплінарний, синергетичний та цивілізаційний 

підходи. 

Специфіка дослідження інтеграційних процесів обумовила використання 

ряду методів пізнання, а саме: філософських, загальнонаукових та 

політологічних. Зокрема було використано компаративний метод, який дав 

змогу порівняти подібні та відмінні риси у дослідженні інтеграційних процесів 

в Латинській Америці та інших частинах світу, латиноамериканських 
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політичних партій, громадянського суспільства тощо. Політичний аналіз 

допоміг докладно розглянути окремі політичні ситуації та процеси, що 

відбуваються в регіоні, та сформувати певні прогнози майбутнього розвитку 

інтеграції в регіоні. Соціологічний метод розкрив важливість ідеологічної, 

культурної та соціальної складових у інтеграційних процесах в Латинській 

Америці. Також в ході написання дисертаційної роботи було використано 

психологічний, інституційний, порівняльно-історичний та діалектичний 

методи. Вони допомогли усебічно розглянути досліджуване питання.  

Програми політичних партій, статутні положення інтеграційних об'єднань, 

договори та документи стали емпіричною основою дослідження. Передусім 

варто звернути увагу на соціологічні дослідження та експертні оцінки 

Латинобарометру та ІНТАЛ.   

Наукова новизна полягає в дослідженні сучасних політичних процесів в 

Латинській Америці і їхнього впливу на регіональну інтеграцію. В даному 

дослідженні, інтеграційні процеси та інститути вивчаються в контексті 

ідеологічного протиставлення концепцій. Отже, в дисертаційному дослідженні 

було визначено основні наукові положення, які формують його структуру та 

ідею, а саме: 

вперше: 

– здійснено аналіз програм провідних політичних партій країн 

латиноамериканського континенту перекладених з іспанської та португальської 

мов та порівняно ставлення даних партій до процесу регіональної інтеграції. 

Виявлено особливості ролі інтеграції у політичних процесах країн та її впливу 

на формування політичного курсу. Це дало змогу точно визначити плани 

політичних еліт, стосовно вибору вектору розвитку регіональної співпраці; 

– здійснено комплексний аналіз впливу політичних процесів на 

розвиток інтеграції в Латинській Америці та встановлено, що вона є засобом, за 

рахунок якого країни регіону намагаються зміцнити свій вплив та сформувати 

окремий центр впливу у багатополярній системі міжнародних відносин; 

– визначено власне бачення особливостей інтеграційного процесу в 
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Латинській Америці. Сформульовано сучасні політичні пріоритети: 

розширення регіональної співпраці, удосконалення інтеграційної моделі, 

формування самостійної підсистеми міжнародних відносин, поглиблення 

демократичних принципів, розвиток суспільно-політичної взаємодії; 

– використано досвід формування та розвитку 

латиноамериканського громадянського суспільства, його впливу на політичні 

процеси в країнах та на вибір інтеграційного курсу, як прикладу для України; 

дістали подальшого розвитку:  

– визначення особливостей, які впливають на інтеграційні процеси в 

регіоні. Серед них: географічна близькість країн, наявність спільних проблем, 

збіг політичних та економічних інтересів, ініціативна роль державної влади, 

спільне бачення майбутнього латиноамериканської інтеграції; 

– оцінка ролі США у формуванні інтеграційного курсу в Латинській 

Америці та виборі партнерів для регіональної співпраці; 

– розуміння того, що активний розвиток інтеграційних процесів 

відобразився на політичній, економічній та соціокультурній сферах, а також на 

питанні регіональної безпеки; 

– наукове обґрунтування того, що значний вплив на політичні 

процеси в Латинській Америці належить ідеологічному протистоянню. Цей 

факт відіграє вирішальну роль у виборі стратегії поведінки держави та у 

визначенні її пріоритетів; 

– дослідження особливостей політичних процесів у Латинській 

Америці на сучасному етапі та їх зв'язок з подіями минулого (ідеї періоду 

неоліберальних перетворень та демократичних реформ); 

– аналіз основних аспектів латиноамериканської інтеграції в 

контексті впливу «лівих» сил в Латинській Америці та їхнього прагнення до 

формування справедливого суспільства шляхом регіональних об'єднань; 

– розкриття сутності латиноамериканського альтерглобалістського 

руху, особливостей громадянського суспільства регіону та порівняно вплив 

громадянського суспільства Латинської Америки та України на вибір 
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інтеграційного вектора; 

поглиблено: 

– методологію до розгляду процесів інтеграції в регіоні, що 

ґрунтується на поєднанні основних підходів та концепцій з метою 

удосконалення процесів аналізу та порівняння політичних аспектів 

інтеграційного розвитку.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

комплексному політологічному аналізі інтеграційних процесів в Латинській 

Америці. Розкрито особливості формування інститутів регіональної інтеграції, 

політичних передумов їхнього утворення. Досліджено трансформації, які 

відбулися в латиноамериканських країнах під час «лівого повороту», виявлені 

характерні особливості розвитку альтерглобалізму та громадянського 

суспільства, встановлено, як політичні, соціальні (і, в меншій мірі, економічні) 

зміни та перетворення впливають на інтеграцію в Латинській Америці. Також 

сформульовано потенційні варіанти розвитку об’єднавчих процесів в регіоні та 

їхній можливий вплив на роль континенту в міжнародних відносинах. 

Практична значимість. Одержані результати дослідження можуть 

використовуватись як аналітичний матеріал, у викладацькій діяльності в якості 

основної або додаткової інформації з метою підготовки  навчальних програм 

для нормативних та спеціальних курсів із політології та міжнародних відносин, 

як основу для проведення наукових дискусій і семінарів, пов'язаних з 

інтеграцією, політичними процесами в Латинській Америці та міжнародними 

відносинами.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. 

Основні результати дисертаційного дослідження були представлені на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, серед яких: 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного 

виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних 

процесів» (м. Запоріжжя, 2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Держава, політика, соціум: виклики та стратегічні пріоритети розвитку» 
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(м. Єкатеринбург, 2013 р.), VIІ Університетська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2014» 

(м. Запоріжжя, 2014 р.), Наукова конференція «Інститут президента України в 

системі державної влади України» (м. Київ, 2014 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки 

«Caritas In Veritate»)» (м. Львів, 2014 р.), VII Науково-практична конференція з 

питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах 

співпраці та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн» 

(м. Запоріжжя, 2014 р.), Міжнародна науково практична конференція 

«Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології» 

(м. Херсон, 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації було опубліковано 15 наукових праць: 7 

статей у наукових виданнях з політичних наук та 8 тез наукових конференцій. 

Хронологічні межі дослідження визначено кінцем ХХ ст. – 2016 р. Нижня 

межа пояснюється активізацією інтеграційних процесів на континенті. Верхня 

хронологічна межа окреслена 2016 р., що обумовлено необхідністю 

охарактеризувати всі останні події, які стосуються соціально-політичного 

виміру інтеграційних процесів в Латинській Америці.  

Географічні межі дослідження. Потрібно чітко розділяти 

латиноамериканський континент від Південної Америки. Південна Америка – 

це материк, що розташований між Тихим та Атлантичним океанами та 

складається з 12 країн та 3 залежних територій (Фолклендські острови та 

Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, що є володінням Великої 

Британії, а також Гвіана, що перебуває під контролем Франції). До Латинської 

Америки входять іспаномовні країни материкової Америки. Географічне 

розташування держав на півночі починаючи від Мексики та закінчуючи на 

півдні Аргентиною. До складу латиноамериканського континенту входять 

країни Карибського басейну, де розмовляють іспанською мовою (Куба, 

Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко). Також інколи до складу включаються 

франкомовні країни такі як Гаїті, Сен-Мартен і Французька Гвіана, але при 
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цьому Квебек (також франкомовна країна) не є частиною Латинської Америки. 

Такі англомовні країни, як Ямайка, Барбадос, Багами, Беліз, Гайана та інші до 

складу латиноамериканського континенту не входять.  

Географічні межі нашого дослідженні охоплюють Латинську Америку в 

цілому, але основна увага все ж таки направлена на дослідження материкової 

частини. Це дає змогу більш детально прослідкувати та виявити характерні 

особливості процесу регіоналізації на континенті.  

Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дисертаційне 

дослідження складається зі вступу, трьох розділів (поділених на сім 

підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Основний зміст роботи 

викладено на 188 сторінках. Список використаних джерел охоплює 248 

найменувань на 31 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Категоріально-понятійний апарат та методологічна база 

дослідження 

Існування та розвиток однієї країни обов’язково передбачає її взаємодію з 

іншими. Це є основою міжнародної співпраці. Політична взаємодія – це 

головний і найважливіший напрямок міжнародного співробітництва. Розвиток 

політичної співпраці впливає на всі інші сфери міждержавних відносин. 

Зараз все більше науковців приділяють свою увагу дослідженню інтеграції. 

Інтеграція є складним, довготривалим процесом, який охоплює майже всі 

країни світу. Як зазначає американський економіст Фріц Махлуп, даний термін 

з'явився не раніше 1942 р. (тобто набагато пізніше власне самого 

процесу) [93, c. 33].  

На сучасному етапі, система міжнародних відносин характеризується 

підвищенням ролі процесів інтеграції та дезінтеграції, що спостерігаються 

скрізь. Вони являються протилежними і відображають об'єктивний стан 

міжнародної політики та суперечливий характер її розвитку. Для 

співробітництва і встановлення дружніх відносин державам потрібні десятки 

років. 

Поштовхом для вивчення інтеграційних процесів стало співробітництво на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях. Інтеграція відбувається на 

найвищому рівні взаємодії між державами, коли частина їхнього суверенітету 

передається наднаціональним органам. Нині велика кількість держав беруть 

участь у процесах політичної та економічної інтеграції. Найбільший інтерес 

вчених викликає довготривале зближення країн в рамках Європейського Союзу. 

Інтеграція та глобалізація, що базуються на політичній, економічній, 

технологічній та географічній залежностях приводять до зростаючого 

національно-культурного самовиявлення та самосвідомості. Досліджуючи 

інтеграцію в контексті глобалізації, стає очевидно, що це інтеграція приводить 
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до зв’язку та залежності держав і регіонів, та формування об’єднань, які будуть 

використовувати свої переваги задля забезпечення колективного розвитку. 

Політична інтеграція являє собою найвищу форму співпраці між країнами: 

формування спільного політичного об'єднання на основі декількох політичних 

угруповань. У даному випадку цю форму співпраці можна називати найвищою 

тому, що від неї залежить співпраця в інших сферах життя (економічній, 

соціальній, культурній). 

Починаючи з другої половини ХХ ст. проблематика дослідження 

інтеграційних процесів набула великої популярності. За останні 50 років термін 

«інтеграція» став важливим елементом характеристики політичного та 

економічного життя у багатьох державах. «Інтеграція» в широкому сенсі 

означає виникнення нової структури з окремих частин. Термін походить від 

латинського integratio, тобто – возз'єднання. Отже, інтеграція – це процес 

формування нової, більшої одиниці з декількох складових. 

«Інтеграція – це дія або процес, при якому різні групи (або раси) 

об'єднуються на рівноправній основі в єдине суспільство або організацію», – 

таке визначення поняття представлене в тлумачному словнику англійської мови 

Мерріама-Вебстера [199]. Тобто, інтегрувати означає утворювати єдине ціле з 

двох або більше частин. Процес інтеграції характеризується появою нових 

інтегративних ознак у складових, що взаємодіють одна з одною і створюють 

єдине ціле, що не було властиве їм до початку взаємодії. Суперечливість 

поняття  «інтеграція» відзначав Дональд Пучала [222, с. 268]. І понині 

визначення інтеграції залишається неоднозначним. Це обумовлене різними 

підходами щодо її дослідження: розглядати як процес, чи як результат, стан. 

Дехто, зокрема, П.-Ф. Гонідек і Р. Шарвен, вважають, що «інтеграція – це 

одночасно процес і стан, що включає тенденцію до заміни роздроблених 

міжнародних відносин, що складаються з незалежних одиниць, новими більш-

менш широкими об'єднаннями, наділеними мінімальними повноваженнями 

приймати рішення в одній або декількох галузях, або у всіх галузях, які входять 

до компетенції базових одиниць. На рівні індивідуальної свідомості інтеграція 
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покликана породити лояльність і прихильність новому об'єднанню, а на 

структурному рівні – участь кожного в його підтримці та розвитку» [176, с. 74]. 

А. Етціоні розглядав інтеграцію як «здатність одиниці або системи 

підтримувати саму себе перед обличчям внутрішніх і зовнішніх 

викликів» [170, с. 128].  

Компаративіст Джованні Сарторі визначив у 1970-і рр., що «інтеграція» – 

це кінцевий стан, або процес, або функція, яка виконується окремими агентами 

(наприклад, державами, партіями, об'єднаннями і т. п.). При цьому Сарторі 

зауважує, що для політичних систем Заходу «інтеграція» не може 

використовуватись як синонім будь-якого «з'єднання» чи «злиття» [109, с. 68]. 

Погоджуючись з тим, що інтеграція є і станом і процесом, відомий 

німецький політолог і соціолог К. Дойч також розглядав її як засіб для 

забезпечення мирного врегулювання конфліктів та існування 

держав [164, с. 11]. На думку К. Дойча, інтеграція може виступати як засіб для 

мирного врегулювання конфліктів, але при наявності у сторін, що 

конфліктують, чітких взаємних очікувань. Виходячи з вище зазначених 

суджень, можна стверджувати, що втілення в життя даної стратегії можливе 

лише завдяки культурному розвитку, вільній взаємодії суспільства, 

підвищенню економічних показників та політичній співпраці, проведенню 

консультацій на вищому рівні тощо.  

Більшість науковців досліджують інтеграцію як процес, проте, якщо її 

аналізувати не як окреме явище, а з погляду становища держави, то можна 

стверджувати, що країни знаходяться в «стані» інтеграції. 

У книзі «Політична динаміка європейської економічної інтеграції» Леоном 

Ліндбергом розглядається інтеграційний процес, як такий, за допомогою якого 

суб’єкти політики в різних галузях переорієнтовують свої дії на новий центр, і 

як процес, що підштовхує нації не приймати зовнішньополітичні рішення і не 

вирішувати основні внутрішньополітичні питання незалежно одна від одної. 

Навпаки, нації «…прагнутимуть приймати спільні рішення або делегувати 

процес прийняття рішень новим центральним органам.» [193, с. 4]. Поступово, 
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з поглибленням вивчення інтеграції, почала розширюватись сфера дослідження 

інтеграції. Так американський соціолог, засновник структурного 

функціоналізму Т. Парсонс вважає, що інтеграцію необхідно досліджувати за 

допомогою сумісності її складових і через призму збереження і підтримку 

специфічних умов. Він відокремлює дану систему від зовнішнього 

середовища [91, с. 17].  

На думку голландського економіста Яна Тинбергена, інтеграцію необхідно 

розділяти на негативну і позитивну. На думку вченого, негативна інтеграція йде 

безпосередньо з вимог неоліберальної ідеології, яка вимагає скорочення 

соціальних пільг і максимальної мінімізації політичного втручання у 

функціонування економіки. При цьому національна приналежність, що 

зберігається у вигляді громадянства, стає центром боротьби за права осіб, в ході 

яких національне громадянство стає принципом виключення. У контексті 

негативної інтеграції це означає, що держави, як великі політичні актори, 

переслідують свої корисливі вигоди, але на їхні дії можуть мати вплив зміни 

інституційного «середовища існування». У разі позитивної інтеграції країни-

учасниці повинні привести внутрішні механізми відповідно до форми, 

зазначеної в наднаціональних політичних рішеннях. Позитивна інтеграція 

соціально орієнтована. Крім того, позитивна інтеграція відводить ключову роль 

структурі, тобто передбачає передачу управлінських повноважень з 

загальноєвропейського на національний рівень, а держави власне як незалежні 

політичні актори, не розглядаються [114].  

Інтеграційні процеси є невіддвльною частиною сучасного розвитку і їх 

значення з часом лише зростатиме. Дослідження проблем інтеграції пов'язано з 

визначенням суті реальних інтеграційних процесів та спрямоване на виявлення 

загальних тенденцій, а також причин, умов та основних риси цього явища. 

Визначення «інтеграції» викликає ряд питань через свій суперечливий 

характер, бо і в економічній, і політичній теорії існують власні підходи до 

визначення цього поняття. Перш ніж аналізувати динаміку інтеграції необхідно 
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визначити концептуальне сприйняття даного поняття. Отже, термін 

«інтеграція» може описувати як політичні так і економічні явища.  

Політологічні аспекти дослідження інтеграції стосуються 

внутрішньополітичних і зовнішньополітичних процесів. Для дослідження лише 

політичного розвитку, дослідники виокремили поняття «політичної 

інтеграції» [69]. Термін «політична інтеграція» увійшов в наукову термінологію 

на початку 50-х рр. минулого століття [132, с. 67]. З одного боку, під 

політичною інтеграцією розуміють утворення наднаціонального об'єднання у 

вигляді федерації або конфедерації держав. З політичного погляду, це 

консолідація зусиль регіонів задля співпраці в окремому напрямку, в результаті 

якого формується самостійна сфера, що має ознаки цілого. Інтеграційний 

процес призводить до поступового знищення політичних кордонів всередині 

території, що інтегрується. Даній формі інтеграції притаманні зовнішні кордони 

і вона є регіональною. З іншого боку, політична інтеграція може відбуватися 

задля формування політичного співтовариства, що не має територіальної 

прив'язки. Так проявляється комунікативна інтеграція між політичними 

суб’єктами і її дослідженням займався К. Дойч [163, с. 108]. Отже, у випадку, 

коли немає прив'язки до території, інтеграція об’єднується спільними 

культурними і духовними цінностями, традиціями і нормами. З даного погляду, 

політичні державні кордони не мають великого значення. 

Нині політична інтеграція, з погляду міжнародних відносин, вивчається, в 

основному, у контексті європейської інтеграції. Проте, багато науковців також 

досліджують інтеграційні процеси в інших регіонах, акцентуючи увагу на їхній 

важливості з погляду геополітики. Серед них А. Уткін, Т. Лоуі, Б. Барбер, 

Е. Мортімер. На думку Є. В. Кузнєцова, політична інтеграція (англ. Poltical 

Integration) – процес зближення двох або більше політичних структур, 

спрямований у бік взаємного співробітництва, в більш вузькому сенсі – це 

формування деякого цілісного комплексу політичних систем на міждержавному 

рівні. В об’єднанні зростає рівень обміну між учасниками інтеграції і 

збільшується кількість інтересів і цінностей. Важливим є також існування як 
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формальних, так і неформальних інститутів, що сприятимуть колективному 

вирішенню питань [69]. Особливістю такої взаємодії є об'єднання цих структур. 

Політична інтеграція може привести до формування самостійної 

політичної одиниці на окремій території, або до утворення політичної одиниці 

без чіткої територіальної прив'язки. Якщо політичній інтеграції притаманні 

просторовий вимір і зовнішні кордони, то вона має регіональний характер, а не 

глобальний. 

Політичній інтеграції характерні такі основні форми: внутрішньодержавна 

(наприклад, між партійна) і міждержавна (міжнародні організації). У кожній з 

цих форм проходять інтеграційні процеси на нижчих рівнях [69]. Для створення 

нового політичного інтеграційного угрупування потрібно мінімізувати вплив 

факторів, які можуть затримувати процес інтеграції. Передує цьому процесу 

дезінтеграція. 

Джек Піено, Роберт Ріггс і Хелена Робін в англо-американському 

«Словнику політичного аналізу» розглядають політичну інтеграцію як «процес, 

за допомогою якого дві або більше політичні одиниці підсилюють між собою 

контакти по взаємній співпраці. Крім того, інтеграція передбачає високий або 

зростаючий рівень взаємодії (transactions) між [політичними] одиницями, а 

також зростаючу свідомість спільності інтересів і цінностей. Політична 

інтеграція вимагає формальних чи неформальних інститутів для прийняття 

спільних рішень. Як бажаний або логічний кінцевий результат інтегративного 

процесу часто розглядається політичне об'єднання» [243, с. 13].  

Заслуговує на увагу дослідження інтеграції через призму конфліктів 

інтересів. Конфлікти між країнами характеризуються зіткненням інтересів. У 

співробітництві також є конфліктна складова у вигляді конкуренції: захист 

власних інтересів. Розглядаючи форми політики, необхідно виокремити 

співробітництво і інтеграцію, переговори і прийняття рішень. Кіссінджер [145] і 

Нойманн [202, с. 349-350], вважали, що конфлікти між державами, 

співробітництво і переговори – взаємопов'язані складові. Міжнародні відносини 

стають більш комплексним феноменом. Співпраця та інтеграція мають головні 
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характеристики: політичні, економічні, технічні і т.п. Їхню основу складає 

велика кількість інтересів акторів міжнародних відносин, що переплітаються 

між собою. Американський політолог німецького походження Е. Хаас 

зауважував, що інтеграція сприяє мирному врегулюванню конфлікту між 

державами. Він заявляв, що будь-якому зв’язку можна знайти рівнозначну 

заміну [180, с. 128]. На практиці стає очевидно, що ідеї Е. Хааса неодноразово 

підтверджуються (наприклад, тимчасове позбавлення членства Парагваю в 

МЕРКОСУР в 2012 р. через порушення демократичних принципів, в результаті 

чого, повноцінним членом організації стала Венесуела). Отже, співпраця та 

інтеграція є характеристиками релятивними, тобто, завжди є вірогідність заміни 

міжнародного партнера.  

Інтеграцію не можна вивчати окремо, а лише в сукупності з іншими 

процесами, адже складність дослідження даного феномену пов’язана з 

відсутністю конкретно визначеного кола питань, що входять до поняття 

політичної інтеграції. На думку В. Г. Барановського, «політична інтеграція між 

державами є формування деякого цілісного комплексу на рівні їхніх політичних 

систем – точно так само, як економічна інтеграція є процес, що здійснюється на 

рівні економічних систем декількох держав» [6, с. 12]. Вчений звертає увагу на 

те, що інтеграція – це «стан пов'язаності окремих диференційованих частин в 

одне ціле, а також процес, що веде до такого стану».  

У 50-60-х рр. XX ст., простежувалася неоднозначність оцінки, авторами 

інтеграційних теорій процесу інтеграції та його результату. В. Уоллас розглядає 

інтеграцію як «створення і збереження глибоких і різноманітних моделей 

інтеграції між раніше автономними елементами» [93, с. 35-36].  

В. Уоллас зауважує на важливості зв'язку між політичною та економічною 

інтеграцією. При цьому економічні характеристики мають велике значення. 

Сьогодні інтеграція, в основному, вивчається в рамках економічного 

дослідження, наприклад, як кооперація національних ринків окремих країн, що 

передує створенню потім одного господарського комплексу. Подальший 

розвиток передбачає можливий перехід на більш високий рівень співпраці в 
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рамках як економічного, так і політичного союзу (наприклад ЄС, в Латинській 

Америці – МЕРКОСУР). В. Уоллас пропонує виокремити інтеграцію двох 

видів: «формальну» і «неформальну». Для «неформальної» характерні процеси, 

що спричиняють серйозні наслідки без офіційного втручання. «Формальна» 

інтеграція ґрунтується на свідомих політичних обмеженнях [104, c. 89-90].  

Отже, на даний момент, всі інтеграційні об'єднання утворюються не тільки 

на політичній основі. Економічний фактор має значний вплив при виборі 

інтеграційної стратегії, але все ж таки не завжди є вирішальним.  

Краще зрозуміти суть інтеграції дозволяє виділення різних її типів. Існує 

багато різних класифікацій інтеграції. Це зумовлено тим, що поняття 

«інтеграція» застосовують не лише в політиці та економіці, а й для визначення 

особливостей соціальної сфери [97]. У цьому випадку, термін відображає ряд 

явищ і процесів, що відбуваються на культурному, економічному, політичному 

та інших рівнях. Інтеграція також може бути військово-політичною, науково-

технічною, технологічною і т. д., тобто описувати різні прояви функціонування 

сучасного суспільства. Також виокремлюють інтеграцію групову, соціальну, 

міжетнічну, міждержавну. 

С. Г. Стоякін пропонує систематизувати міжнародні інтеграційні процеси 

за такими критеріями: 

1) сфери співпраці, в якій відбувається інтеграція (політика, економіка, 

соціокультурна, валютна, військова тощо); 

2) суспільної сфери (політичній, економічній,  духовній); 

3) масштабності та географічних показників (субрегіональна, 

регіональна, міжрегіональна і глобальна); 

4) характеру реалізації інтеграційних процесів (правотворче рішення 

міждержавного рівня чи знищення національних бар'єрів).  

В залежності від даного критерію, інтеграцію розрізняють – позитивну і 

негативну [113, с. 23]. Дана класифікація дає змогу всебічно розглянути 

інтеграцію та в свою чергу ґрунтовно проаналізувати регіональні інтеграційні 

процеси в Латинській Америці.  
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Заслуговують на увагу і інші типології інтеграції, що запропоновані 

вітчизняними та закордонними науковцями. Зокрема, досліджуючи особливості 

розвитку інтеграції, вони розробили велику кількість класифікацій 

інтеграційних процесів в залежності від різних ознак. Узагальнюючи 

теоретичні підходи, можна виокремити наступні критерії класифікації 

інтеграції: 

– рівень офіціалізації; 

– обсяг розповсюдження; 

– галузь діяльності; 

– рівень управління [12]. 

За рівнем офіціалізації інтеграцію розподіляють: формальна і 

неформальна; направлена на ідентифікацію ступенів міждержавної співпраці, 

ініційованих підписанням угод або без них. Формальна інтеграція стосується, 

зазвичай, сфери організації наднаціональних інститутів за допомогою 

політичних сил держав, що інтегруються. Через те, що ці інститути є знаряддям 

влади і відображають волю населення всіх країн-учасниць об'єднання, вони 

створюються за допомогою підписання угод. Неформальна інтеграція 

стосується певних рівнів економічних і соціальних відносин, які не потребують 

спеціального політичного дозволу. При цьому такий формат інтеграції може 

бути досить дієвим і результативним. 

За галуззю діяльності інтеграцію можна розділити на політичну, 

економічну, соціальну, міжнародну. Перші три групи мають загальнонауковий 

характер, і при цьому вони точно вказують на головні властивості 

інтеграційних процесів. Отже, дослідження інтеграція може мати дуалістичний 

підхід: єдиний феномен або окремі характеристики діяльності. 

За обсягом розповсюдження інтеграція класифікується як: глобальна, 

регіональна та субрегіональна. До субрегіональної інтеграцій належить ступінь 

співпраці між країнами, до якого входять держави кількох регіонів світу. 

Регіональна інтеграція, яка виступає об'єктом даних теорій, складається в 

основному з міждержавних об'єднань. Їх формування спричинене політичними, 
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цивілізаційними, геополітичними, економічними і соціальними факторами та 

відбувається в рамках певної території. Глобальний характер носить інтеграція, 

що проходить в світових масштабах, і носить форму співпраці в рамках 

міжнародних інститутів і організацій. Очевидно, що дана класифікація 

базується на регіональному розподілі світу. 

Можна ще додати один критерій – напрямок інтеграції. За напрямком вона 

може бути направленою на розширення (збільшення учасників) або всередину 

(активізація процесів безпосередньо всередині самих учасників) [12].  

Важливою складовою дослідження інтеграції є формулювання способів 

класифікації інтеграційного процесу, наприклад: час, швидкість, етапи 

формування. За швидкістю розвитку інтеграції можна розподілити на: 

динамічну і нединамічну. У такий спосіб можна простежити зміни та 

швидкість, з якою вони відбуваються. За показником часу, інтеграцію можна 

розподілити: інтеграції без обмеження (формування «почуття єдності»), певний 

час (системні зміни) і короткострокова (кооперація задля вирішення окремої 

задачі). Детально аналізувати інтеграційні процеси можливо лише за умови 

вивчення найбільшої кількості характеристик і показників. За допомогою 

детального аналізу інтеграції на етапи її формування можливо дослідити та 

виявити спільні ознаки, що притаманні всім фазам становлення спільноти. 

З метою уникнення неточностей у з’ясуванні сутності поняття 

«інтеграція», необхідно розглянути його за ступенем організованості. В 

залежності від даного показника, інтеграція розподіляється на міждержавні 

угрупування з «м'якою» або «жорсткою» інтеграцією. Для «жорсткої» 

інтеграції характерна передача наддержавним органам частини суверенітету 

країни. Прийняття рішень наднаціональними інститутами відбувається без 

погодження з країнами-членами, а запроваджені ними норми поведінки стають 

спільними для всіх держав-учасниць інтеграційного об'єднання. Наддержавні 

органи отримують привілеї у вирішенні важливих питань. Для «м’якої» 

інтеграції характерне повноцінне збереження незалежності державою. Всі 

питання, що вирішуються в рамках організації, обговорюються з урядами 
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держав, а формування об'єднання пояснюється необхідністю вирішення 

окремих завдань [193, с. 13-14].  

Продовжуючи аналіз інтеграційних процесів, потрібно звернути особливу 

увагу на процес дезінтеграції. Сучасні процеси, що проходять в світі, 

спонукають до формування ряду концепцій, які вивчають сутність та 

можливості обмеження впливу дезінтеграції на відносини між 

країнами [232, с. 12-13]. Основною характеристикою дезінтеграційних процесів 

є конфлікти та суперечності всередині об'єднання між його учасниками, що 

були закладені з самого початку створення і не дають повноцінно розвиватись 

структурі, а надалі, можуть цілковито призвести до повної її ліквідації.  

Як зауважує Попович, розвиток дезінтеграції пояснюється парадигмою 

«чорних дір» [97]. Сучасній політичній системі притаманна одночасність 

розвитку інтеграційних та дезінтеграційних процесів. Яскравим 

підтвердженням даного факту є ситуація, що склалася після Першої світової 

війни. Вона характеризувалася активним самовизначенням країн, що склав 

основу процесу дезінтеграції. Водночас набирала обертів інтеграція. Це 

підтверджується створенням Ліги Націй та інших міжнародних організацій. 

Завершення холодної війни ознаменувалось, з одного боку, глобалізацією та 

економічною, соціальною та культурною інтеграцією світу, а з іншого – 

відбувся розпад СРСР і поділ Югославії. Ще раніше, тенденція до 

«суверенізації» виникла і продовжує відбуватися в таких країнах, як Туреччина 

і Ірак (курдська проблема), Франція (проблема Корсики), Сполучене 

Королівство Великої Британії (проблема Північної Ірландії), Іспанія (проблеми 

сепаратизму басків). Дійсно, дезінтеграція не є унікальним явищем для 

колишнього Радянського Союзу, Чехословаччини та Югославії. Криза 

політичної влади на національному рівні відкрила шлях раніше прихований у 

боротьбі за владу на місцевому рівні, і цей процес може тривати нескінченно в 

багатонаціональній державі. Отже, з утворенням макрорегіонів стає помітна 

також тенденція до формування локальних одиниць або мікрорегіонів, як 

продуктів розпаду наявної структури. 



24 
 

 «Чорні діри» та навіть вірогідність їх утворення, спричиняють загрозу 

регіональної безпеки. Такі кризові явища в сфері безпеки вказують на 

важливість формування інституційних рамок в регіоні для вирішення 

конфліктних ситуацій, що є обов’язковою складовою для формування та 

розвитку регіону. Коли немає жодного, навіть найпростішого регіонального 

об’єднання держав, дезінтеграція буде прогресувати, поки міжнародні 

об’єднання не приймуть запобіжних заходів, проте, в даному випадку їхні дії 

будуть не такими результативними, як дії регіональних структур [97]. Отже, 

утворення «чорних дір» при певних обставинах сприяє розвитку регіоналізації. 

У сучасному світі «стирання кордонів» проходить наростаючими темпами 

і призводить до того, що багато проблем, які останнім часом були 

внутрішньополітичними та внутрішньоекономічними, стають міжнародними і 

все менше залишається сфер життя, де уряд країни може приймати 

внутрішньодержавні рішення, не впливаючи, в тій чи в іншій мірі, на 

внутрішню або зовнішню політику інших країн.  

Як зауважує Сергієнко Т. І., для того, щоб позбутися негативного впливу 

дезінтеграції слід «використати демократичні, легітимні механізми, що 

характеризуються активним діалоговим пошуком компромісів, узгодження 

інтересів суспільства і основних політичних сил» [110, с. 2]. Розвиток 

інтеграційних та дезінтеграційних процесів постійно впливає на 

функціонування об'єднань. Проте, як видно з практики, дезінтеграція не завжди 

означає знищення. Вона може спонукати до перетворення, пошуку нових форм 

взаємодії. Це, в першу чергу, може відкривати нові можливості для інтеграції в 

політичній сфері. Тобто, якщо дезінтеграція проходить мирно, то вона не 

матиме негативного політичного впливу на розвиток країн.  

Повертаючись безпосередньо до визначення поняття «інтеграція», 

необхідно зауважити, що на сучасному етапі існує велика кількість 

різноманітних підходів. Теорії інтеграції розглядають цей процес як феномен, 

що ґрунтується на співробітництві держав і веде до створення об'єднання зі 

збереженням державного суверенітету, або, у випадку федерації чи 
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конфедерації, з наднаціональною системою регулювання, що існує внаслідок 

передачі інтегрованими країнами частини повноважень. 

У XX ст. дослідження державного суверенітету отримують новий 

поштовх. Власне саме поняття «наднаціональності» отримує новий відтінок: 

державний суверенітет не виключає добровільного його обмеження на взаємній 

основі в міжнародних відносинах держав [61, с. 187]. Питанню 

«наднаціональності» присвячено велику кількість робіт. Однією з впливових є 

ідея про передачу суверенітету. Прихильники даної ідеї вважають, що це 

жодним чином не призведе до негативних і шкідливих наслідків для 

суверенітету, тобто держава як і раніше залишається самостійним актором і не 

зменшує свого впливу на світовій арені. За допомогою членства в організаціях, 

що мають наднаціональні повноваження, держави в жодному випадку не 

шкодять своєму суверенітету, а «набувають право розширювати сферу своїх дій 

далеко за межі територіального верховенства» [64, с. 8]. Розділяє дані погляди і 

Е. А. Шибаєва, розглядаючи наднаціональність, як «співвідношення 

суверенітету держав-членів з повноваженнями створеного ними внутрішньо 

організаційного механізму. Вступ держав в міжнародну організацію тягне за 

собою добровільне делегування цій організації частини своїх суверенних 

прав» [130, с. 85]. Найвідомішим прикладом такої моделі розвитку є 

євроінтеграція. У країнах латиноамериканського континенту найкращим 

прикладом такої форми інтеграції є МЕРКОСУР. Вірогідність того, що 

суспільство і національні уряди поступляться своїми інтересами на користь 

інтересів наднаціональних організацій є мінімально. Перш за все, це 

пояснюється не готовністю самих громадян стати частиною єдиної 

взаємопов’язаної системи. Крім того, з’являється необхідність добровільно 

віддати частину владних повноважень наддержавним органам, що в свою чергу 

також не завжди сприймається позитивно. Хоча деякі дослідники (наприклад, 

Кукушкіна С. М.) не вважають цей факт негативним моментом, пояснюючи це 

тим, що держава безпосередньо бере участь у формуванні наддержавних 

органів управління. Проте, все одно, обмеження впливають на розвиток та 
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волевиявлення держави, наприклад, у прийнятті стратегічно важливих 

політичних рішень.  

Зважаючи на масштабність досліджуваного питання, може скластись хибне 

уявлення про систему міжнародних відносин та міждержавну інтеграцію як 

рівнозначні поняття. Як зазначає Барановський, цілісність, яку повинні 

забезпечувати процеси інтеграції, передбачає певну міцність та максимально 

допустимий рівень стійких зв’язків у міжнародній системі. Незважаючи на те, 

що термін «цілісність» і «системність» семантично близькі, все ж перше 

визначення є вужчім, ніж друге. Можна погодитися з Барановським, що «участь 

деяких країн в окремій підсистемі міжнародних відносин не у всіх випадках є 

свідченням інтеграції. Структурність, ієрархічність, автономність елементів – 

все це принципово важливі параметри, які є не на стільки суттєвими при 

визначенні грані між інтеграцією та не інтеграцією. У цьому випадку, ми 

можемо сказати, що інтеграція завжди система, але система не завжди є 

інтеграція...» [6, с. 31]. Зрозуміло, що інтеграція в системі міжнародних 

відносин потребує, насамперед, створення певної цілісності системного 

характеру. Основним компонентом цієї цілісності зараз, у зв'язку з характером 

міжнародних відносин, може бути держава.  

Проте, попри складність питань, що стосуються інтеграційних процесів, 

можна стверджувати, що інтеграція стимулює розвиток створення нових, 

незалежних об’єднань, для яких характерні єдність та цілісність. Варто 

зауважити той факт, що принцип гомогенізації (з грец. однорідний) був 

покладений в основу концепції регіональної інтеграції у світі і визначив 

напрямок і зміст інтеграційних досліджень в цілому [4].  

Для того, щоб дослідити характерні особливості та специфіку поняття 

«інтеграція», необхідно з’ясувати значення глобалізації та регіоналізації. 

Важливо зауважити, що регіональна інтеграція відбувається паралельно з 

процесом глобалізації. Зрозуміло, що глобалізація і регіоналізація не являються 

протилежними процесами. Глобалізація та регіональна інтеграція – це 

взаємодоповнюючі процеси. Вони відбуваються синхронно, але при цьому 
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формують розбіжності та суперечності між регіоналізмом і мультилатералізмом 

(багатосторонністю) в різних сферах життя, в тому числі і в політичній. Для 

дослідження феномену, важливо визначити змістовне наповнення понять 

«регіоналізація», «глобалізація» і «регіональної інтеграції». 

Регіоналізація – це процес передачі владних повноважень та 

функціональних обов’язків від національного на регіональний рівень, 

утворення та формування нових інститутів, що приймають рішення на 

національному та наднаціональному рівнях. 

Глобалізація – це процес світової інтеграції та зведення до єдиних 

стандартів розвитку економічної, політичної, культурної та релігійної сфери. 

Глобалізація становить собою трансформацію світових процесів [3].  

Отже, регіональна інтеграція – це процес конвергенції держав, створення 

(політичних, економічних, культурних) об'єднань в регіоні. Вона перебуває в 

ряду одних з найбільш вагомих та помітних рис світового розвитку в умовах 

глобалізації. Регіональна інтеграція ґрунтується на природних процесах 

зміцнення та поглиблення залежності, перш за все, між національними 

господарськими системами. Основна ціль – позбавитись національних 

обмежень на шляху до співпраці між країнами [17]. Слід зауважити, що 

економічна інтеграція суттєво впливає на інтеграцію політичну. Регіональна 

інтеграція є одним з найбільш важливих чинників світового розвитку в умовах 

глобалізації. 

Глобалізація це об'єктивний процес. Наслідки даного процесу є 

неоднозначними, але при цьому масштаби постійно зростають. Як зауважує 

Алєксєєнко І. В. «глобалізаційні процеси, посилюючи внутрішні суперечності 

національних держав, становлять суттєву загрозу їх конституційному ладу, 

територіальній цілісності й недоторканності» [1, c. 36]. Для усунення 

негативних характеристик глобалізації, необхідно розвивати процеси 

регіоналізації. Регіональна інтеграція з погляду загального прогресу має 

конструктивний характер, а глобалізація – деструктивний. 
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Очевидно, що існують відмінності між регіоналізацією та глобалізацією. 

Підґрунтям для розвитку глобалізації є культурна уніфікація відносин, 

лібералізацію міжнародного господарства. Глобалізація та регіоналізація мають 

єдину основу, що базується на інтернаціоналізації міжнародної економіки, 

розвитку конкуренції в торговельних відносинах. При цьому регіональна 

інтеграція базується на культурній, історичній та географічній спорідненості, а 

також на бажанні країн оберігати свою культурну самобутність [153, с. 189].  

Велика кількість науковців, досліджуючи інтеграційні процеси, 

приділяють велике значення поняттю «глобалізація». Наприклад, Ольга 

Буторіна розглядає інтеграцію в рамках глобалізації, що має два початкових 

етапи: об'єднуючий і роз'єднуючий. Приводом до розвиту інтеграційних 

процесів є бажання її учасників стати частиною розвиненішої групи, стосовно 

тієї, до якої вони належали до інтеграції. Тобто, глобалізація посилює зв'язки і 

залежність між країнами, але при цьому і розмежовує на відокремлені групи за 

ієрархічним принципом. Ольга Буторіна розглядає такі основні характеристики 

регіональної інтеграції:  

1) члени регіональних об'єднань мають спільну історичну долю; 

2) організація формується на добровільній основі, а непередбачуване 

посилення взаємозв’язку країн не є інтеграцією; 

3) інтеграційна організація створює нову характеристику, що 

непритаманна самостійній державі; 

4) нове об'єднання тим або іншим чином відокремлюється від решти 

країн чи організації; 

5) процес інтеграції розповсюджується на сфери зовнішньої і 

внутрішньої політики країн, що є членами об'єднання.  

Саме це є характерною ознакою, що відрізняє від міжнародної кооперації, 

дії якої направлені на членів інших об'єднань. Отже, регіональна інтеграція – це 

«модель свідомої і активної участі групи країн у процесі стратифікації світу, 

обумовленої глобалізацією» [17]. Дослідники ІЛА РАН зазначають, що 

«...розвиток інтеграції в Західній півкулі пов'язано з тим, що держави регіону 
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розглядали інтеграцію як додатковий спосіб прискорення процесу структурних 

реформ в епоху конкурентної глобалізації, шлях до більшої участі у світовій 

економіці, стимулюванню інвестицій та економічного зростання» [73, с. 25].  

Слід зауважити, що глобалізація та регіональна інтеграція 

взаємодоповнюючі процеси що проходять паралельно. Глобалізація це не є 

незворотний процес [131]. Досліджуючи глобалізаційні тенденції сучасності, 

потрібно звертати увагу на регіональну інтеграцію, адже ці процеси 

взаємопов’язані. Всі з інтеграційних об’єднань становлять собою форму 

«закритого співробітництва», тобто такого, яке захищає регіональні об’єднання 

від негативних наслідків глобалізації. Наприклад, ЄС, МЕРКОСУР, УНАСУР, 

АСЕАН являються не лише проявом глобалізації, а одночасно і протидією їй. 

Водночас, можна погодитися з М. Лебедєвою, яка розглядає регіональну 

інтеграцію як базовоу складову сучасних глобалізаційних процесів. Варто 

зауважити, що співпраця в рамках регіону відбувається синхронно з 

глобалізацією.  

Проте, є також характеристики, які свідчать про те, що ці два процеси 

«розділені». По-перше, основною метою глобалізації є універсалізація 

суспільства. Головна ж ознака регіональної інтеграції проявляється у 

відсутності універсальної моделі інтеграційного розвитку, що підходила б всім 

країнам. Наприклад, модель інтеграції, що притаманна для Латинської 

Америки, буде недієва для інших регіонів. Для процесу регіональної інтеграції 

характерна співпраця задля досягнення взаємної мети, тобто, кожен з учасників 

об'єднання має власний інтерес і отримує вигоду. 

По-друге, процес глобалізації характеризується наявністю нерівності та 

елементів примусу, а для регіональної інтеграції добровільність і 

взаємовигідність – головні принципи. Саме на цій базі створюються і 

починають розвиватись процеси інтеграції. 

Значний теоретичний і практичний інтерес у контексті дослідження даного 

питання також становлять ідеї О. Бабуріної. Вона розглядає покращення 

економічних взаємозв'язків в регіоні як основу для успішного розвитку 
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політичних, соціокультурних та економічних відносин, при цьому О. Бабуріна 

звертає увагу на виникнення багатьох перспектив для боротьби з 

глобалізаційними викликами [3]. 

Резюмуючи, необхідно зазначити, що велика кількість країн, що 

розвиваються, намагаються приєднатись до процесів регіональної інтеграції і в 

майбутньому – до регіоналізації. Через це вони сприймають інтеграційні 

об’єднання як засіб для зменшення негативного впливу, що спричинюється 

глобалізацією, і в якості найрезультативнішого способу збільшення 

конкурентоспроможності держав і регіону в цілому. 

Досліджуючи глобалізацію і регіональні інтеграційні процеси, складається 

враження, що оскільки вони розвиваються паралельно, то це приводить до 

прогресу у всіх сферах. Але на практиці це не завжди відповідає дійсності. 

Причиною цього є суперечність між загальними цінностями і цінностями 

конкретного суспільства.  

Значна перевага інтеграції полягає у тому, що вона сприяє порозумінню 

між державами. К. Дойч, розглядаючи це питання, зазначив, що розвиток 

регіональної інтеграції дає реальний шанс зберегти мир та дружні стосунки між 

країнами [163, с. 117-118]. Погодитися з К. Дойчем можна лише частково. Адже 

все залежить від характеру конфлікту. Проте, інтеграційні процеси значно 

зменшують ризик виникнення непоборних суперечностей. Хоча серед 

учасників процесу можливі конфлікти, розбіжність точок зору, інтересів, але 

вони в більшості випадків вирішуються в дипломатичній площині. 

Повертаючись до питання глобалізації, необхідно зауважити, що даний 

процес має багато позитивних моментів. В першу чергу це прогрес 

інформаційно-технологічної сфери, розвиток економічних зв’язків та 

демократичних принципів і свобод. Велика кількість науковців (серед яких Г.-

П. Мартін, Ю. Федоров) підтримують ідеї, щодо позитивного впливу 

глобалізації на розвиток країн. Наприклад, Г.-П. Мартін визначає винятковість 

сучасних процесів глобалізації  в контексті економічної співпраці у тому, що 

розповсюджувані засади ліберальної економіки та ринкових відносин 
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збігаються з природою людини. У політичній сфері глобалізація зменшує 

привілеї держави і сприяє збільшенню демократичних прав і свобод населення. 

З погляду соціального розвитку, глобалізація кардинально покращила добробут 

громадян в тому суспільстві, в якому було повноцінно реалізовано можливості, 

що дає глобалізація. Однак, даний процес значно зменшує здатність країн 

незалежно вирішувати економічні, фінансові та політичні питання. 

Послідовники теорій глобалізації вважають, що територіальні кордони країни і 

політичний розподіл світу не мають практичного значення, а державність 

втрачає свою актуальність по відношенню до наднаціонального управління. 

Результатом глобалізації також є ТНК (транснаціональні  

компанії) [196, с. 87-88]. На сучасному етапі, є велика кількість ТНК, які 

являються самостійними акторами міжнародних відносин на ряду з державами.  

Як зазначає Ю. Федоров, очевидними є позитивні результати глобалізації в 

утворенні складних структур міжнародного рівня за допомогою «злиття» 

окремих націй і держав. Позитивне значення глобалізації спостерігається у 

поглибленні принципів демократії в суспільстві та вирішенні конфліктних 

ситуацій мирним шляхом. Ю. Федоров вважає, що це допоможе знищити 

авторитаризм в політиці. Проте, незрозумілим тоді є майбутнє країн, в яких не 

демократичні уряди при владі, або ж так, які не готові побудувати 

демократичне суспільство [124, с. 5-6]. 

Підтримуючи прогнози більшості дослідників, можна виокремити два 

ймовірних види сценарію, за якими може розвиватись глобалізація. Перший 

вид представляє можливим створення нового світового об'єднання, яке зможе 

контролювати та керувати кризовими явищами. Цей варіант допоможе 

продовжити прогресивний розвиток людства. Другий вид – це 

неконтрольований процес, який стимулює розвиток конфліктних ситуацій і в 

майбутньому це призведе лише до світової катастрофи. 

У своєму дослідженні «Інтеграційні процеси на порозі XXI століття. Чому 

не інтегруються країни СНД» Ю. В. Шишков довів, що зі збільшенням 

масштабів глобалізації все більше суверенітету країни розподіляється з-поміж 
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локальних, регіональних та міжнародних інститутів. Даний розподіл проходить 

за принципом субсидіарності, тобто, управлінські права національних держав 

передаються на інший рівень – наддержавний або субдержавний [132, с. 21]. 

Аналізуючи наукову працю автора, можна погодитися з тим, що інтеграція 

поступово зменшує значення суверенітету держави. На національну 

державність чиниться тиск з двох сторін – зверху (міжнародні структури) та 

знизу (локальні і регіональні об’єднання). Такі поняття як національна держава, 

державний суверенітет та глобалізаційні процеси знаходяться у суперечності 

між собою через різнонаправленість змісту даних процесів.  

Варто також зауважити, що геополітика досліджує історію інтеграційних 

процесів в світі з погляду функціонування акторів міжнародних відносин. 

Глобалізація виступає як закономірність прояву всіх міжнародних процесів, а 

не лише як явище ХХ ст. Прихильники даної концепції розглядають процес 

інтеграції національних систем як спільну закономірність історичного процесу, 

що відбуваються сьогодні [133, с. 69]. 

Резюмуючи, необхідно зазначити, що процеси регіоналізації та глобалізації 

пов'язані між собою. Проте, цей зв’язок має різний характер у кожному регіоні 

та державі. Посилення регіоналізації та глобалізації надалі призводить до 

активізації тенденцій націоналізму. 

Глобалізація сприяє розвитку регіональних структур. Отже, регіоналізм 

став важливою частиною глобалізації в цілому. Перш за все, він допомагає 

регулювати вплив національних і глобальних факторів. Глобальне, за 

допомогою регіонального, стає складовим елементом національного. Так 

відбувається і зворотній процес. Можна зробити висновок, що така взаємодія 

регіонального і глобального дає можливість оберігати та пристосувати 

національні звичаї, власну самобутність до умов глобального розвитку та при 

цьому розповсюдити власні цінності далеко за межі етнічної території. 

Для розвитку міжнародної системи характерні: реорганізація політичної 

сфери, формування нових центрів сили, матеріального і фінансового 

потенціалу. Утворюється новий політичний простір, з метою підвищення 
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ефективності інтеграційних процесів. Якщо опиратися на показники розвитку 

інтеграції, то вона являє собою високий рівень політичного, економічного, 

соціокультурного розвитку міжнародного об’єднання країн і народів [69]. 

Можемо припустити, що в найближчі десятиліття будуть відбуватись 

суттєві зміни як в самих процесах глобалізації та регіональної інтеграції, так і в 

теоріях, в яких вони відображаються. Вже сьогодні дехто з вчених вважає, що 

настав кінець глобалізації, а інші пропонують замість «глобалізації» вживати 

поняття «глокалізація». «Глокалізація» – це процес економічного, соціального, 

культурного розвитку, що характеризується співіснуванням різноспрямованих 

тенденцій: на тлі глобалізації замість очікуваного зникнення регіональних 

відмінностей відбувається їх збереження і посилення. Замість злиття та 

уніфікації виникають і набирають силу явища іншого напрямку: сепаратизм, 

загострення інтересу до локальних відмінностей, зростання інтересу до 

традицій [26]. 

Завдяки інтеграційним процесам, доступними стають ряд фінансових, 

інтелектуальних та інших благ, які держави не мали б, якби вони не 

об’єдналися. 

Отже, інтеграція – це багатовекторний процес, що має складну структуру, 

велику кількість суперечливих моментів і складається з варіативності пошуку 

оптимальної моделі суспільного життя, на основі розвитку політичної, 

економічної, соціальної, правової сфер. Інтеграційні процеси складно 

досліджувати, використовуючи єдину типологію (різні типології інтеграції 

розглядалися раніше). Моделі регіональної інтеграції, можуть виникати 

стихійно в окремій сфері співпраці і не переходити на інші сфери. Інтеграція 

може викликати протилежний очікуваному ефект, якщо не матиме політичну 

інституційну базу для її розвитку. Неможна визначати інтеграцію, як основу 

міжнародних відносин, тому що вона є лише складовою міжнародного процесу. 

Також важливою особливістю інтеграційного процесу є його неповторність, 

тобто він не може автоматично перенестись на другий регіон, не зважаючи на 

його спорідненість. Через відсутність у науковій літературі єдиного визначення 
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поняття «інтеграція», необхідно його характеризувати, як процес взаємодії 

держав, що має чітку інституційну базу, задля співпраці у ключових сферах, де 

важливе значення належатиме наднаціональним органам управління.  

Досліджуючи інтеграційні процеси, варто також приділити велику увагу 

громадянському суспільству, адже воно є відображенням інтересів населення. 

Зважаючи на актуальність та важливість об’єднавчих процесів, громадянське 

суспільство бере безпосередню участь у виборі інтеграційного курсу. Саме 

тому важливо більш детально дослідити це поняття.  

 Громадянським суспільством називається таке, що має розвинені 

політичні, економічні, соціокультурні взаємовідносини, на які держава не має 

безпосереднього впливу, а лише виступає у взаємодії з ними і спільно формуює 

розвинуті правові відносини [28]. 

Поняття громадянське суспільство досліджувало багато вчених, серед яких 

Арістотель, Локк, Гегель, Маркс та інші. Проте, у ХХ ст. даний термін не мав 

особливої популярності. Відновленню інтересу до громадянського суспільства 

сприяла перебудова в СРСР. На думку Е. Арата, воно отримало нове життя 

завдяки неомарксистам. Найбільш активно поняття почало розвиватись в 

соціалістичних країнах, адже саме тут постала необхідність відродження 

соціальних зв’язків у наслідок всеосяжного контролю з боку владних структур 

СРСР [160, с. 236-237].  

На думку Манфреда Ріделя, запропонована Арістотелем дефініція у своєму 

творі «Політика», мала великий вплив на розвиток політичної думки не лише 

античних часів. Він демонстрував взаємодію вільного населення на прикладі 

грецького міста-держави, але даний принцип міг бути перенесений на іншу 

політичну систему [101, с. 106-107].  

Досліджуючи громадянське суспільство слід звернути увагу на базові 

принципи суспільних взаємовідносин запропоновані Локком, а саме:  

– пріоритетність належить інтересам індивідуума в порівнянні з 

державними; найбільшою цінність є свобода особистості; кожен має право на 

приватну власність;  
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– приватне життя – беззаперечне право індивіда і ніхто не може 

порушувати в нього втручатись, порушувати його свободи; 

– населення формує громадянське суспільство, яке є своєрідним 

«фільтром» між органами державної влади та кожною окремою особистістю.  

Отже, аналізуючи ряд принципів, запропонованих Локком, можна дійти 

висновку, що громадянським суспільством є група осіб, що на добровільній 

основі взаємодіють та утворюють об'єднання, в роботу яких (і законодавчо 

обґрунтовано) не може прямо втручатись держава. Важливо розрізняти, що 

громадянське суспільство створює умови для захисту прав людини, натомість 

держава виступає на захисті прав громадянина (наприклад, політичні 

права) [29].  

На думку М. Ямпольського у «Поверненні Левіафана» А. Сміт і Дж. Локк 

під громадянським суспільством розуміють постійний розвиток спільноти, при 

цьому зі збільшенням кількості людей формуються механізми захисту 

власності, що допомагають уникнути конфліктних ситуацій та створюють 

умови для безпечного співіснування. Гарантом такого порядку повинна 

виступати держава, на думку вчених. Проте, Ямпольський категорично не 

погоджується, називаючи це «руйнуванням суспільства», адже взаємовідносини 

між індивідуумами визначаються статусами та призводять до руйнації 

«загальновизнаних соціальних принципів» [139]. Можна погодитися з думкою 

автора про те, що початковим етапом формування громадянського суспільства є 

зівставлення двох протилежностей – пріоритетність суб’єктивності та при 

цьому бажання політичної активності.  

Для громадянського суспільства характерні горизонтальні зв’язки 

(наявність конкуренції та рівності між партнерами), а для держави, навпаки, 

вертикальні. 

Основними складовими соціально-політичної сфери громадянського 

суспільства можна назвати такі: 

– недержавні ЗМІ. 
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– сім'я – важлива складова, в якій зосереджено суспільні та особисті 

інтереси; 

– громадські, суспільно-політичні, політичні партії і рухи; 

– профспілки, недержавні та релігійні організації тощо [29]. 

Нерідко виникають суперечності між державними органами та 

представників громадянського суспільства. Часто причиною цьому є надмірний 

контроль з боку влади. Тоталітарним режимам притаманне «одержавлення» 

суспільної сфери, тобто позбавлення самостійності у виборі її представників. 

Натомість демократія сприяє розвитку громадянського суспільства, адже воно 

може повноцінно функціонувати та виступати «на рівних» з державою. 

Запорукою такої взаємодії є пошук компромісних рішень у суперечливих 

ситуаціях. Виходячи з цього, можна з упевненістю стверджувати, що розвинене 

громадянське суспільство є показником демократії. 

Для країн Латинської Америки воно є важливою умовою для побудови 

правової державності. Проведення ряду політичних реформ, всебічний 

розвиток соціальної сфери, подолання корупції – ось основні фактори, які є 

важливими для побудови розвиненого громадянського суспільства в 

латиноамериканських країнах [30]. 

Отже, інтереси держави не повинні йти у розріз з інтересами 

громадянського суспільства, адже останнє є логічним доповненням першого. 

Ґрунтовний аналіз інтеграційних процесів можливий за допомогою 

дослідження їх властивостей, проблемних аспектів, передумов та наслідків. 

Саме тому важливо детально розглянути науково-дослідницьку базу вивчення 

процесів інтеграції.  

Швидкі зміни у політичному житті, мінливість суспільних подій, 

наростаюча роль громадянського суспільства підштовхують до постійного 

розвитку методологічної бази політичної науки. На думку О. Бабкіної, 

повноцінний та усесторонній аналіз політичних процесів (особливостей, 

динаміки розвитку тощо) можливий лише за допомогою застосування певного 

теоретичного та методологічного арсеналу [2, с. 5-6]. На сучасному етапі 
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необхідно знайти оптимальне співвідношення стихійних та інституційних, 

раціональних та ірраціональних складових політичної сфери за допомогою 

використання різноманітних методів наукового дослідження (конкретно-

наукових, загальнонаукових і філософських). Саме тому, розглядаючи 

методологічну базу досліджуваного явища, потрібно виокремити ряд складових 

елементів: принципи та підходи, наукові методи тощо. 

Методологічне знання може бути представлене як у вигляді 

концептуальних теоретичних положень, так і методів та підходів, що являються 

складовими частинами наукової теорії. Виходячи з визначення, методологія – 

це філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, 

застосування принципів світогляду до процесу пізнання і практики. 

Методологія не тільки являє собою набір методів наукового аналізу, але й 

передбачає вираз світоглядної позиції дослідника по тій чи іншій проблемі. 

Наука про методи виникла і розвивалася як аспект осмислення світу під кутом 

критичного дослідження методів пізнання – як загальнофілософських, так і 

конкретно-наукових [126, с. 409-411].  

Проводячи наукове дослідження, дуже важливо звернути увагу на 

необхідні принципи пізнання, підходи та методи. На сучасному етапі, їх існує 

велика кількість. Дослідження політичних процесів та явищ базуються на 

багатьох принципах. На нашу думку, особливої уваги заслуговує принцип 

об'єктивності. Він використовується для аналізу об'єктивних закономірностей, 

які характеризують розвиток інтеграційних процесів. Інтеграція вивчається як 

феномен багатосторонній і суперечливий. Також беруться до відома як 

позитивні, так і негативні наслідки. Об'єктивність інформації забезпечується 

тим, що процес її одержання збігається з дійсністю. Об'єктивність висновків, 

одержаних після обробки інформації, спирається на обґрунтованість наукових 

фактів [156]. 

Аналізуючи сучасні інтеграційні процеси, слід звернути увагу на їхню 

еволюцію та особливості розвитку. У даному випадку важливим елементом 

наукового дослідження є принцип історизму. Для нього характерне розміщення 
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кожної складової частини історичного процесу як на тлі причинно-наслідкових 

взаємозв’язків та взаємозалежностей; так і в аналізі кожного явища у 

нерозривному зв’язку з його генезисом [27, с. 214-215]. Він допомагає 

простежити динаміку розвитку інтеграційних процесів, їх становлення, 

визначити ключові особливості еволюції та роль в контексті сучасної 

політичної сфери, економіки, соціокультурних відносин тощо. 

Значний «арсенал» методологічної бази нараховує велику кількість 

підходів, проте деякі з них визначають загальний характер досліджуваної 

проблеми, являються фундаментальними. Для дослідження поняття 

«інтеграція» використовується також і структурно-функціональний підхід. 

Згідно з чотирьохфункціональною теорією, інтеграція – це одна з первинних 

функцій будь-якої системи дії, що спрямована на координацію її складових 

елементів. Т. Парсонс досліджував інтеграцію в контексті початкового 

розподілу систем на підсистеми та взаємозв’язку між ними, і постійного обміну 

між відкритими системами на вході і виході з навколишнім середовищем, при 

цьому, акцентуючи увагу на зонах взаємного проникнення [209, с. 59]. 

Досліджуючи інтеграцію, потрібно звернути увагу на поняття «система». 

Системний підхід дозволяє глибше пізнати суть інтеграційних процесів, 

повніше розкрити і усвідомити роль і функції компонентів. Велике значення з 

погляду методології має ознака інтеграції, як системи органічної сукупності 

елементів. Дослідження зв'язку складових системи допомагають аналізувати 

особливості та напрямки розвитку інтеграційних процесів. Методологічне 

значення системного підходу суттєво збільшується, коли він використовується 

разом з принципом історизму. Отже, завдяки даному поєднанню утворюється 

системно-історичний підхід. Він застосовується задля дослідження окремих 

типів політичних систем, що виникли в ході історичного формування 

суспільства. Як зауважував Л. Берталанфі, необхідно використовувати 

«систему» як «комплекс компонентів, що взаємодіють між собою» [9, с. 29]. 

М. Каплан, дослідник системного аналізу, визначав інтеграцію як об'єднання 

двох або більше частин в єдине ціле або поглинання «однією системою  
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інших» [186, с. 152]. Можливо, варто розглядати дане поняття як «сукупність 

елементів, що знаходяться у відносинах один з одним, які утворюють єдину 

цілісність» [91, с. 4]. Велика кількість визначень «системи» свідчить про 

складний характер та неможливість виокремити одне поняття серед різних 

теорій систем. В різних визначеннях поняття «системи», увага акцентується на 

певних її аспектах. Американські науковці А. Д. Холл і Р. Е. Фейджин 

розглядали систему як «наявність об'єктів разом з відносинами ... між об'єктами 

і їх атрибутами» [128, с. 252].  

На сучасному етапі переважає інтеграція знання, що характеризується 

переміщенням ідей, принципів, методів дослідження, що з’явились на базі 

однієї дисципліни в іншу.  

Для вивчення інтеграційних процесів застосовується міждисциплінарний 

підхід. Інтеграція – це загальнонаукове поняття. Воно може вивчатися різними 

науками. Через те, що всі ситуації, що відбуваються в політичній сфері є 

складними та багатогранними, тому досліджувати їх потрібно 

міждисциплінарно.  

Міждисциплінарність – термін, що виражає інтегративний характер 

сучасного етапу наукового пізнання [112, с. 149]. Тому політичну 

характеристику необхідно доповнити соціологічною, психологічною тощо. 

Проте, в даному випадку всі ці методи в політології здобувають власні 

особливості. 

Важливою складовою частиною методології є ряд методів наукового 

дослідження, що являють собою систематизовану сукупність кроків, що 

необхідні для встановлення параметрів, структури та інших характеристик 

досліджуваних об'єктів.  

Отже, обрані методи для дослідження зумовлені специфікою 

представленої теми.  

Більшість дослідників пропонують таку класифікацію методів: 

– філософські методи наукового пізнання;  

– загальні методи дослідження;  
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– конкретно-наукові методи (у нашому випадку – політологічні). 

Метод – це спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної 

задачі; сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного 

освоєння (пізнання) дійсності [11, с. 724].  

Філософські методи являються найбільш загальними. Вони дають змогу 

осмислити основну суть об’єкту та предмету дослідження. Завдяки цим 

методам можна більш повноцінно дослідити поняття «інтеграція», визначити 

особливості та закономірності його розвитку. Діалектичний метод теж 

відноситься до філософських методів. Він займає важливе місце у вивченні 

інтеграційних процесів. Діалектика в політичній науці необхідна для 

дослідження впливу економіки (як прямого, так і зворотного) на політичні 

процеси. Значний ефект має також соціальна складова: спільне історичне 

минуле, культурні цінності, моральні якості тощо. При цьому, політична сфера 

є єдиним компонентом, що позначається на всіх процесах суспільного життя.  

До числа загальних методів належить велика кількість методів. Значне 

місце в політологічному дослідженні посідає порівняльний (компаративний) 

метод [85]. Даний метод направлений на порівняння подібних об'єктів задля 

встановлення спільних та відмінних рис. Найточнішого результату в проведенні 

політичного аналізу можна досягти за допомогою зіставлення політичних 

систем, інтеграційних типів, методів співробітництва тощо. Компаративний 

метод було неодноразово використано у дисертаційному дослідженні, 

наприклад для порівняння значення регіональної інтеграції у програмах різних 

політичних партій країн латинської Америки. 

Порівняльно-історичний метод розглядає політичні процеси та інститути з 

погляду постійного розвитку (минуле, сучасне і майбутнє). Даний метод є 

важливим для нашого дослідження, адже за допомогою нього можна 

проаналізувати регіональні інтеграційні процеси в Латинській Америці в 

певних історичних обставинах за конкретно обраний проміжок часу. 

Конкретно-наукові методи використовуються в окремих науках (або 

близьких між собою, наприклад в політології та соціології). З огляду на тему 
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дисертаційного дослідження, переважна більшість використаних методів є 

політологічними. Перш за все, це зумовлено предметом політології, а саме 

дослідженням політичної системи суспільства чи політичної влади. Проте, 

використовується велика кількість методів з інших наукових дисциплін, 

зокрема соціології, логіки, психології тощо.  

З метою повноцінної характеристики особливостей регіональних 

інтеграційних процесів в Латинській Америці, в дисертаційному дослідженні 

найчастіше було використано політичний аналіз. Політичний аналіз – це 

комплекс різноманітних методик, які необхідні для вивчення певних 

політичних процесів і ситуацій, формування гіпотез, щодо подальшого їх 

розвитку і знаходження відповідного рішення. Політичний аналіз складається з 

трьох частин: а) ситуаційного аналізу; б) прогнозування подальшого розвитку 

подій; в) схвалення політичного рішення [216]. 

Дослідники В. Вільямс, А. Вайнінг і А. Вілдавскі розглядають політичний 

аналіз як комплекс прийомів синтезування інформації, що необхідні для 

визначення формату політичних рішень та прогнозування [111, с. 7-8]. Через 

конкурентний характер політичних процесів, існує велика кількість тлумачень 

та висвітлень з різних сторін одних і тих же подій. Отже, політичний аналіз є 

одним з основних методів політичного дослідження. 

Інституційний метод визначає, що центральне місце в дослідницькій 

роботі повинно належати політичним інститутам. За допомогою даного методу 

було розглянуто інституційну базу регіональних інтеграційних об'єднань в 

Латинській Америці, досліджено їхні властивості, структурні особливості, 

зв’язки і правові засади.  

Соціологічний метод направлений на знаходження та вивчення соціальної 

основи політики, ролі соціальних чинників в інтеграційних процесах: культури, 

ідеології та соціальної структури суспільства взагалі. Також він дає змогу 

порівняти та оцінити значення управлінських сил і політичних партій на 

розвиток політичної системи країни в цілому. Даний метод дав змогу 
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розглянути та проаналізувати вплив соціального фактора на формування 

інтеграційної політики країн Латинської Америки.  

Психологічний метод використовується для розгляду особливостей 

політичної поведінки, специфіки якостей індивідуумів. Основою для розробки 

даного методу стали праці Арістотеля, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо, 

А. Сміта, Г. Гегеля та інших. Завдяки даному методу, було визначено вплив 

лідерів Латинської Америки (наприклад, С. Болівара, У. Чавеса) на вибір 

регіональних інтеграційних пріоритетів [156].  

На сучасному етапі, міжнародні відносини являють собою поєднання 

порівняно самостійних видів відносин: політичних, військових, економічних, 

культурних та інформаційних. Отже, можна зробити висновок, що інтеграція є 

багатогранним процесом, що складно аналізувати та виділити основні типи. 

Отже, кожна інтеграційна модель є специфічною, притаманною певному 

регіону, окремій групі країн. Тому навіть в теоретичному плані важко говорити 

про те, що у разі використання даної інтеграційної моделі буде отримано такий 

самий результат в інших країнах. Досвід держав може бути використано лише у 

якості прикладу, але для втілення у життя обов’язково потрібна адаптація 

інтеграційної моделі для конкретного регіону. Також, маючи конкретний 

результат у певній сфері для окремого об’єднання чи регіону, інтеграційні 

процеси можуть і не мати таких самих показників у іншій сфері, або навіть дати 

протилежний результат, якщо не буде відповідних сприятливих умов для 

їхнього розвитку. Тому досить складно прогнозувати розвиток інтеграційних 

об'єднань. Найголовніше, що інтеграція не може цілковито відображати 

характер відносин між країнами. Міжнародні відносини базуються не лише на 

співробітництві, але і на суперництві та розбіжностях, що зрештою можуть 

стати причиною дезінтеграції. 
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1.2. Стан наукової розробки та джерельна база дослідження  

На сучасному етапі, проблема визначення стратегії інтеграції держави 

перебуває за межами традиційної зовнішньої політики. Нові курси 

розглядаються в старих інституційних контекстах, де домінують старі ідеї та 

концепції (в основному ліберально-раціоналістичні). Тим не менш, різні 

концепцій стають необхідними, щоб пояснити поточні перетворення. 

Вчені, що вивчають інтеграційну тематику, в більшості погодилися з тим 

фактом, що інтеграція в даний час розглядається як позитивний розвиток 

країни, тобто «процес задля отримання переваг усіма сторонами, які беруть в 

ньому участь» [12].  

В умовах інтеграційного розвитку, коли глобалізація та міжнародна 

інтеграція відкривають національні кордони та вимагають повної адаптації від 

країн до нових умов існування у відкритому світі і використовуючи при цьому 

владні переваги наднаціональних утворень, важливою функцією держави є 

збереження своєї ідентичності, власних інтересів та забезпечення  належного 

місця в міжнародних відносинах. 

У другій пол. XX ст. почали утворюватись інтеграційні об'єднання в різних 

регіонах світу. Вони почали виникати не тільки в регіонах з показниками 

високого або середнього індустріального розвитку, наприклад, 

Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), Ринок Південного 

конусу (МЕРКОСУР), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС), Латиноамериканська інтеграційна асоціація (ЛАІА), Асоціація країн 

Південно-східної Азії (АСЕАН), але і в менш розвинених регіонах: 

Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Союз країн басейну 

річки Мано (MRU), Економічне співтовариство країн Західної Африки 

(ЕКОВАС), Карибський спільний ринок (КСР) тощо. Розвиток останніх 

організацій, здебільшого, залежить від політичного фактора. Тобто вибір їхніх 

інтеграційних пріоритетів залежить не скільки від економічних показників (в 

економічному плані вони конкурують між собою через однотипність 

спеціалізації), а від співпраці на геополітичній основі. К. Якобайта зазначав, що 
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«... на початку 1960-х рр., в порядку наслідування основи ЄЕС, в країнах, що 

розвиваються, мала місце перша хвиля створення регіональних  

союзів» [135, с. 8]. У другій половині ХХ ст.. загалом в ГАТТ надійшло більше 

70 договорів про співпрацю на регіональному рівні. Однак, до початку 1980-

х рр.. перша хвиля інтеграції у світі стала менш активною.  

На початку 80-х рр. ХХ ст.. розпочалась друга хвиля інтеграційних 

процесів, в якій були залучені країни третього світу. Причиною цього стала 

реакція держав, що розвиваються, на посилення торгових союзів в Північній 

Америці та Західній Європі. Найбільші інтеграційні організації були утворені в 

регіоні Південно-Східної Азії та Південної Америки. Для країн Латинської 

Америки регіональна інтеграція завжди мала велике значення. Їхні досягнення 

європейські дослідники намагалися втілити і в інших державах Півдня. Проте, 

для африканських країн такі інтеграційні трансформації виявилися досить 

складними. Зокрема, якщо для латиноамериканських країн основні інтеграційні 

обмеження були пов’язані з нестабільністю економічної сфери, проблемами 

політичного характеру, то для африканських держав також гостро стояло 

питання територіальних і національних конфліктів [97].  

На сучасному етапі виникають проблеми навіть у найбільш успішних 

об’єднань, наприклад, ЄС, МЕРКОСУР. Наявність суперечливих питань 

заважає повноцінно функціонувати інтеграційним об'єднанням. Це свідчить про 

необхідність пошуку нового формату співпраці між державами або покращення 

механізмів, що вже існують [65]. 

Отже, для сучасних інтеграційних процесів характерні два головні вектори 

формування регіональних об'єднань: 

– інтеграція активізується завдяки покращенню економічних та 

торгових зв’язків між окремими державами, при цьому їхні політичні відносини 

розвиваються значно краще, ніж з іншими країнами. Це суттєво збільшує 

варіативність політичної взаємодії між акторами об'єднання; 

– регіональні утворення формуються в наслідок політичної співпраці і 

не ґрунтуються на територіальних особливостях чи історичному минулому.  
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Ці дві тенденції пов’язані між собою. Відрізняються вони лише 

переважанням однієї чи другої характеристики в інтеграційних об’єднаннях, 

але звичайно, покращення економічних відносин і тісна політична співпраця 

сприяють розвитку інтеграційних процесів в цілому. Концентрація зусиль лише 

на розвитку одного виду співпраці (економічної чи політичної) не приведе до 

створення повноцінного всебічного інтеграційного об'єднання.  

Важливо, досліджуючи інтеграційні процеси, звернути увагу на основні 

властивості інтеграції. Серед них можна виокремити: 

– об'єднання декількох акторів міжнародних відносин (кооперація 

незалежних суб’єктів); 

– формування єдиного цілого з окремих самостійних частин 

(різноманітні рівні і види зв'язків між країнами); 

– кооперація з метою підвищення ефективності співпраці; 

– розвиток правових стосунків між країнами, що об’єднуються і участь 

в об'єднанні за власним бажанням (членство набувається за допомогою 

підписання договору) [97]. 

Змістовне наповнення поняття політичної інтеграції сформувалось в 

рамках становлення інтеграційних теорій. Необхідно зауважити, що теоретичне 

обґрунтування даного терміну відбулося завдяки дослідженням К. Жан, 

П. Савона, С. Фіоре тощо. Найбільш відомими є три теоретичних напрямки 

(наукові школи): школа функціоналізму і неофункціоналізму, школа 

федералізму і школа транснаціоналізму (плюралістична школа). 

Варто відзначити, що у наукових теоріях функціоналізму і 

неофункціоналізму, інтеграція розглядається як процес розповсюдження 

впливу центру, уповноваженого юрисдикцією на певну територію, що 

відбувається за допомогою передачі цьому центру суб'єктами політичного 

життя частини своїх функцій [232, c. 5]. Початковим етапом при дослідженні 

процесів інтеграції, з погляду функціоналізму, є вивчення та аналіз причин 

невдачі у роботі Ліги Націй. Основоположниками функціоналізму являються 

Д. Мітрані і А. Клоуд. Вони досліджують особливості створення 
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наднаціональних органів і пояснюють це явище тим, що співпраця сторін 

надалі обов’язково спричинить створення функції вищого рівня [154, c. 2-4]. 

Тобто, взаємодія функцій між собою завжди приводить до появи функцій 

вищого рівня задля створення сприятливих умов взаємодії першого рівня. 

Наступний етап полягає в утворенні функціональних систем світового 

масштабу. На підставі вище згадуваної теорії, можна стверджувати, що 

головною метою інтеграції є подолання дисбалансу розвитку економічних та 

технологічних зв’язків. 

Д. Мітрані і А. Клоуд називають регіони «функціональними зонами» і 

розглядають функції, що здійснюються в їхніх межах (економічні, технологічні 

тощо). З даного погляду неоднозначним є їхнє переконання про те, що 

регіональна інтеграція не завжди має географічну характеристику [97]. Мітрані 

вважав, що Ліга Націй перестала існувати через те, що її члени боялися 

втратити свій суверенітет. Перспектива майбутньої співпраці і вигоди, які 

отримували країни-учасниці, повинна була підштовхнути їх до формування 

необхідних для цього органів міждержавного управління, які б сприяли 

політичній співпраці та об’єднанню. Логічно, що автор звертає увагу на 

необхідність розвивати співпрацю між країнами і вирішувати питання, що 

важливі для всіх учасників (економічного, соціального характеру тощо). 

Резюмуючи, потрібно зауважити, що представники школи функціоналізму 

виступають за співпрацю між державами, як спосіб досягнення мети – 

політична інтеграція у більше об'єднання шляхом передачі частини свого 

суверенітету.  

Аналізуючи погляди неофункціоналістів на інтеграцію, можна відзначити, 

що даний процес розглядається ними як «формування нової, корисної для його 

членів спільноти з центральними органами влади, які користуються лояльністю 

поряд з іншими владними структурами» [17]. Проте, слід зауважити, що на 

практиці така взаємодія не рідко зустрічає супротив з боку органів влади (які не 

бажають віддавати частину своїх повноважень) та населення (не готового до 
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поглиблення взаємодії з іншими державами). Тому можна сказати, що на 

сучасному етапі не всі країни готові до інтеграції такого типу.  

Цікавими є ідеї Р. Харрісона, який досліджував роль центральних 

інститутів в інтеграційному процесі. Науковець зауважував, що 

«…інтеграційний процес може бути визначений як досягнення всередині якого-

небудь простору таких зв'язків між політичною спільнотою, коли виникають 

центральні інститути, пов'язані між собою єдиною системою прийняття 

політичних рішень і методами контролю, що визначають локалізацію цінностей 

на регіональному рівні, а також адекватні механізми досягнення  

консенсусу» [227, с. 12]. Ернст Хаас розглядав необхідність створення владних 

центральних інститутів, а політична інтеграція у даному випадку 

відбуватиметься як процес, «учасники якого, що діють на національній арені 

(урядовці, представники «груп інтересів», політичні діячі, а також прості 

громадяни), перестають ідентифікувати себе і свій майбутній добробут зі своїм 

національним урядом і його політикою, все більшою мірою орієнтуючись на 

наднаціональне об'єднання» [54]. Зараз найближче до такого типу інтеграції 

наблизився ЄС. Для латиноамериканських країн ще складно перейти на рівень 

наднаціонального правління, хоча такі спроби уже робилися (наприклад, 

УНАСУР).  

Розділивши політичну сферу, як важливий фактор інтеграції, на «низьку», 

(вона здійснюється з метою покращення життя населення, сприяння 

економічному розвитку) і «високу» (стосується просування 

зовнішньополітичних інтересів країни) неофукціоналісти розглянули головні 

складові елементи інтеграції [154, c. 5-6]. Проте, інтеграція можлива лише за 

умови розвитку країни у сфері міжнародної торгівлі, активній участі населення 

у політичному житті і взаємодії еліт, при цьому їхні відносини повинні мати 

конституційний характер або бути під контролем президента чи парламенту.  

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що на сучасному етапі 

інтеграційні об’єднання все частіше намагаються запровадити центральні 

інститути. Головною метою цих структур є контроль провідних сфер розвитку: 
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політики, економіки, соціальної сфери та безпеки. Отже, суттю процесу 

інтеграції, його основною направленістю стає вихід за рамки узгодження 

політики держав (і в економічному плані, і в політичному) і поступова передача 

суверенітету новим структурам. При цьому, важливою складовою залишається 

наявність демократичних прав та свобод громадян, адже дотримання принципів 

демократії дозволить повноцінно розвиватись об’єднавчим структурам та 

поглиблювати інтеграційні процеси в суспільстві. Це важливо тому, що всі 

країн (та їхні громадяни) в інтеграційному об’єднанні повинні бути на рівних 

правах. При недотриманні даного принципу утворюється дисбаланс, що 

неминуче призводить до конфліктів всередині організації. 

Теоретичний інтерес в контексті дослідження питання інтеграції 

становлять ідеї школи федералізму. Д. Пайндер вважає федералізм 

інтеграційною концепцією. Представники даної школи інтеграцією 

розглядають з погляду формування міждержавного утворення, на зразок 

федерації, за допомогою кооперації держав стосовно вирішення окремих 

питань, які важливі для всіх учасників. Головним завданням залишається 

побудова наддержави, а основним показником інтеграції є наднаціональні 

органи. При цьому, наднаціональні органи управління, як вважають 

представники цієї школи, мають частково володіти державним суверенітетом. 

Варто звернути увагу на те, що у теорії федералізму центральне місце належить 

політичним інститутам. Вони являються початковим етапом розвитку інтеграції 

в різних сферах, зокрема в економічній та соціальній. Отже, інтеграційний 

процес розглядається як такий, що у майбутньому повинен мінімізувати або 

цілком знищити суверенітет держав. Перші дослідження Спінеллі, який 

започаткував концепцію федералізму, опублікували у 40-х рр.  

ХХ ст. [94, c. 211-212]. Спочатку вони серйозно не сприймалися і здавалися 

утопією, але з часом, почали все частіше знаходити своє відображення в 

євроінтеграційних процесах (формування наднаціональних інститутів).  

Аналізуючи теорії класичного федералізму (його представниками є 

А. Гамільтон, К. Уейр, Р. Уотс) стає зрозумілим, що кооперація зусиль держав 
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можлива лише у разі передачі частки їхніх владних повноважень 

наднаціональним органам. Підтвердженням даного судження є теза дослідника 

А. Поповича, який розглядає ідеї федералізму у вигляді «добровільної відмови 

від управління централізованих структур, а також варіативності зв’язків і 

передачі повноважень іншим органам, при цьому їхня влада забезпечується 

конституцією» [97].  

Отже, для школи федералізму характерне визнання пріоритетності 

розвитку політичної інтеграції над економічним співробітництвом. Причиною 

цьому є визнання вченими важливості безпеки населення, оскільки війна, 

терористичні акти, радикальний націоналізм є реаліями сьогоднішнього життя. 

Дослідники запевняють, що лише наднаціональні інститути можуть 

гарантувати дотримання принципів демократії та дозволити населенню 

безпосередньо брати участь у вирішенні політичних питань [86, c. 206-208]. 

Д. Пайндер і А. Сбраджа визнають, що втілення такого формату інтеграції без 

участі громадян неможливе. У іншому випадку, інтеграція існуватиме у вигляді 

проекту. Участь громадян обов’язкова у формуванні наднаціонального уряду. 

А. Етціоні, засновник неофедералізму, називав остаточною ціллю інтеграції 

формування політичної спільноти. На його думку, політична спільнота повинна 

самостійно приймати рішення і мати власну ідеологію. 

Представники плюралістичної школи інтеграцію досліджують в рамках 

комунікаційних мереж, що відправляють повідомлення і сигнали, здійснюють 

обмін інформацією, допомагають у виконання окремих функцій і накопиченні 

досвіду. Карл Дойч, один з представників плюралістичного напрямку, 

розглядав інтеграцією як формування території безпеки між державами регіону. 

Як бачимо, не тільки федералісти надавали великого значення безпеці. Процес 

інтеграції Дойч визначав як «створення на певній території «почуття 

спільноти», сильних інститутів і практичних інструментів, здатних існувати 

тривалий час і викликати серед населення території усталені очікування на 

мирні зміни» [163, с. 5]. Аналізуючи наукову літературу з даного питання, 

необхідно звернути увагу на те, що представники плюралістичної школи 
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виділяють два способи, якими може проходити інтеграція: перший спосіб 

(амальгамний) – кооперація держав з метою створення єдиного об'єднання і 

другий (плюралістичний) – формування об'єднання при збереженні політичного 

суверенітету держав. 

Перший спосіб становить собою з’єднання двох або більше раніше 

незалежних одиниць до більшого утворення, що має певні характеристики 

спільного управління. У даному контексті інтеграція представляється як стан,  і 

як процес. В іншому випадку, одиниці, що інтегруються, зберігають власну 

політичну незалежність. Така інтеграції не може відбуватися без глибокого 

осмислення громадянами країн своєї єдності. Саме тому послідовники К. Дойча 

вважають, що вироблення «почуття спільноти» є важливою складовою на 

шляху до інтеграції [231].  

Якщо розглядати практичне втілення даної ідеї на прикладі Латинської 

Америки, то необхідно зауважити, що зараз, латиноамериканські уряди не 

звертають належної уваги на важливість розвитку почуття спільності серед 

жителів регіону. Соціальним змінам і розвитку в країнах регіону перешкоджає 

відродження націоналізму. Хоча багато латиноамериканських урядів прагнуть 

зміцнення національної безпеки, шляхом впровадження принципів 

співробітництва та регіональної інтеграції. Отже, розширення регіональної 

інтеграції між країнами в політичній сфері і торгових відносин є важливим 

етапом на шляху довготривалої співпраці.  

Іспанським журналом соціологічних досліджень було проведено 

опитування в 36 університетах Латинської Америки за напрямками: 

– знання особливостей розвитку інших країн континенту та контакти з 

їх громадянами; 

– ставлення до інших країн регіону; 

– сприйняття соціальної дистанції (рівні прийняття або відхилення 

інтеграції у суспільстві) [226]. 

Результати дослідження показують, що існує мало контактів з боку 

суб'єктів інтерв'ю з жителями інших країн, але при цьому зберігається 
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позитивне ставлення до регіональної інтеграції. Дослідження також показало, 

що існують сильні почуття відторгнення жителів деяких країн Латинської 

Америки. Соціально-психологічні аспекти націоналізму є потужною 

перешкодою для подальшої інтеграції країн континенту.  

Для амальгамної інтеграції навпаки характерне дотримання громадянами 

країн, що інтегруються, спільних культурних цінностей та моральних норм, 

спільні цілі об’єднання і схожа форма життєвого устрою. Такі ж завдання стали 

основою для дискусії серед прихильників теорії міждержавного підходу 

(сучасного варіанту школи плюралізму) [97]. К. Дойч припускав, що основними 

рушійними силами інтеграції є в першу чергу партійні системи та актори 

внутрішньої політики, а також національні держави [69]. При цьому основний 

показник інтеграції – це міцні переконання країн, що взаємні конфліктні 

ситуації вирішуватимуться мирним шляхом, при цьому процеси внутрішньої 

інтеграції країни досягаються у разі існування безпеки у спільноті. Для 

амальгамної інтеграції необхідний ряд різних обставин соціального, 

культурного та політичного характеру, серед яких відданість громадян 

однаковим цінностям та виправдання сподівань, що покладаються на 

інтеграцію є першочерговими. 

Схожі питання лягли в основу теорії міждержавного підходу (сучасна 

версія ідей плюралістичної школи). Засновником даного теоретичного підходу 

став К. Дойч. Він відзначав багато схожого в міждержавному співробітництві 

та відносинах всередині країни. Показником інтеграції, з погляду 

комунікаційних мереж, є більш міцні зв’язки між членами об'єднання, ніж з 

іншими партнерами. Інтеграція повинна характеризуватися лояльним 

ставленням громадян до нових політичних утворень (інститутів) та розумінням 

власної єдності. При цьому, не можна не погодитися з думкою С. Хофмана, 

який також досліджуючи інтеграційні процеси з погляду комунікаційних 

мереж, основною складовою називає державний інтерес. Дійсно, є велика 

ймовірність того, що саме державний інтерес буде постійно створювати 



52 
 

непорозуміння між національними державами і наднаціональними інститутами, 

а також вноситиме дисбаланс у відносини між країнами [97].  

У комунікаційній теорії докладно висвітлені фактори, при яких можлива 

інтегрована спільнота. Суспільство в результаті різноманітних причин 

стандартизує власні потреби, інтереси, цінності і у такий спосіб формується 

спільність. Серед них можна визначити: 

1) різноманітність варіантів комунікаційних сполучень між акторами 

інтеграційних процесів; 

2) покращення торгово-економічних стосунків; 

3) певний стиль суспільного життя; 

4) відповідність основних політичних пріоритетів; 

5) чисельні комунікації, що пов’язують між собою не лише  території, і 

окремі верстви суспільства; 

6) збільшення показників економічного розвитку (хоча б частини 

суб’єктів); 

7) збільшення політичних можливостей у акторів інтеграції; 

8) територіальна мобільність населення; 

9) поступова трансформація впливу в інтеграційному просторі різних 

груп, що впливає і на характер інтеграції; 

10) високий показник прогнозованості поведінки учасників інтеграції. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що на втілення в життя 

плюралістичної теорії впливає ряд факторів, які обумовлюють успішність 

інтеграції. Базові соціокультурні цінності елементів, що інтегруються, повинні 

доповнювати, а не суперечити один одному.  

Отже, аналіз наукових досліджень представників різних теоретичних 

напрямків дає змогу зробити ряд висновків. Перш за все, представлені теорії 

розглядають інтеграцію як взаємодію між країнами з високим рівнем взаємної 

довіри, що відображається в передачі частково суверенітету держав 

наднаціональним органам. По-друге, майже всі теорії визначають вплив на 

інтеграцію таких факторів: цивілізаційних, економічних, геополітичних, 
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соціокультурних, технологічних, забезпечення безпеки тощо. Вони 

підтверджують, що такий формат міждержавних відносин є закономірним і 

характеризує сучасний стан розвитку політичного процесу. По-третє, у вище 

розглянутих теоріях головними складовими інтеграційного процесу 

вважаються політичні партії, наднаціональні органи, явища міжнародного 

значення, які впливають на активність політичних структур, що залежить від 

інтеграційного процесу.  

Досліджуючи класичні теорії інтеграції, важливо також звернути увагу на 

ряд теорій політичної реінтеграції. Серед них найбільш відомими є: зіткнення 

цивілізацій, глобалізації, однополярного світу, неореалізму і 

неоінституціоналізму. Вони представляють великий інтерес для нашого 

дослідження.  

Особливості реінтеграції розглядались Р. Коксаом, Д. Дайнеру, 

І. Валлерстайном, Ф. Фукуямою, Б. Бьюзеном, Й. Гальтунгом та іншими. У 

традиції мислення європоцентризму політична реінтеграція є найбільш 

важливим критерієм прогресу і модернізації. Реінтеграція – це процес 

оновлення, відтворення єдиного цілого або повторне об'єднання об’єкту, який 

був раніше розділений [133, с. 68-69] .  

Аналізуючи концепцію неореалізму, слід зауважити, що дана концепція 

провідну роль відводить національним державам, адже попри активні процеси 

інтеграції, значення політики сили залишатиметься значним, навіть попри те, 

що причиною розбіжності між провідними державами частіше бувають 

економічні питання, аніж воєнні. Проте, всупереч на всеосяжному масштабу 

інтеграції, національні інтереси завжди матимуть великий вплив. Наприклад, 

Організація об’єднаних націй, що була створена як засіб для полегшення 

вирішення суперечливих і конфліктних ситуацій між країнами на глобальному 

рівні, але, все одно, дії ООН недостатньо результативні [228, с. 65-66]. 

Згідно з теорією однополярності, на сучасному етапі інтеграція 

відбувається під впливом військово-політичного домінування США і країн 
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Західної Європи над іншими державами та їх об’єднаннями (З. Бжезинський, 

М. Олбрайт, Г. Киссинджер, Э. Рубинстайн).  

Прихильники неоінституціоналізму найважливішим аспектом інтеграції 

визначають міжнародні організації. Вони (особливо ЄС і ООН) підтримують 

процеси інтеграції і реінтеграції в політичній системі. Проте, зараз країни 

відкрито не застосовують силу для вирішення питань. Р. Роузкранс висунув 

пропозицію сформувати проект «нової згоди», що представлений союзом 

держав-лідерів у економічному та військовому плані, що мають спільні 

політичні та ідеологічні погляди [229, с. 16]. Надалі члени даного союзу 

повинні отримати підтримку й інших держав, які навіть разом не зможуть 

протистояти даній коаліції.  

Аналіз наукової літератури, в якій розглядаються поняття «інтеграції» та 

«реінтеграції» дає можливість дослідити теорію «центру – периферії». Її 

автором є відомий американський соціолог І. Валлерстайн. Автор зосередився 

на пошуку характерних особливостей, що притаманні периферійним 

територіям. Він звертає увагу на переважанні процесу реінтеграції. На думку 

І. Валлерстайна, саме ця зона є областю протистояння між державами, блоками 

країн та цивілізаціями. Отже, периферія – місце, яке з погляду геополітики не 

підпадає під сферу інтересів регіональних і світових країн-лідерів. На нашу 

думку, не можна категорично заявляти про незацікавленість світових лідерів в 

периферійних зонах, адже як демонструють сучасні світові процеси (в тому 

числі і в Україні), периферійна зона може вплинути на розвиток «центру». 

Повертаючись до аналізу суджень Валлерстайна, треба відзначити ще одну 

складність на шляху інтеграції – постійне збільшення макронеоднорідності 

міжнародної системи. У класичний період поствестфальського світу, у всіх 

акторів був один набір культурних цінностей [201, с. 233-235]. На цьому етапі 

розвитку значно збільшилась власне кількість міжнародних суб'єктів, суттєво 

збільшилось і культурне розмаїття. Кандидати на «новий світовий порядок» 

активно використовують культурні аргументи, щоб кинути геополітичний 

виклик найбільшим держав світу. Тим не менше, попри заявлений Френсісом 
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Фукуямою «кінець історії», зараз перемога ліберальних цінностей не очевидна. 

Але і повернутися в світ абсолютного суверенітету неможливо. Результатом 

таких перетворень стала культурна реорганізація світової системи. 

Отже, розглядаючи теорії політичної реінтеграції стає очевидно, що для 

країн Латинської Америки також характерні процеси реінтеграції (наприклад, 

реінтеграція Куби в систему міжамериканських відносин). Аналіз даних теорій 

дає можливість всебічно розглянути регіональні інтеграційні процеси, що 

відбуваються в Латинській Америці на сучасному етапі. 

Українські науковці також приділяють багато уваги дослідженню 

інтеграційних процесів. Значний внесок у розвиток теоретичних основ та 

проведення прикладних досліджень зроблено завдяки Інституту всесвітньої 

історії Національної академії наук України [32]. Науковцями даного інституту 

(Кудряченком А. І., Солошенко І. І., Татаренко Н. О., Чекаленко Л. Д. тощо) 

було докладно проаналізовано основні тенденції сучасних світових процесів, в 

тому числі інтеграційних. Особливу увагу необхідно звернути на дослідження 

Чекаленко Л. Д. У своїх чисельних працях (в першу чергу в «Світові 

інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем») автор 

характеризує теоретичні засади інтеграції, особливості її розвитку та, що 

найважливіше, порівнює між собою різні інтеграційні об'єднання. 

На ряду з Інститутом всесвітньої історії значний внесок у науково-

дослідницьку діяльність було зроблено Інститутом політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. Було поставлено 

ряд завдання з метою поглиблення розробки стратегічних задач та всебічного 

вирішення питань інтеграції, взаємовпливів політики, регіональних відносин, 

розробки технологій управління в системі політичних і міжетнічних відносин 

тощо [55]. Ґрунтовний аналіз інтеграційних процесів було представлено в праці 

Деменко О. «Інтеграція – феномен міжнародних відносин XXI ст.» в Наукових 

записках ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. Автор докладно характеризує особливості 

інтеграції та виокремлює нові тенденції об’єднавчих процесів у сучасному 

світі. 
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Зокрема, українським науковцем Бредіхіним А. В. було проведено 

фундаментальне дослідження інтеграційних процесів, в тому числі і на 

прикладі ЄС. Автор зазначає, що «Можна с впевненістю заявляти, що історія 

ХХІ століття буде цілком залежати від взаємовідносин між глобальними 

інтеграційними структурами» [13, с. 3]. Погоджуючись з вищезазначеною 

тезою, можна додати, що виникаючі об’єктивні умови, які змушують країни 

шукати нові (або вдосконалювати існуючі) форми співпраці, є рушійною силою 

інтеграції. 

Окремо варто зосередити увагу на українських науковцях, які досліджують 

інтеграційні процеси в Латинській Америці. Зокрема, Ковальова О. І. у своєму 

дослідженні «Політична інтеграція в Латинській Америці: ґенеза, ключові 

характеристики, детермінанти кризових тенденцій» розкриває взаємозв’язок 

внутрішніх і зовнішніх чинників інтеграції [62, с. 7-9]. Автор наголошує, що 

незважаючи на розвиток латиноамериканської інтеграції існує велика кількість 

кризових явищ, які зменшують її ефективність. Зважаючи на зміни в регіоні, які 

відбулися за останні 12 років після написання роботи, дана дисертація є гарною 

базою для подальших досліджень сучасних інтеграційних процесів.  

Також варто звернути увагу на дисертаційне дослідження Веселої Н. М. 

«Інтеграційні процеси в Латинській Америці та Карибському басейні: 

особливості, тенденції, перспективи» [23]. Весела Н. М. розглядає інтеграційні 

процеси в регіоні, які відбувалися в 90-х рр.. ХХ ст. Важливо звернути увагу, 

що в цей період латиноамериканська інтеграція швидко розвивається і 

формуються нові інтеграційні об'єднання (наприклад, МЕРКОСУР, ЦАІС). 

Отже, дане дисертаційне дослідження становить цінність як ґрунтовний аналіз 

одного з найважливіших періодів латиноамериканської інтеграції та зокрема 

суспльіно-політичного виміру. 

На підставі проведеного аналізу теорій інтеграції можна зробити висновок, 

що всі вони з різних сторін розкривають поняття «інтеграції». Кожна з цих 

теоретичних концепцій підтверджує, що головною метою інтеграційних 

процесів є сприяння прогресу базових суспільних цінностей, розвиток 
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економічного співробітництва та гарантія безпеки, бо самостійно держава не в 

змозі забезпечити дотримання даних принципів в сучасних умовах. Українські 

науковці не залишаються осторонь. Велика увага приділяється аналізу 

інтеграційних процесів, проте, всупереч геополітичній важливості даного 

регіону, Латинська Америка все ще залишається територією, дослідження якої 

не є у достатній мірі повноцінним. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

Інтеграція – це складний та різнобічний процес. У даному підрозділі 

доведено, що на сучасному етапі не існує загальної теоретичної бази для 

вивчення інтеграції, яка могла б цілком охарактеризувати інтеграцію як 

феномен. Попри це, різні концепції та теорії, що розглядають дане поняття, 

систематизують уявлення про інтеграцію, особливості та можливі варіанти її 

подальшого розвитку. 

Розглянуто особливості інтеграційних процесів. Інтеграція, за своєю 

суттю, є довготривалим та багатостороннім процесом, який може привести як 

до позитивних, так і до негативних наслідків. Це викликано фрагментацією 

світу, спільною метою акторів міжнародних процесів, або зіткненням їх 

інтересів.  

Також наголошується, що попри масштабність інтеграційних процесів на 

сучасному етапі, вони все ще мають фрагментарний характер, тобто в 

залежності від регіону, інтенсивність інтеграції різна. Це пов’язано з 

неоднорідністю політичного, економічного, культурного розвитку. Виникнення 

і розвиток регіональних і субрегіональних міждержавних угрупувань 

зумовлюється рядом причин політичного, економічного, географічного, 

історичного та соціокультурного характеру.  

Зроблено спробу охарактеризувати процеси інтеграції та дезінтеграції, які 

притаманні наявним регіональним об'єднанням. У тому випадку, коли 
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переважає інтеграція, то об'єднання функціонує стабільно і постійно 

розвивається. У разі переважання дезінтеграційних процесів, виникає загроза 

зникнення об'єднання. Дезінтеграція, зазвичай, є наслідком великої кількості 

суперечностей, що накопичуються між членами інтеграційного об'єднання, або 

наслідком кризових явищ. Світова криза може не лише спонукати розвиток 

дезінтеграційних процесів, а й навпаки, сприяти співпраці з розробки спільних 

антикризових програм. Яскравим прикладом є МЕРКОСУР. 

Підтверджено, що розвиток інтеграції відбувається завдяки наявності 

спільної мети у країн у політичній, економічній, соціокультурній сферах. Також 

важливе місце займає вирішення суперечливих питань, що виникають через 

зіткнення інтересів країн, адже це може призвести до дезінтеграції. Метою 

дезінтеграції є не лише заперечення інтеграційних процесів, а також 

формування нової моделі відносин у регіоні. Тобто, дезінтеграція не завжди 

призводить до руйнування, вона  також може стати поштовхом до зміни форми. 

Головною функцією міждержавних і наддержавних інститутів є попередження 

дезінтеграційних процесів. На практиці стає очевидно, що дезінтеграції можна 

уникнути, але це можливо завдяки співпраці країн, що займають провідні 

позиції в регіоні. В більшості випадків, спільні скоординовані дії можуть 

допомогти уникнути кризи всередині інтеграційного об'єднання і запобігти 

його повному руйнуванню. 

В тому числі доведено, через те, що активний розвиток і розповсюдження 

інтеграційних процесів у світі припадає на другу половину XX ст.., тому вони 

відбувалися у взаємодії з процесами глобалізації. Основою інтеграції є 

наявність спільної мети у країн-сусідів та економічні і політичні вигоди, які 

вони матимуть у разі співпраці. На сучасному етапі, глобалізація є одним з 

основних показників розвитку цивілізації. Найчастіше, глобалізацію, як і 

інтеграцію, розглядають в рамках економічного розвитку, в меншій мірі 

вивчаються її політичні наслідки. Проте, найбільше вплив глобалізації та 

інтеграції відчувається суспільством. Можна припустити, що процес 

глобалізації перебуває на піку свого розвитку. Досить важко прогнозувати його 
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наслідки. Остаточно можна сказати лише після завершення цього процесу. 

Глобалізація – складне явище, що має у собі багато суперечливих моментів і 

тісно пов’язане з інтеграцією. 

За допомогою регіональної інтеграції стає можливою підтримка 

стабільності у політичній сфері, покращення економічних показників в регіоні 

та покращення становища регіонального об'єднання на міжнародній арені. 

Задля отримання позитивного результату та високих показників, повинен 

обов’язково бути наявний дієвий механізм прийняття рішень та їх виконання і, 

найголовніше, інтеграція повинна мати поступовий характер, тобто переходити 

від простішого рівня розвитку на більш складний. Регіональна інтеграція 

дозволяє розподіляти країни на окремі групи за принципом географічного 

розташування та спільності інтересів. Основною метою є формування найбільш 

активної та міцної групи країн, що матимуть можливість контролювати важливі 

сфери міжнародних відносин. Всі держави-члени намагаються отримати 

вигідну стратегічну позицію. Завдяки інтеграції, можливо отримати найбільше 

переваг, що може дати глобалізація, при цьому, мінімізувати її негативні 

наслідки.  

Отже, дослідження інтеграційних процесів потребує поглиблення та 

розвитку наукової бази. Сучасні теорії дають можливість сформувати погляд на 

інтеграцію як на один із значущих процесів, що відбувається в сучасному світі і 

може мати характер як політичної взаємодії, так і економічної, культурної 

тощо. Інтеграцію необхідно розглядати, як закономірний процес, який стає все 

більш масштабним та багато в чому впливає на формування міжнародних 

відносин. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

Заболотна М. Ф. Еволюція поняття «політична інтеграція» / М. Ф. Заболотна // 

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового 

політичного процесу: Збірник матеріалів інтернет-конференції (7 жовтня 

2016 р.) / Під заг. ред. К. В. Балабанова. — [Электронный ресурс]. — 

Маріуполь, 2016. — http://istfak.org.ua/tendentsii-rozvytku-suchasnoi-systemy-



60 
 

mizhnarodnykh-vidnosyn-ta-svitovoho-politychnoho-protsesu/183-protsesy-

rehionalizatsii/979-evolyutsiya-ponyattya-politychna-intehratsiya. Заболотна М. Ф. 

Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі / 

М. Ф. Заболотна // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 

«Грані». — 2015. — №10/1. — С. 27-32. 
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РОЗДІЛ 2.  

ІНСТИТУТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЛАТИНСЬКІЙ 

АМЕРИЦІ 

 

2.1. Сучасні інтеграційні процеси в Латинській Америці: інституційно-

політологічний аспект 

Латиноамериканська інтеграція характеризується формуванням великої 

кількості регіональних об'єднань. У цілому, вони розвиваються динамічними 

темпами (на відміну від африканських і азіатських об'єднань), але, все одно, є 

велика кількість проблем і кризових моментів в їхньому розвитку. У першу 

чергу це пов'язано з прагненням деяких держав (наприклад, Аргентини, 

Бразилії) лідирувати в організаціях і нав'язувати своє бачення політичного та 

економічного розвитку. Також важливим фактором є те, що Латинській 

Америці властива нерівномірність розвитку країн. Це негативно впливає на 

формування організацій, особливо, економічного характеру. Для 

латиноамериканських інтеграційних об'єднань характерна кооперація передусім 

на економічній основі, але також присутні елементи і політичної інтеграції. 

Порівняльний аналіз ряду інтеграційних об'єднань дасть можливість виявити 

спільні риси та відмінності, а також проблеми з якими вони стикаються. 

Предметом нашого дослідження стали найбільш впливові об'єднання держав: 

ЛАІ, АСН, ЦАІС, МЕРКОСУР, УНАСУР, Тихоокеанський альянс, СЕЛАК. 

Переважно порівнюватись будуть особливості створення інтеграційних 

об'єднань, труднощі з якими вони стикаються та принципи, на яких дані 

об'єднання побудовані. Якщо, навіть, країни інтегруються задля вирішення 

нагальних економічних проблем, визначення принципів діяльності є свідченням 

існування політичних інтересів, домовленостей та політичної волі. 

Досліджуючи інтеграційні об'єднання регіону, передусім необхідно 

звернути увагу на Латиноамериканську Асоціацію Інтеграції (ЛАІ) (Asociacion 

Latinoamericana de Integracion, ALADI), що у 1980 р. прийшла на зміну чинній з 

1961 р. по 1980 р. Латиноамериканській асоціації вільної торгівлі (ЛАСТ). На 
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основі Договору Монтевідео ІІ, до неї увійшли: Бразилія, Аргентина, Болівія, 

Венесуела, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі і також Еквадор. 

За цим договором країни ЛАІ розподіляються на такі категорії: «більш 

розвинені», до яких відносяться Бразилія, Аргентина та Мексика; «з середнім 

рівнем розвитку» (Колумбія, Уругвай, Венесуела, Перу та Чилі); до «менш 

розвинених» належать Парагвай, Болівія та Еквадор [53, с. 87-88]. 

Створена на базі Договору Монтевідео І ЛАСТ економічну інтеграцію 

називала пріоритетною метою. Головним стратегічним завданням було у 

1973 р. заснування зони вільної торгівлі [242]. Для досягнення цієї мети 

необхідно було повністю скасувати торговельні бар'єри.  

Свою діяльність ЛАІ почала у 1981 р. з надання пільг в першу чергу менш 

розвиненим країнам. Надання пільг свідчить про те, що члени організації 

проявили готовність підтримувати менш розвинені країни. В цьому є схожість 

ЛАІ з ЄС, в якому на протязі десятиліть проводиться політика перерозподілу, 

яка має з часом привести, якщо не до ліквідації розриву в рівнях розвитку країн, 

то до суттєвого його зменшення. Подібна політика є свідченням розуміння 

існування спільних інтересів країн, що створили організацію. Було укладено 29 

угод, підписано договори з багатьма організаціями, серед яких: Андська група, 

ЕКЛА, ПР ООН, ЛАЕС та інші. До складу політичних органів влади в ЛАІ 

входять: Рада міністрів закордонних справ, Конференція з оцінки стану 

регіональної інтеграції, що працюють під егідою Асоціації, та Комітет 

представників. 

Рада міністрів закордонних справ формулює головні напрями інтеграції. 

Вона є вищим органом Асоціації.  

Конференція з оцінки стану регіональної інтеграції збирається кожні три 

роки. Головним завданням є аналітична експертна оцінка інтеграційних 

процесів в регіоні задля визначення їх особливостей, складання прогнозів та 

виявлення недоліків. В останній час дані наради не проводяться.  

В кінці ХХ ст. ЛАІ було зроблено великий внесок у розвиток 

інтеграційних процесів у регіоні. Зараз асоціація здійснює консультативну 
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діяльність, але у майбутньому, цілком можливе відновлення її роботи в 

попередньому обсязі. Це буде цілковито залежати від готовності і намірів її 

членів до таких змін. Дехто вважає, що ЛАІ не відповідає сучасним потребам 

інтеграції. З цим не можна погодитися, оскільки Асоціація володіє великим 

потенціалом та має досвід створення міжнародно-правової бази. 

ЛАІ складається з трьох субрегіональних об'єднань: 

1. Ла-Платська група (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай та 

Болівія). Країни, що входять до даної групи підписали договір про басейн ріки 

Ла-Плати у 1969 р. (приводом до підписання даного договору стали питання 

екологічного, економічного та територіального характеру). 

2. Андська група (Болівія, Перу, Венесуела, Еквадор і також Колумбія), 

створена на базі Картахенського договору 1969 р. 

3. Амазонський пакт 1978 р. (Бразилія, Болівія, Колумбія, Венесуела, 

Перу, Сурінам, Гайана та Еквадор). 

Деякі країни є одночасно членами різних об'єднань. Це пояснюється тим, 

що кожна з трьох груп охоплює різний субрегіон, а інтереси таких країн як 

Бразилія, Болівія, Венесуела, Колумбія виходять за рамки території одного 

субрегіону. Приводом для утворення даних об'єднань в рамках ЛАІ стала 

екологічна ситуація цих субрегіонів. Кожна з трьох груп виступає за 

підвищення рівня екологічної безпеки регіону, розвиток і охорону природних 

ресурсів. Співпраця у напрямку охорони навколишнього середовища є 

важливою складовою сучасної міжнародної інтеграційної системи [53, с. 121].  

У договорі Монтевідео визначається пріоритетність інтеграційних 

процесів, як спосіб розвитку латиноамериканського регіону. Держави-учасниці, 

згідно з договором, повинні сприяти цьому за допомогою політичного 

співробітництва та економічної кооперації. При цьому головними принципами 

співробітництва є: 

– плюралізм, як власний вибір участі країн в інтеграційних процесах 

заради вирішення політичних і економічних питань в регіоні; 

– конвергенція у встановленні політичного діалогу між державами; 
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– гнучкість і зміцнення інтеграційних зв'язків; 

– диференціація форм угоди між державами-членами і використання 

всіх інструментів, здатних активізувати і розширити регіональне 

співробітництво на різних рівнях [244].  

ЛАІ своїм пріоритетним завданням вважає підтримку процесів 

субрегіональної інтеграції на континенті, в першу чергу економічного 

характеру. Сприяє інтеграції створення спільної правової бази. Країни-члени 

ЛАІ укладають договори різних інтеграційних напрямків, в тому числі і 

економічні. Для нашого дослідження ЛАІ представляє великий інтерес тому, 

що на основі правового поля Асоціації було створено ряд організацій, зокрема 

МЕРКОСУР, Андську спільноту. 

Ще одним важливим союзом, який вплинув на формування сучасної 

картини латиноамериканської інтеграції став Андський пакт (АП). Основою для 

його створення є Картахеська угода 1969 р. Членами спільноти стали: Перу, 

Чилі (до 1976 р.), Болівія, Еквадор, Колумбія та Венесуела (1973-2006 рр.). 

Заснування АП відбулося, коли Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі 

(ЛАСТ) перебувала в стані кризи. На цей факт важливо звернути увагу, тому 

що ЛАСТ – це перше інтеграційне об'єднання Латинської Америки , членами 

якого були і країни АП [161]. 

Ознакою того, що регіональна інтеграція є пріоритетним напрямком і 

бажання її поглибити постійно посилювалось, стало підписання 10 березня 

1996 р. протоколу Трухільйо – додаткового протоколу до Картахенської угоди. 

Він ознаменував створення Андського співтовариства націй (АСН). Аналізуючи 

особливості формування АСН, треба відзначити не легкий розвиток 

інтеграційної структури: він розпочався з економічної співпраці, а згодом 

виникла і політична взаємодія. Можна припустити, що успіх став можливим 

лише завдяки дотриманню наступних положень: сприяння процесам 

регіональної інтеграції, підтримка національного суверенітету та інтересів 

кожної держави (країни АСН не припинили членства в інших міжнародних 

організаціях і просувають інтереси Андських країн у світовій політиці). Все це 
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надає АСН наднаціонального характеру. Вироблення єдиної 

зовнішньополітичної стратегії, координація питань внутрішньої політики, 

продуктивна робота суду Картахени – максимально наближають Андське 

співтовариство націй до такої наднаціональної структури як Європейський 

союз [68]. 

Досягнення спільних політичних цілей повинно підкріплятися розвитком 

демократичних традицій. Важливу роль у цьому відіграє Андський парламент, 

адже саме він виступає гарантом розвитку демократичних прав і свобод в АСН. 

Андський парламент був заснований у 1979 р. Він виконує дорадчу функцію, 

але попри це, займає важливе місце у законодавчому процесі. У 1980 р. було 

проведено І засідання. Тоді у складі парламенту було всього 25 депутатів (по 5 

представників від країни). Головною метою парламенту стала розробка 

законопроектів, які мають сприяти усуненню розбіжностей і контролювати 

законодавчу базу країн АСН. Завданням Парламенту АСН є також 

співробітництво з парламентами інших країн (не лише Андського  

регіону) [215, с. 37-38]. 

У 1996 р. після якісної модернізації інституційної системи почали 

працювати постійні органи АСН. Діяльність всіх цих органів спрямована на 

полегшення та удосконалення інтеграційних процесів. Рада президентів – це 

вищий орган Андського співтовариства націй, який відповідає за політичні 

рішення. Він формулює основні пріоритетні напрямки розвитку політики 

(регіональні та міжнародні), визначає спільні інтереси, окреслює інтеграційні 

перспективи, аналізує діяльність країн-членів, а також виступає представником 

АСН на міжнародній арені. Рада міністрів закордонних справ займається 

вирішенням питань політичного характеру та зовнішньоекономічного, сприяє 

поглибленню інтеграційних процесів та визначенню зовнішньополітичних 

пріоритетів. Спеціальна Комісія виконує функції вищого виконавчого органу, 

сприяє розвитку спільних проектів, окреслює спільні політичні та економічні 

вектори та контролює дотримання угод [161].  
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Стосовно оцінки організаційної структури АСН, слід зауважити, що її 

члени намагалися створити організацію, яка максимально охоплюватиме 

економічну та надалі політичну сфери. Загалом вдалося сформувати 

злагоджену чинну систему, складові частини якої мають гарну репутацію навіть 

на міжнародному рівні (наприклад, Андська корпорація розвитку). 

Водночас, найважливішим завданням залишалось формулювання основних 

напрямків внутрішньої політики Андського регіону. Тому вже в 1998 р. було 

визначено основні стратегічні вектори розвитку. Найважливішим напрямком 

залишалась інтеграція та співпраця з іншими регіональними об'єднаннями. Але 

у 2001 р. відбулися концептуальні зміни політичного курсу. Пріоритетне місце 

посіла співпраця в рамках Андського регіону. Розвитку цього напрямку 

сприяли нові принципи роботи у сферії юстицій та внутрішньополітичного 

регулювання. Згідно з цими принципами, Андське співтовариство націй як на 

регіональному, так і на міжнародному рівні додержується загальноприйнятих 

норм та принципів.  

Підсумовуючи, відзначимо, що на сьогодні, серед головних цілей АСН 

можна виділити: 

– створення спільного ринку шляхом розвитку регіональної інтеграції, 

також встановлення єдиних тарифних правил, запровадження системи 

товарообміну, збільшення кількості інвестицій; 

– гарантування соціального захисту населення та забезпечення 

зайнятості; 

– консолідація зусиль андських країн стосовно спільних політичних 

інтересів, вироблення спільної інтеграційної стратегії, у розвитку якої будуть 

зацікавлені всі країни об'єднання [71, с. 97].  

Реалізація останньої задачі має найсуперечливіший характер. З одного 

боку кожна з країн-членів АСН зацікавлена у співпраці в регіоні, а з іншого 

боку у вирішенні політичних питань дуже важко враховувати інтереси кожної 

держави. Тому, задля досягнення поставлених цілей країнам Андського 
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співтовариства націй потрібно, перш за все, навчитися шукати компромісні 

рішення [174, с. 1].  

В еволюції АСН можна виділити декілька етапів. Перший етап (1969-

поч. 1980 рр.) характеризується збільшенням впливу держави на життя 

населення. Дана інтеграційна політика характеризувалася яскраво вираженим 

етатизмом. При цьому слід відзначити важливість економічного розвитку в 

країнах об'єднання. Другий етап (1982-1988 рр.) ознаменувався кардинальними 

змінами інтеграційної стратегії. Причиною цьому стала криза, яка охопила 

країни регіону. Це привело до змін в напрямку лібералізації політики та 

економіки, до більшої відкритості регіону. 

Третій (1989 р.) етап розпочався на основі якісно нової концептуальної 

моделі. Прикладом стала європейська інтеграція. Головною метою стало 

створення зони вільної торгівлі АСН та митного союзу [71 с. 98]. 

Отже, всі стадії розвитку інтеграції в Андському регіоні були зумовлені 

тогочасною політичною ситуацією в країнах. Закономірно, що зростання 

державного впливу на всі сфери життя населення не отримало належної 

підтримки, оскільки в регіоні почали набирати все більшої популярності ідеї 

демократії. Сучасний політико-економічний стан членів АСН дає можливість 

перейти на новий рівень розвитку інтеграції за прикладом ЄС. Але невідомо, чи 

всі країни співтовариства готові до політичних, економічних та соціальних 

трансформацій, адже потрібно мати злагодженість у поглядах, щодо 

майбутнього інтеграційного розвитку, сильну політичну та економічну базу і 

найголовніше – готовність населення до таких змін.  

Масштаби діяльності АСН виходять за рамки Латинської Америки. 

Андське співтовариство підтримує тісні політичні зв’язки з різними країнами та 

організаціями, наприклад з Китаєм, Індією, Росією, ЄС. При цьому 

пріоритетним залишається європейський напрямок. Адже метою андських країн 

є побудова організаційної структури на кшталт ЄС. Це перш за все 

простежується у зовнішньополітичній стратегії АСН.  
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Підтвердженням ефективності проведення успішної внутрішньої політики 

АСН, стало запровадження в регіоні андського паспорту. Латиноамериканські 

країни на протязі свого розвитку неодноразово переконувалися у необхідності 

спільних скоординованих дій, адже це важливо у протистоянні впливу інших 

держав, в першу чергу США [174, с. 1-2]. Країни АСН, розуміючи важливість 

консолідованої діяльності, ухвалили єдиний напрямок політики, стосовно 

інших країн та організацій. Це досить важливий крок, адже саме формування 

єдиної інтеграційної стратегії забезпечує стабільний розвиток організації. 

Однак варто наголосити, що у випадку АСН вибір спільного інтеграційного 

курсу є складним рішенням. Це пояснюється тим, що країни-члени організації 

мають різних стратегічних партнерів.  

На тлі існування ряду розбіжностей у політиці країн АСН, важливим 

аспектом їх діяльності стало підписання великої кількості протоколів, що 

доповнили Договір Картахени. Це відбулося після підписання Договору про 

зміцнення принципів демократії. Почав діяти принцип «захисту демократії» в 

країнах-членах АСН: якщо буде пряма загроза державі регіону, то Рада АСН 

приймає рішення, щодо вирішення даної проблеми. 

У 1997 р. було підписано Сукрській Протокол. Він містив у собі принципи, 

направлені на зміцнення спільного політичного курсу. 

Основними з положень протоколу є:  

– виконання принципів міжнародного права; 

– єдність країн Андського регіону; 

– мирне врегулювання регіональних конфліктів;  

– підтримка демократичних прав та свобод громадян, соціальний захист 

населення; 

– повага прав людини; 

– співпраця між країнами АСН; 

– сприяння соціально-економічному розвитку країн-членів;  

– підтримка інтеграційних процесів в Латинській Америці [161]. 
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Не можна сказати, що умови Сукрського Протоколу виконуються 

повністю. Суперечливість поглядів членів АСН не дає змоги вирішувати 

політичні питання узгоджено. Головні принципи Протоколу стали основою для 

формулювання мети регіональної інтеграції: підтримувати ідентичність, 

колективні інтереси і цілі; забезпечувати регіональну безпеку; сприяти 

співробітництву між країнами АСН; проголосити інтеграцію, як пріоритетний 

напрямок політики АСН; розвивати інтеграцію в Латинській Америці; 

підтримувати демократичні права населення в країнах регіону; протистояти 

корупційній діяльності, тероризму та іншим загрозам безпеки регіону [161].  

Досліджуючи інтеграційний курс АСН, знову постає питання складності 

вибору головного партнера. Країнам АСН завжди доводилося робити вибір на 

користь однієї з двох найвпливовіших організацій в регіоні – НАФТА і 

МЕРКОСУР. Ці два інтеграційні об'єднання мають зовсім протилежні погляди 

на майбутнє континенту. Якщо НАФТА активно виступає за співпрацю з США, 

які є членом даної організації, то країни МЕРКОСУР (лідерами якого є 

Аргентина та Бразилія) навпаки, обирають незалежний від будь-якого 

стороннього впливу розвиток континенту. АСН не має настільки потужного 

потенціалу, а тому співтовариству завжди доводиться обирати, яку інтеграційну 

тенденцію підтримувати. Основна проблема полягає в тому, що між самими 

країнами-членами АСН немає єдності стосовно підтримки чи то 

проамериканського напрямку, чи то незалежного від США розвитку, за який 

виступають країни-лідери регіону Аргентина та Бразилія [68].  

Суперечності, які виникають всередині організації, значно послаблюють її, 

а тому досягнення початкових цілей АСН таких, як єдність національних 

інтересів, консенсус у прийнятті рішень, взаємопідтримка, значно 

ускладнюється. Обрання інтеграційного напрямку є важливою складовою 

розвитку АСН, через це єдність у даному питанні є обов’язковою. 

Докладніше аналізуючи співпрацю АСН з регіональними організаціями, 

слід зазначити, що співробітництво з МЕРКОСУР почалося ще у 1996 р. 

Спонукали до переговорів економічні питання, а саме створення зони вільної 
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торгівлі між державами Андського співтовариства та членами МЕРКОСУР. 

Офіційна зустріч відбулась в м. Ліма (Перу), де було обговорено та погоджено 

основні організаційні питання. Співпраця у даному напрямку виявилася 

достатньо ефективною, адже торгівля з державами МЕРКОСУР має значно 

вищі показники, ніж обсяг торгівлі країн АСН.  

Попри позитивну динаміку співпраці з МЕРКОСУР, існує один 

суперечливий момент. Адже Еквадор, Венесуела та Колумбія підтримували 

Північноамериканську зону вільної торгівлі. Колумбія, Мексика і Венесуела 

входять до Групи трьох і це є передумовою членства у НАФТА [53, с. 311].  

Можемо констатувати, що саме відсутність єдності у політичних питаннях 

стала найбільшою проблемою Андської системи інтеграції. Об’єднанню 

потрібно чітко визначити спільну інтеграційну стратегію, йти на компроміси у 

вирішенні суперечливих питань і задовольняти інтереси кожної країни АСН. 

Через суперечливість поглядів членів об'єднання, консолідація зусиль та 

інтересів на даний момент не можлива. Непорозуміння всередині блоку стали 

причиною виходу з нього Венесуели, тому що уряд країни не підтримав 

співпрацю США і АСН, в тому числі підписання Угоди про вільну торгівлю. 

Всупереч непорозумінням всередині АСН, все одно іде зближення з 

МЕРКОСУР [68]. На даний час, МЕРКОСУР залишається найвпливовішою 

організацією, хоча і має велику кількість внутрішньо організаційних проблем. 

Взаємна підтримка та співпраця цих двох об'єднань відкриває великі 

перспективи для політичного, економічного та соціального розвитку 

Латинської Америки, латиноамериканської інтеграції  в цілому.  

Досліджуючи особливості об’єднавчих процесів в Латинській Америці, 

необхідно звернути увагу також на історію розвитку 

центральноамериканської інтеграції, що має свої особливості. Головною 

відмінною рисою є комплексний підхід до регіональної інтеграції, тобто 

створення регіональної організації, що складається з окремих 

організаційних структур, які володіють конкретною компетенцією. 
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Центральноамериканську інтеграційну систему було утворено 

12 грудня 1991 р. з-поміж держав Центральної Америки. ЦАІС являє собою 

складну інтеграційну структуру, яка має великі перспективи для розвитку, 

але при цьому не позбавлена власних проблем всередині, як загального 

характеру, так і окремо кожної країни-члена.  

Перш за все доцільно розглянути організаційну структуру ЦАІС. 

Нарада глав держав є вищім органом організації. Генеральний секретар 

відповідальний за реалізацію рішень, що приймаються на самітах ЦАІС та 

засіданнях Ради Міністрів. Водночас інтеграційні процеси в субрегіоні 

регулюється великою правовою базою та значною кількістю договорів. 

Серед них важливе місце займають: установчий Протокол Тегусігальпи, 

Протокол Гватемали про економічну інтеграцію, рамковий Договір про 

демократичну безпеку, Договір про соціальну інтеграцію. В ЦАІС також 

функціонують Центральноамериканский парламент (Гватемала) та 

Центральноамериканський суд (Нікарагуа), що виконує  консультативну 

функцію з міжнародно-правових суперечностей [236]. 

Аналізуючи особливості створення та функціонування ЦАІС, 

зауважимо важливість визначення її основних цілей. Серед них можна 

виокремити наступні: 

– підтримка виборних інститутів; 

– зміцнення демократичних прав і свобод населення; 

– формування якісно нової системи безпеки в регіоні;  

– створення системи економічного розвитку в регіоні;  

– організація програми соціальної справедливості та розвитку; 

– ідентифікація Центральної Америки як невіддільної  частини 

міжнародних процесів; 

– захист навколишнього середовища, підтримка регіональних 

екологічних програм [236].  

Як бачимо, у політичній сфері ЦАІС відходить від класичного бачення 

інтеграції. Лідери країн-членів наголошують на пріоритетності розвитку 
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демократії як у вирішенні внутрішньополітичних питаннях окремої країни, 

так і на регіональному рівні в цілому [207, с, 63]. Через те, що Латинська 

Америка на протязі тривалого історичного періоду не була залучена до 

процесу демократичних перетворень, зараз особливо важливо приділити 

увагу розвитку демократії в регіоні. 

Близькість географічного розташування, спорідненість історичного 

минулого, етнічного складу населення, господарських систем та інші 

показники є основою для втілення у життя запланованих інтеграційних 

цілей у найближчому майбутньому. Попри це, існує ряд перешкод, серед 

яких:  

– недостатня кількість ресурсів (людських, фінансових, природних), 

залежність від інших країн;  

– нестача енергетичних ресурсів, зокрема нафти (крім Гватемали) і 

як наслідок – економічна нестабільність, вразливість та залежність від 

імпорту; 

– пильний контроль з боку США через те, що регіон має важливе 

геополітичне положення [53, с. 178]. 

Це все пов’язано з тим, що Центральна Америка є «сполученням» між 

Північною та Південною Америками. Саме тому політичний та економічний 

контроль над цією територією особливо важливий для Сполучених Штатів. 

У 2005 р. все ж таки було ратифіковано договір про вільну торгівлю між 

ЦАІС та США. Проте, підтримувати створення зони вільної торгівлі 

відмовились Беліз та Панама. 

Створення ЦАІС сприяло вирішенню питань політичного та соціально-

економічного розвитку країн Центральної Америки: подоланню 

монокультурного характеру їх економіки, ослаблення залежності цих країн 

від впливу США, проведенню економічних реформ, підвищення життєвого 

рівня населення. Але при цьому залишається ряд проблем, які на даний 

момент заважають розвитку ЦАІС: попри успіхи формальної демократії, в 

суспільстві як раніше залишаються сильні соціальні диспропорції; слабкість 
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політичних систем, причиною якої стали політичні партії в значній мірі 

дискредитовані і громадянське суспільство, що відіграє другорядну роль; 

криза інституційної системи. Для урядів країн Центральної Америки зараз 

стоїть питання про те, чи варто змінювати характер регіональної інтеграції, 

оскільки система частково вичерпала себе більше ніж за 40 років 

міждержавного співробітництва. Можна припустити, що подальший 

розвиток ЦАІС в майбутньому зазнає значних змін і причиною цьому є 

нестабільна політична ситуація в ряді латиноамериканських країн.  

Цікавим, у контексті аналізу інтеграції в Латинській Америці, є 

дослідження Парлатіно (Латиноамериканський парламент). Він був заснований 

у 1964 р. Дане рішення було ухвалене на установчій асамблеї в Перу 

представниками 14 країн Латинської Америки та Карибського басейну. 

Парлатіно має форму однопалатної чинної організації і є подібним до 

Європейського парламенту. Визнали законною діяльність і підписала Договір 

про інституціоналізацію парламенту 18 держав Латинської Америки. 

Функціональна та структурна база Парлатіно залишається незмінною з 1987 р. 

Парлатіно складається з представників 22 держав: Аргентина, Антильські 

острови та Аруба, Бразилія, Болівія, Венесуела, Гондурас, Гватемала, 

Домініканська Республіка, Еквадор , Колумбія, Куба, Коста-Ріка, Мексика, 

Нікарагуа, Панама, Перу, Парагвай, Сальвадор, Сурінам, Уругвай, Чилі. 

Парламент кожної країни представлений 12 уповноваженими з правом 

голосу [203]. Підвищений інтерес до Латиноамериканського парламенту 

зумовлений тими завданнями, які його члени ставлять перед собою, зокрема: 

сприяння інтеграційним процесам в регіоні, політичний та соціально-

економічний розвиток, культурна інтеграція, підтримка освітніх та наукових 

проектів, розвиток екологічних програм, протистояння злочинності та 

наркобізнесу тощо. При цьому відповідальними за реалізацію цих цілей 

являються 19 постійних комісій.  

Уже на поч.. 80-х р. ХХ ст.. Парлатіно була розроблена стратегія на 

активізацію процесів регіональної співпраці в межах Латинської Америки, 
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підтримку інтеграційних інститутів та просування демократичних 

цінностей [208]. Як бачимо, ключовим залишалося вирішення питань 

самостійно, без втручання сторонніх сил, в тому числі і США.  

Аналізуючи та узагальнюючи наведені приклади, можна переконатися в 

тому, що латиноамериканські інтеграційні об'єднання розвиваються динамічно, 

але їм притаманна велика кількість проблем і кризових моментів. У першу 

чергу це пов'язано з прагненням деяких держав (наприклад, Аргентини, 

Бразилії) лідирувати в організаціях і нав'язувати своє бачення політичного та 

економічного розвитку, а також Латинській Америці властива нерівномірність 

розвитку країн. Однією з головних перешкод на шляху розвитку регіональних 

об'єднань є те, що їх учасники по-різному бачать майбутнє 

латиноамериканської інтеграції: одні держави виступають за співпрацю з США, 

а інші – за співробітництво лише між країнами Латинської Америки. 

Невизначеність та непорозуміння всередині об'єднань негативно впливає на 

їхній розвиток. 

Ключове місце в латиноамериканській інтеграції належить 

Південноамериканському спільному ринку (МЕРКОСУР). Його створення 

ознаменувалось підписанням у 1991 р. Асунсьонського договору між 

Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Стрімкий розвиток організації 

став причною значної уваги до неї з боку країн Латинської Америки та інших 

регіонів світу [74, c. 65]. Тому вже у липні 2012 р. на саміті в Бразилії 

повноправним членом блока стала Венесуела, хоча шлях до вступу країни 

розпочався ще у 2006 р. [22]. Зараз асоційованими членами МЕРКОСУР є: 

Чилі, Колумбія, Еквадор, Перу, Гайана і Сурінам, а Мексика має статус 

офіційного спостерігача [102, c. 93].  

На сучасному етапі чисельність населення країн-членів об'єднання сягає 

250 млн. чоловік. За своїми розмірами та показниками економічного потенціалу 

МЕРКОСУР поступається лише Європейському Союзу. 

Південноамериканський спільний ринок являє собою приклад найбільшого 

митного союзу серед країн, що розвиваються (76 % загального ВВП Латинської 



75 
 

Америки близько 3,3 трлн долл.). Формування МЕРКОСУР відбулося з ціллю 

лібералізації торгівлі між країнами-членами, а також задля реформування 

національних економік та виведення їх на якісно новий рівень [169].  

На прикладі МЕРКОСУР можна прослідкувати проходження даним 

об'єднанням різних стадій інтеграційного процесу та визначити те, на скільки 

МЕРКОСУР наблизився до рівня політичної інтеграції ЄС. Одним із 

найважливіших документів об'єднання є Асунсьонський договір, в основі якого 

лежать принципи спрощення торговельних бар’єрів між країнами: скасування 

мита, запровадження зовнішнього тарифу, який буде однаковим для всіх 

учасників блоку та ліквідація нетарифних обмежень всередині МЕРКОСУР. 

Приклад даного інтеграційного об'єднання був нетиповим для країн Латинської 

Америки. 1 січня 1995 р. протокол Оуру-Прету, який підписали президенти 

Аргентини, Бразилії, Уругваю та Парагваю затвердив створення Спільного 

ринку, який став важливим етапом подальшої латиноамериканської інтеграції. 

Було запроваджено єдині тарифні показники, митні нормативи тощо [134].  

Загалом митний союз МЕРКОСУР було сформовано за досить короткий 

термін. Цього виняткового результату вдалося досягти країнам Латинської 

Америки за 4 роки. Ліквідація митних зборів у торгівлі між країнами 

угруповання та єдиний зовнішній тариф стосуються не всієї групи товарів. До 

цих товарів належать ті, які не є конкурентоспроможними. Отже, не можна 

говорити про повноцінну співпрацю у даному напрямку. Принципи вільної 

торгівлі між країнами МЕРКОСУР розповсюджуються на 90% товарів і лише 

10% становлять виняток. Повне розповсюдження режиму вільної торгівлі мало 

відбутися до 2000 р. [240]. Проте, і досі існують певні групи товарів 

(автомобільна та цукрова промисловість), які становлять винятки. 

Показники розвитку МЕРКОСУР багато в чому відображають економічну 

ситуацію в Аргентині, бо саме ця країна є однією з лідерів 

латиноамериканського регіону та ініціатором створення об'єднання. Початок 

90-х рр.. ХХ ст.. став періодом, який фахівці називають «економічне диво», яке 

надалі змінилося спадом показників економічного розвитку, що спричинили 
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кризу в політичній та економічній сферах Аргентини та МЕРСОКУР в 

цілому [7, с. 149-150]. Наведений приклад яскраво демонструє одну з основних 

проблем об'єднання – велика залежність всього Південноамериканського 

спільного ринку від розвитку країн лідерів (Аргентини та Бразилії). 

Аналізуючи розвиток МЕРКОСУР можна зробити висновок, що інтеграція 

веде як до позитивних змін в регіоні, так і створює велику кількість труднощів. 

Початок ХХІ ст.. ознаменувався новим витком інтеграційних змін на 

континенті. Вже у 2003 р. значно покращується політичне та економічне 

становище Аргентини, швидкими темпами розвивається Бразилія. Нове 

керівництво країн вносить зміни у вибір пріоритетів МЕРКОСУР. Новий курс 

направлений на поглиблення співпраці з іншими регіональними об'єднаннями, 

зокрема з АСН. Взаємодія між двома інтеграційними об'єднаннями має на меті 

зміцнити торгові зв’язки, збільшити кількість інвестицій та поглибити 

співробітництво у інших сферах. При цьому головною ціллю можна визначити 

покращення рівня життя населення, адже високі показники безробіття є 

проблемним питанням для Латинської Америки [119]. Ці показники завжди 

були достатньо високими, а у 2015 р. збільшились на 6,7%, тобто кількість 

безробітних стала на 1 млн. 700 тис. чоловік більше.  

На практиці стає очевидно, що інтеграція є не лише засобом для 

стабілізації та покращення політичних, економічних показників та соціального 

добробуту, але й може призвести до розповсюдження кризових явищ. Саме 

кризові явища та необхідність їх подолання приводить до змін в інституційній, 

правовій, політичній сферах. В такі часи зростає значення політичних еліт, які 

розробляють і приймають важливі рішення. Як вже зазначалося, 

взаємозалежність країн всередині МЕРКОСУР призвела до того, що економічна 

криза в Аргентині на початку ХХІ ст., вплинула на розвиток всіх країн-членів. 

У даному випадку можна стверджувати, що зміни, які відбуваються у 

політичній та економічній сферах провідних країн об'єднання (Аргентини та 

Бразилії) відображаються не лише на розвитку інших членів МЕРКОСУР, а й 

на Латинській Америці в цілому.  
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Розуміючи важливість інтеграційних процесів на континенті, Лула да 

Сільва (2003-2011 рр.), колишній президент Бразилії, першочергове значення 

надавав регіональному співробітництву, збільшенню економічних показників в 

Латинській Америці, встановленню політичної стабільності та створенню 

більшої кількості робочих місць для населення. Такий підхід є притаманним 

для більшості лідерів Латинської Америки. Наприклад, колишній президент 

Бразилії Ділма Русеф (2011-2016 рр.) також завжди наголошувала на 

важливості розвитку інтеграційних процесів в регіоні.  

Не стали виключенням і колишні лідери Аргентини Нестор Кіршнер (2003-

2007 рр.) та його наступниця Крістіна Кіршнер (2007-2015 рр.). Вони визнавали 

важливість політичної та економічної взаємодії між країнами Латинської 

Америки, при цьому  президенти як Аргентини так і Бразилії майбутнє 

латиноамериканської інтеграції вбачали в МЕРКОСУР, та виступали за 

формування Південноамериканської зони вільної торгівлі. очевидно, що 

розвиток зони вільної торгівлі сприятиме значному поглибленню співпраці в 

регіоні. Окрім цього, слід звернути увагу на трансатлантичне зближення – 

співпраця з Європейським Союзом в рамках торгово-економічних відносин, 

збільшення інвестицій та лібералізація торгівлі між  

об'єднаннями [51, с. 98-100].  

На сучасному етапі МЕРКОСУР опинився перед рядом проблем та 

викликів, на ефективному вирішенні яких наполягають учасники об'єднання. 

Необхідність розширення організації є також дискусійним питанням. В цьому 

існує певна схожість МЕРКОСУР з ЄС. У Європейському Союзі теж виникали 

дискусії кожного разу, коли приймались рішення про його розширення [16]. 

Наприклад, членом МЕРКОСУР у 2012 р. стала Венесуела. Її вступ 

підтримувала Аргентина, натомість інші члени об’єднання розглядають 

приєднання Венесуели як крок до радикалізації організації з питань ідеології, 

регіональних проблем та міжнародної співпраці. Зокрема, як зауважив відомий 

перуанський політолог та журналіст А. В. Льоса, в останній час для країн 

Спільного ринку південного конуса притаманне «співіснуванням помірних 
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урядів з соціалістичними режимами, оскільки Венесуела не увійшла до групи 

одна: вона привела з собою своїх союзників і сателітів» [192]. Необхідно 

підкреслити, що ідеологічне питання досить гостро сприймається 

латиноамериканськими країнами, тому зрозуміло чому приєднання Венесуели 

викликало ряд невдоволень. 

Проте, неможна знехтувати тим фактом, що завдяки приєднанню 

Венесуели МЕРКОСУР значно укріпив свої політичні та економічні позиції. Це 

пов’язано з тим, що Венесуела має одні з найбільших запасів нафти у світі. 

Звичайно, що такий ресурсний потенціал є особливо цікавим для Аргентини та 

Бразилії. Іншою причиною була безпосередньо суперечлива постать 

колишнього президента Венесуели – Уго Чавеса. Він неодноразово 

наголошував на необхідності розвитку регіональної інтеграції, співпраці між 

країнами в усіх сферах [245]. У. Чавес був одним з найвідоміших політиків 

Латинської Америки. Його ідеї здобули значну підтримку не лише у Венесуелі, 

але й в багатьох країнах континенту. 

Участь в інтеграційних процесах в регіоні бере і Куба, яка в 1999 р. стала 

членом ЛАІ. Між Бразилією та Кубою у 2002 р. було підписано угоду про 

запровадження пільгових мит на товари. Список бразильських та кубинських 

товарів нараховує більше ніж 200 положень для кожної з країн. Укладення 

торговельної угоди з Бразилією стало першим кроком зближення Куби з 

МЕРКОСУР.  

Вступ інших країн в МЕРКОСУР свідчить про збереження інтересу до 

інтеграції. Особливе значення має участь Болівії. Країна є асоційованим членом 

об'єднання з 1996 р. Це означає тісну взаємодію в політичній, економічній та 

соціокультурній сферах. Великий відсоток зовнішньої торгівлі країни 

відбувається з державами Південного конусу. Також Болівія забезпечує газом 

латиноамериканський ринок. Цей факт автоматично робить країну стратегічно 

важливим партнером МЕРКОСУР. Проте, існує велика кількість суперечливих 

моментів. Перш за все, Болівія – член АСН. Вихід з даного блоку загрожує 

серйозними фінансовими збитками, адже велика кількість болівійських товарів 
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постачається саме країнам Андського співтовариства [239]. Також існує етнічна 

проблема, адже корінне населення Болівії – індіанці – відрізняється від інших 

країн, тому це може призвести до ряду соціокультурних проблем. До того ж 

значно різниться рівень соціального розвитку та писемності населення. В 

країнах МЕРКОСУР він на багато вищій. Значні показники бідності та 

смертності роблять Болівію соціально нестабільною країною, а це надалі може 

призвести до розповсюдження конфліктів і на інші території. Сепаратистські 

рухи в східній, найбагатшій частині держави, що направлені проти чинного 

президента Ево Моралеса, не дають повноцінно розвиватись Болівії та завжди 

можуть стати загрозою її цілісності.  

Лідери МЕРКОСУР розуміють наявні проблеми, перешкоди і роблять 

кроки до їх усунення. Не можна говорити про значні успіхи у даному напрямку, 

бо вирішення даних проблем потребує комплексного підходу, що торкнеться 

політичних, економічних та соціокультурних аспектів, матеріальної допомоги 

та покращення рівня життя. 

Зацікавленість з боку МЕРКОСУР в Еквадорі базується на тому, що країна 

має вихід до Тихого океану. Для об'єднання це надзвичайно важливо, адже це 

приведе до розвитку співпраці з азіатськими країнами. Що стосується Колумбії, 

Перу та Чилі, то між цими державами та США було підписано угоду про 

створення ЗВТ. А це автоматично унеможливлює їх вступ до Спільного ринку 

південного конуса. В Асунсьонському договорі вказано, що країни, що є 

членами МЕРКОСУР не можуть мати угод про створення зон вільної торгівлі з 

іншими країнами [68]. Мала ймовірність того, що Колумбія, Перу або Чилі 

проміняють партнерство з США на повноцінне членство в Південному конусі. 

Колумбія потребує економічної та військової підтримки з боку США, у 

вирішенні внутрішньополітичних проблем та боротьби з наркокартелями. Цей 

факт негативно впливає на взаємовідносини з сусідніми країнами. Економіка 

Чилі в основному залежить від співробітництва з Китаєм та США, а не з 

державами Південного конусу. Отже, інтеграційні процеси в Латинській 

Америці не є одно направленими. Попри те, що в Латинській Америці, як і в 
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ЄС, є країни-лідери, однак не завжди вони відіграють роль «ядра», яке притягує 

до себе інші країни регіону. Деякі країни підпадають під вплив США. Зі свого 

боку, на серйозні поступки МЕРКОСУР також не готовий, адже це буде 

прямою загрозою існування митного союзу. Активних дій з боку уряду 

Еквадору, щодо створення ЗВТ зі Сполученими штатами поки ще немає. 

Політика президента Еквадору Рафаеля Корреа направлена на підтримку та 

поглиблення латиноамериканської інтеграції та на співпрацю в рамках 

МЕРКОСУР [239]. Проте, існують перешкоди на шляху повноцінного членства 

держави в Спільному ринку. Великий вплив має географічний фактор: Еквадор 

хоч і має вихід до Тихого океану, що є стратегічно важливим для МЕРКОСУР, 

проте країна не межує з жодною державою-членом об'єднання. Це значно 

ускладнює транспортний зв'язок між ними. Також Еквадор вступив до АЛБА 

(Боліваріанської альтернативи для Америки) у 2009 р. Інтеграція в рамках 

альянсу має деякі розбіжності з МЕРКОСУР. Такі обставини дозволяють 

говорити про співпрацю Еквадору з країнами в рамках Спільного ринку 

південного конуса, але не про його повноцінне членство.  

Попри те, що організація займає провідні позиції в регіоні, перед 

МЕРКОСУР постійно з’являються зовнішні виклики. На сучасному етапі, 

занепокоєння у країн-лідерів об'єднання викликає посилення Тихоокеанського 

альянсу, який було засновано у 2011 р.. Економічне зближення між Мексикою, 

Перу, Чилі та Колумбією може надалі привести до зміщення центру 

«економічного тяжіння» від Бразилії до Мексики. Деякі політики (в тому числі 

президент  Болівії Е. Моралес, колишній президент Бразилії Л. да Сільва) 

розглядають даний альянс як спробу США повернути в латиноамериканський 

регіон неолібералізм [98, c. 36-37]. Це пояснює велику кількість спостерігачів, 

серед яких представники країн Латинської Америки та Європи, США, Канади, 

Азії, Африки. Тобто, така зацікавленість з боку США у розвитку 

Тихоокеанського альянсу спричинена тим, що об'єднання, у майбутньому, може 

скласти серйозну конкуренцію МЕРКОСУР як в політичній, так і в економічній 

сферах. Тихоокеанський альянс, з погляду геополітики, намагається посилити 
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свої позиції шляхом співпраці з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, а 

особливо з Китаєм. Також важливе місце для членів альянсу займає 

співробітництво з США та Австралією. Для членів об’єднання характерна 

співпраця в багатьох сферах: пріоритетність належить економічній сфері 

(обов’язковим є підписання договорів про вільну торгівлю між країнами 

альянсу), але також існують спільні політичні, соціальні проекти (незважаючи 

на різний рівень розвитку, вирішення соціальних питань є актуальним для всіх 

членів), освітні програми тощо [242]. Пришвидшенню інтеграційних процесів 

сприяє уніфікація трудового законодавства та формування спільних норм щодо 

закордонних інвестицій. Великий геополітичний потенціал Тихоокеанського 

альянсу приваблює інші країни, зокрема, статус спостерігачів отримали 

Португалія, Японія, Франція, Еквадор, Уругвай, Австралія тощо. Але, всупереч 

цьому, слабим місцем все ж залишається економічна нерівність країн-членів. 

Можна також додати ще один недолік – сильна залежність економіки Мексики 

від США.  

З метою зменшення впливу ззовні, члени МЕРКОСУ вживають всіх 

можливих заходів. По-перше, це проявляється у намірі максимально зміцнити 

співпрацю всередині регіону. У даному контексті важливе значення мало 

створення власного парламенту. Дана мета була досягнута у 2007 р., коли 

єдиний парламент вперше провів засідання. Велике значення для підтримки 

цілісності МЕРКОСУР відіграє створений парламент об'єднання. Він 

обирається загальним прямим рівним голосуванням, що має таємний характер. 

Дуже давно існувала ідея створення даного органу. Спочатку з даною 

ініціативою виступила Бразилія [235]. Але проблемою, що заважала остаточно 

сформувати парламент, були розбіжності між Парагваєм та Уругваєм з одного 

боку, а Аргентиною та Бразилією – з іншого. Останні наполягали на 

представництві у парламенті за принципом кількості населення. Це означає, що 

завжди представників Бразилії було б найбільше. Проте, пізніше сторони 

дійшли згоди і тепер від кожної країни представлена рівна кількість членів. Цей 

важливий крок зробив МЕРКОСУР не лише інтеграційним об'єднанням з 
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економічною основою, а й продемонстрував бажання членів організації до 

поглиблення співпраці у рамках політичної взаємодії.  

По-друге, важливо мінімізувати залежність від долара США. У 2008 р. 

було вирішено керівництвом Аргентини та Бразилії більше не користуватися 

доларами США для проведення міждержавних фінансових операцій. Практика 

розрахунку національними валютами сприяла покращенню відносин між 

країнами. Досвід ЄС демонструє, що наявність єдиної валюти спрощує торгово-

економічні процеси в регіоні та зменшує залежність від долара. Можна 

погодитися з фінансовими аналітиками, які вважають, що прагнення провідних 

країн регіону позбутися залежності від американського долару є абсолютно 

логічним, адже цим самим Аргентина і Бразилія намагаються захистити 

національні економіки.  

За час свого існування, МЕРКОСУР став одним з найвпливовіших 

політичних та економічних об'єднань не лише в Латинській Америці, але й в 

світі. Проте, найуспішнішими були перші роки функціонування об’єднання. 

Причиною зниження показників стали вади у формуванні механізмів 

керування, що заважали ефективному вирішенню міждержавних конфліктів в 

МЕРКОСУР [134]. Водночас в об’єднанні досить суперечливе ставлення до 

лідерів блоку – Аргентини та Бразилії. З одного боку, вони зміцнюють свій 

вплив шляхом участі в організації та сприяють просуванню власних інтересів, а 

це викликає супротив інших країн, але з іншого – утворення власного, сильного 

центру в регіоні є альтернативним рішенням проблеми тиску з боку США.  

Подальший розвиток МЕРКОСУР, його вплив на латиноамериканську 

інтеграцію у переважній мірі залежить від Бразилії, що є домінуючою 

державою організації [23, c. 18]. Проте, зі зміцненням економічного потенціалу 

та авторитету у світовій політиці, зокрема завдяки участі в інших міжнародних 

організаціях (наприклад, БРІКС), Бразилія втрачає свій інтерес до МЕРКОСУР. 

На це також впливають складне становище Аргентини та Венесуели. Всі 

чинники в сукупності зменшують інтеграційні амбіції МЕРКОСУР та не дають 

Бразилії повноцінно розвиватись в економічному напрямку. Слід також додати, 
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що значного негативного впливу завдає сучасна внутрішньополітична 

нестабільність в країні [166]. 

Очевидно, що нагальною проблемою, яка має бути вирішена, є чіткий 

розподіл повноважень і компетенцій між країнами-членами МЕРКОСУР та 

більш тісна їх політична інтеграція. Невтішні прогнози економічного розвитку 

переважної кількості держав Латинської Америки, тиск з боку третіх країн і 

відсутність консенсусу між членами МЕРКОСУР можуть значно ускладнити 

поглиблення інтеграційних процесів в регіоні.  

Аналізуючи ситуацію, що склалася на сучасному етапі, очевидно, що для 

Бразилії налагодження торговельних відносин між МЕРКОСУР та 

Тихоокеанським альянсом є стратегічно важливим завданням. Колишній 

президент країни Ділма Русеф зауважувала, що підписання договору про вільну 

торгівлю між об'єднаннями сприятиме розвитку МЕРКОСУР та покращенню 

економічної ситуації в Латинській Америці в цілому. Проте, як відзначає газета 

«Ель паіс» («El País»), плани бразильського лідера підтримали не всі 

латиноамериканські політики, в тому числі проти виступає президент 

Венесуели Ніколас Мадуро Морос. Він розглядає Тихоокеанський альянс як 

засіб поширення ідей неолібералізму і глобалізації, та збільшення присутності 

США в регіоні [217]. 

На 46-му саміті країн-членів МЕРКОСУР К. Кіршнер підтримала базові 

принципи, що являються основою проекту, висунутого Венесуелою, про 

формування Взаємодоповнюючої економічної зони (ВЕЗ). Вона має складатись 

з країн-членів МЕРКОСУР, АЛБА, Петрокарібе. Аналітики скептично 

оцінюють шанси на втілення у життя проекту ВЕЗ і ставляться до цієї 

пропозиції МЕРКОСУР у більшій мірі як до політико-ідеологічного звернення. 

Сучасна розстановка сил в Латинській Америці впливає на вибір вектору 

латиноамериканської інтеграції. Проте, за підсумками саміту стало зрозуміло, 

що бачення ключових позицій об'єднання значно відрізняється у країн 

Латинської Америки (зокрема, протилежним воно є у Бразилії та Венесуели). 

Як показала зустріч лідерів країн, однією з головних суперечностей є це 
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характер майбутнього об'єднання (домінування політичних або економічних 

інтересів). Для Ділми Русеф пріоритетним завданням було збільшити ринки 

збуту, тому що саме в Бразилії розташована найбільша ТНК  

(Petrobras) [137, с. 90-91]. Всупереч всим дискусіям, тогочасний президент 

Аргентини К. Кіршнер заявила, що інтеграція в Латинській Америці – «це 

політичне питання, яке повинні вирішити обрані народами президенти» [165]. 

Аналізуючи результати саміту, можна переконатися, що суперечності всередині 

регіону, тобто різне бачення країнами майбутнього Латинської Америки, не 

дають змоги дійти консенсусу. Лідери держав не зможуть втілити у життя 

спільну мету, маючи різні уявлення про її реалізацію. 

На 48-му саміті МЕРКОСУР, який проходив у Бразилії у липні 2015 р., 

проявилась велика кількість суперечностей між членами об'єднання. Вони 

стосуються формування основних цілей латиноамериканської інтеграції. Різні 

підходи до економічного розвитку організації, розбіжності у визначенні 

політичних векторів та ідеологічних основ – все це перешкоджає повноцінному 

розвитку МЕРКОСУР та інтеграції в регіоні в цілому. 

Водночас слід зазначити, що МЕРКОСУР необхідно переосмислити підхід 

до латиноамериканської інтеграції задля зміцнення свого впливу на континенті. 

Перш за все, необхідно модернізувати політичну складову об'єднання. 

Організація має великий потенціал, а активізація в якості політичного суб’єкта 

сприятиме збільшенню ролі МЕРКОСУР в регіоні та на міжнародній арені [69]. 

Реалізація даного задуму потребує перш за все узгоджених дій у сфері 

зовнішньої політики та кооперації з питань оборони. Прикладом такої взаємодії 

є Європейський Союз. Для втілення у життя проекту необхідний час, але його 

успішне виконання залежить також від економічної співпраці країн. На 

сучасному етапі країни МЕРКОСУР розглядають новий вектор співпрацтва, а 

саме зближення з Тихоокеанським альянсом. Сумарно на обидві організації 

припадає близько 90% ВВП латиноамериканських країн та 80% населення 

регіону [98, c. 37]. Саме тому більшість аналітиків розглядають даний союз як 

майбутній центр політичного та економічного впливу. Зараз ще не можна з 
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упевненістю прогнозувати наслідки даної співпраці, але у разі вдалої її 

реалізації у держав Латинської Америки зявиться можливість впливати на 

глобальні процеси у світі. 

Аналізуючи зазначене, можемо стверджувати, що відокремлене існування 

країн та їх блоків є недостатньо ефективним та не може забезпечити 

повноцінного розвитку та сприяти внутрішній цілісності, а й бути небезпечним 

для політичної та економічної сфери. Пріоритетним завданням для 

латиноамериканського континенту є стати одним з найвпливовіших акторів 

міжнародних відносин, зокрема органічно взаємодіяти з процесами 

глобалізації, що наростають, при цьому зберегти власну самобутність та 

культурні цінності. Для латиноамериканського регіону досить важливо 

визначитися з зовнішніми пріоритетами, тобто у якому напрямку буде 

проходити інтеграція: з США, ЄС, країнами АТР, або обрати автономний 

варіант внутрішньо регіонального розвитку. Від правильності вибору залежить 

майбутнє континенту. Варто зазначити, що на даний момент, більшість країн 

налаштовані на розвиток співпраці безпосередньо між країнами регіону, але 

при цьому важливе значення також має співпраця і з іншими центрами сили, у 

першу чергу з ЄС.  

МЕРКОСУР здійснює активну практичну реалізацію заходів, направлених 

на подолання суперечностей та кризових явищ всередині континенту. Зміна 

підходу щодо майбутнього латиноамериканської інтеграції простежується ще з 

початку ХХІ ст., коли до влади прийшли нові уряди лівого спрямування в 

Аргентині та Бразилії [72, c. 6-7]. Саме вони проголосили об’єднавчі тенденції в 

регіоні пріоритетним вектором зовнішньополітичного розвитку. Початковою 

метою була співпраця між МЕРКОСУР та АСН у економічному напрямку. 

Проте, потім було вирішено створити абсолютно інший інтеграційний 

механізм. Отже, 8 грудня 2004 р. було підписано декларацію Куско, що 

проголошувала створення Південноамериканського Співтовариства Націй. 

Надалі дане інтеграційне об'єднання було перейменоване і стало Союзом 

південноамериканських націй (УНАСУР), що остаточно було закріплено в 
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договорі від 23 травня 2008 р. між Аргентиною, Бразилією, Болівією, 

Венесуелою, Гайаною, Еквадором, Колумбією, Сурінамом, Парагваєм, Перу, 

Уругваєм та Чилі [106, с. 310].  

Досліджуючи особливості формування та розвитку УНАСУР, значну увагу 

слід приділити цілям організації, основними з яких є: забезпечення політичного 

та економічного розвитку країн Латинської Америки, сприяння культурній та 

соціальній взаємодії між народами тощо. Втілення поставлених цілей 

передбачає, перш за все, вирішення ряду проблем, основними з яких є: 

поглиблення політичного діалогу та використання методу консенсусу для 

прийняття важливих рішень, зниження рівня бідності та подолання 

неграмотності населення, вирішення проблем навколишнього середовища, 

подолання нерівномірності політичного та економічного розвитку країн 

регіону, знищення корупції, боротьба з тероризмом та наркоторгівлею, 

високоякісне медичне обслуговування, захист прав та свобод людини, 

загальнодоступність освіти. Поміж тим, важливе значення надається розвитку 

енергетичної галузі та фінансовій співпраці. Торгово-економічна сфера повинна 

базуватись переважно на розвитку малого та середнього бізнесу [181]. Так само 

як в ЄС, в УНАСУР існує 4 опорні елементи об'єднання:  

– фізична інтеграція: налагодження інфраструктури регіону задля 

більшої мобільності та покращення комунікації. Це дозволить перетворити 

латиноамериканський континент в цілісний механізм, економічну систему та 

зв’язувати між собою віддалені регіони, що є надзвичайно важливо для 

повноцінного розвитку об'єднання. Найголовнішим є сполучення північної та 

південної частин Латинської Америки та формування умов для виходу до 

Тихого океану для Аргентини та Бразилії [240];  

– співробітництво в сфері енергетики: головним завданням є 

функціонування лише завдяки власним енергоресурсам. Енергетична 

незалежність має важливе політичне значення. Часом держави, що володіють 

стратегічно важливими енергоресурсами, використовують їх як засіб 

здійснення тиску на країни, що є залежними від них, оскільки не мають інших 
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джерел отримання цих ресурсів. Стратегічно важливим кроком є побудова 

провідних систем для постачання нафти та газу з місця видобутку до місця 

споживання. Головна роль тут належить Венесуелі, тому що саме ця країна має 

одні з найбільших у світі запасів нафти. Основна кількість сировини 

постачається в США. Для розвитку регіону дуже важлива переорієнтація збуту 

на внутрішні ринки країн (в першу чергу Аргентини, Бразилії, Чилі). Звичайно, 

що такий масштабний проект потребує великих фінансових затрат. Було 

вирішено, що для його реалізації будуть залучені іноземні інвестиції. Через те, 

що енергетична інтеграція є стратегічно важливим аспектом розвитку регіону, 

потрібно особливо ретельно підійти до вибору компаній, які будуть втілювати 

цей проект та слідкувати за тим, щоб він не контролювався іноземними 

країнами, особливо США [238];  

– зона вільної торгівлі (ЗВТ): її формування повинно було закінчитись 

до 2010 р. Про такий формат торговельних відносин неодноразово йшлося на 

зустрічах представників АСН та МЕРКОСУР. Проте, створення митного союзу 

за прикладом МЕРКОСУР є проблематичним, адже між Колумбією, Перу та 

Чилі було підписано договори з США щодо створення ЗВТ. Це йде в розріз з 

правилами МЕРКОСУР. Країни-члени УНАСУР, домовилися про 

запровадження єдиної валюти – сукре, що була запроваджена ще у 2009 р. на 

саміті АЛБА. Цей крок показує тісний зв'язок між інтеграційними проектами та 

взаємне бажання країн розвивати співпрацю в регіоні; 

– консультаційний механізм з вирішення політичних питань і 

координації спільних дій; великий вплив на функціонування УНАСУР мають 

інтеграційні процеси, що проходять в рамках МЕРКОСУР. Ефективність 

роботи даного механізму не є виключенням. Зміцнення його впливу дуже 

важливе, адже він повністью впливає на подальший розвиток всього  

об'єднання [147].  

Як бачимо, перед даною структурою поставлено великі цілі, а для їхньої 

реалізації необхідна велика кількість ресурсів та наявність беззаперечної 

політичної волі. Саме завдяки ініціативі країн-членів МЕРКОСУР було 
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сформовано УНАСУР. Отже, Об’єднаний ринок країн південного конуса є 

політичним та економічним центром нової регіональної організації Латинської 

Америки.  

Актуальним залишається питання безпеки регіону. В Латинській Америці 

давно існує проблема наркоторгівлі в Колумбії. Це може стати офіційною 

причиною інтервенції США з метою відновлення порядку в країні та 

повернення демократії. Колумбія має важливе геополітичне положення, велику 

кількість природних ресурсів. Тому контроль цієї території представляє 

цінність як для УНАСУР, так і для США [239].  

Зважаючи на ситуацію, яка склалась в сучасному світі, все більше 

актуальним є питання про утворення спільних військових формувань в 

УНАСУР. На цьому наполягають більшість фахівців (переважно бразильців). 

Основним завданням цих формувань має стати захист демократичних цінностей 

(з метою захисту від гуманітарної інтервенції США) та оборона країн регіону 

від нападу сторонніх сил. Основою для розвитку співробітництва між країнами 

УНАСУР у цьому напрямку стало створення у 2008 р. Південноамериканської 

ради оборони. Визначаючи важливість даного проекту, слід підкреслити, що 

стратегічним завданням для країн-учасниць об’єднання у сфері захисту 

регіональної безпеки є вчасно реагувати та перешкоджати формуванню 

іноземних військових баз на території Латинської Америки, адже вони є 

загрозою для безпеки регіону [238]. Проте, втілення цього плану у життя 

потребує великої фінансової підтримки та, найголовніше, значно вищого рівня 

інтеграції. Іншим важливим питанням у даному контексті є розміщення на 

території країн регіону іноземних військових баз. Коли говорять про іноземні 

бази, то здебільшого мається на увазі військова присутність США. У членів 

УНАСУР ставлення до цієї проблеми неоднозначні. Представники Бразилії 

категорично проти цього, а, наприклад, уряд Колумбії має більш лояльну 

позицію. Це пов’язано з тісними стосунками держави з США. Можна зробити 

висновок, що співпраця у військовій сфері є досить непростим та делікатним 
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питання. Досягнути порозуміння між країнами можна буде лише у разі взаємної 

довіри та бажання поглиблювати інтеграцію в УНАСУР.  

Іншим не менш важливим фактором розвитку УНАСУР та МЕРКОСУР є 

економічна співпраця з країнами АСН. Для МЕРКОСУР це особливо важлива 

обставина, адже дане співробітництво дає можливість країнам Спільного ринку 

південного конусу виходу до тихоокеанського узбережжя, що відкриває значно 

більші торгово-економічні перспективи, в тому числі з країнами Азії [175].  

Отже, аналізуючи зазначене, стає очевидно, що для країн МЕРКОСУР 

економічна взаємодія в рамках УНАСУР є надзвичайно важливою. Адже це 

допомагає стабілізувати фінансову ситуацію та повернути державам контроль 

над економікою, які багато в чому підпорядкуються ТНК або Міжнародному 

валютному фонду.  

Водночас вагоме значення має реалізація спільних соціальних програм. 

Їхня роль полягає у створенні більшої кількості робочих місць, забезпеченні 

доступної сфери охорони здоров’я населення та покращення рівня освіти. 

Провідна роль у подоланні технологічної нерівномірності розвитку країн Союзу 

південноамериканських націй належить МЕРКОСУР. Впровадження нових 

інформаційно-технологічних програм, біотехнологічних розробок відбувається 

завдяки підтримці Аргентини та Бразилії. Отже, така активна співпраця у 

науково-технічній сфері допоможе об’єднанню зміцнити свій вплив не лише в 

регіоні, але й на міжнародній арені.  

Багато аналітиків схильні до думки, що найкращою основою для побудови 

УНАСУР є стратегічна кооперація між МЕРКОСУР та АЛБА [239]. 

Підтримував даний задум Уго Чавес, адже Венесуела є учасником цих двох 

об'єднань. Проте, реалізація даної ідеї є сумнівною, через те, що діяльність 

Боліваріанської альтернативи багато в чому базується лише на взаємній 

підтримці політичних лідерів і не має серйозних спільних політичних або 

економічних інтересів. На відміну від АЛБА, діяльність МЕРКОСУР 

направлена на вирішення стратегічно важливих питань для регіону та 

поглиблення співпраці у різних сферах, зокрема в економіці та політиці. Попри 
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це, альянс Боліваріанської альтернативи та Південного конусу призведе до 

погіршення відносин з США, адже обидва об'єднання націлені на внутрішньо 

регіональну взаємодію і дистанціонування від США. А погіршення і без того 

складних відносин з «північним сусідом» не матиме позитивного результату 

для Латинської Америки.  

Попри все, МЕРКОСУР має більший політичний вплив у міжнародних 

відносинах, ніж УНАСУР. Це пов’язано з тим, що лідерами Спільного ринку 

південного конусу, як і регіону в цілому, є Аргентина і Бразилія. Дані країни 

мають значну політичну вагу в світі та досвід активної діяльності в 

міжнародних організаціях, що свідчить про співпрацю з державами всіх 

регіонів [150]. Значну підтримку може отримати УНАСУР завдяки Бразилії, яка 

намагається стати постійним членом Ради Безпеки ООН. Існує велика 

ймовірність отримання Бразилією цього місця, адже країна має гарну 

репутацію, ресурсний потенціал та вплив в Латинській Америці. Отримавши це 

місце, країна зможе лобіювати інтереси УНАСУР та брати участь у 

глобальному управлінні [239]. Велика довіра з боку латиноамериканського 

населення до МЕРКОСУР пояснюється тим, що об’єднання виконує захисну 

функцію в регіоні і намагається запобігти політичному та економічному впливу 

США в регіоні.  

Об’єднавчі процеси, які відбуваються на регіональному і субрегіональному 

рівнях, в залежності від географічного розташування членів або ідеологічних 

показників збільшують ризик виникнення конфліктних ситуацій між 

інтеграційними утвореннями та фрагментації регіону в цілому. Тому визначна 

роль у єднанні країн Латинської Америки належить СЕЛАК, адже цей проект 

створює не лише основу для політичного діалогу, але й сприяє розвитку умов 

для розповсюдження полівекторної інтеграції. Угода про створення організації 

була підписана 23 лютого 2010 р.. До СЕЛАК увійшли всі незалежні держави 

Північної та Південної Америки (за винятком Канади та США). Так, даний 

регіональний політичний проект був побудований на основі постліберального 

регіоналізму. Головною причиною для його формування стало те, що в міру 
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зростання антиамериканських настроїв, збільшувалися амбіції лідерів країн 

латиноамериканського континенту. Якщо враховувати світ-системну теорію, то 

Латинська Америка традиційно виступає периферією. Це стало каталізатором 

для мобілізації зусиль і активного розвитку регіону. Більшість 

латиноамериканістів схильні вважати СЕЛАК найперспективнішим 

регіональним утворенням [69]. На нашу думку такі висновки робити ще зарано, 

проте у об’єднання є всі шанси стати одним з найвпливовіших в Латинській 

Америці. На підтвердження цього можна навести декілька прикладів. По-

перше, сприйняття Куби, як повноправного члена організації, попри 

суперечливий характер відносин держави з США. Можна припустити, що 

членство Куби в СЕЛАК стало однією з багатьох причин, що сприяли 

пом’якшенню стосунків між урядом країни та США. По-друге, значна 

підтримка Аргентини з боку країн-членів СЕЛАК у Фолклендському питанні. 

По-третє, збільшення масштабів співпраці, серед яких налагодження 

партнерських стосунків з Китаєм.  

Варто констатувати, що більшість лідерів латиноамериканських країн 

почали все частіше проголошувати ідеї розвитку регіону як самостійного 

учасника світового політичного процесу. На підтвердження вище наведеної 

тези приводимо частину виступу Уго Чавеса, який на відкритті СЕЛАК у 

2011 р. зауважив: «доки ж ми будемо залишатися відсталою, експлуатованої і 

гнобленої периферією?» [118, с. 7]. Подібне ставлення і у Рауля Кастро до 

даного об'єднання, який розглядає його як можливість єдності країн Латинської 

Америки та Карибського басейну, їхню співпрацю та взаємопідтримку, без 

участі третіх країн [59, с. 104].  

Повертаючись до основних завдань, які стоять перед інтеграційними 

об'єднаннями, особливу увагу слід звернути на роль США. Традиційно вплив 

Сполучених Штатів Америки розглядається як загроза самостійного та 

незалежного розвитку Латинської Америки. Більшість вчених вважає, що 

надмірна присутність США негативно вплине на регіон і не дозволить стати 

йому окремим центром сили, адже це зовсім не в інтересах «північного  
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сусіда» [179]. Зокрема дистанціюватись від впливу США – одне з стратегічних 

завдань МЕРКОСУР. Важливим кроком також стала відмова Аргентини та 

Бразилії використовувати долари у взаємній торгівлі. При цьому країни не 

займають ворожої позиції що до США. Вони просто намагаються створити 

сильний латиноамериканський регіон без впливу третіх сил. Очевидно, що 

перехід на розрахунки національними валютами значно зміцнив фінансову 

незалежність країн. Збільшення впливу МЕРКОСУР в УНАСУР можливе 

шляхом впровадження ряду антикризових програм, що можуть допомогти 

підняти економіку латиноамериканських країн на якісно новий рівень.  

Зважаючи на всі обставини, більшість населення бачить в МЕРКОСУР 

єдиний шанс незалежного розвитку регіону. Тому зміцнення позицій 

об'єднання є логічним та зумовленим вищеперерахованими причинами [240]. 

Поділяючи думку більшості фахівців та політологів, необхідно підкреслити той 

факт, що зміцнення Спільного ринку південного конусу в рамках УНАСУР 

приведе до того, що збільшиться кількість країн-членів.  

Велике значення у розвитку латиноамериканської інтеграції має підтримка 

суспільства. Переважна більшість населення виступає за поглиблення інтеграції 

в регіоні та розвиток УНАСУР. Очевидно, що схвалення населенням 

інтеграційних процесів є одним з найбільш потужних каталізаторів їх 

подальшого розвитку, значення якого важко переоцінити (більш детально дане 

питання буде розглянуте у 3 розділі). 

При цьому існує ряд обставин, що негативно впливають на виконання 

завдань, які прописані в Установчому договорі УНАСУР. Перш за все не можна 

говорити про політичну цілісність об'єднання, адже існує велика кількість 

суперечностей між країнами. Наприклад, реакція Аргентини на бажання 

Бразилії стати постійним членом Ради безпеки ООН, постійні конфлікти та 

непорозуміння при виборі кандидатів на найвищі посади тощо. Іншою вагомою 

перешкодою є відсутність консенсусу стосовно відносин з США та підписання 

угод про вільну торгівлю з ними. Зокрема, настрої, що переважають в 

МЕРКОСУР мають антиамериканський характер, проте, Колумбія та Чилі 
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мають інший погляд. Амбітні цілі МЕРКОСУР та УНАСУР не завжди 

відповідають фінансовим можливостям об'єднань. Також слід враховувати, що 

ресурси регіону треба використовувати раціонально. Проте, все ж таки варто 

визнати, що потенціал Латинської Америки дозволяє їй претендувати на те, 

щоб стати незалежним центром сили. І, нарешті, основною проблемою 

Спільного ринку південного конусу є асиметрія розвитку країн-членів 

організації. Дана проблема існувала з самого початку створення об'єднання, 

адже потенціал Аргентини та Бразилії значно більше ніж Уругваю та Парагваю. 

Подолання нерівномірності розвитку зможе допомогти у вирішенні багатьох 

інтеграційних питань. Задля повноцінного розвитку МЕРКОСУР, поглиблення 

інтеграційних процесів в організації та прийняття нових членів необхідно 

обов’язково вирішити дане питання, адже наслідки можуть бути негативними. 

Перш за все постраждає економічна сфера, що може призвести до виникнення 

кризи всередині блоку [152, с. 74].  

Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що майбутнє 

латиноамериканської інтеграції буде залежати від послідовності виконання дій 

та втілення планів. Стратегія розвитку повинна бути виваженою, максимально 

відповідати можливостям країн та втілюватись послідовно. Ключовим 

моментом залишається взаєморозуміння та співробітництво між Аргентиною та 

Бразилією. Адже ці країни являються не лише рушійною силою МЕРКОСУР, 

але й всього регіону. На сучасному етапі, дуже важлива підтримки з боку 

Венесуели. Консолідація зусиль країн може привести до гарних результатів в 

політичній та економічній співпраці. Отже, позитивна динаміка взаємовідносин 

між Аргентиною, Бразилією та Венесуелою впливає на розвиток регіону в 

цілому.  

Пріоритетним завданням для МЕРКОСУР є втримати баланс рівноправних 

відносин з усіма країнами-членами УНАСУР. Адже тиск з боку лідерів 

Південного конусу може призвести до конфліктів та протидій з боку інших 

держав. Важливо сформулювати модель майбутнього розвитку Латинської 

Америки та послідовно рухатись до досягнення мети. Це можливо завдяки 
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постійному діалогу між країнами-членами УНАСУР, взаємній підтримці, 

консенсусу у вирішенні суперечливих питань, всебічному розвитку 

інтеграційних процесів, підтримці спільної позиції у представництві в 

міжнародних організаціях та зміцненню цілісності регіону як актора світових 

процесів.  

Варто підкреслити, що для УНАСУР характерний зважений підхід до 

формування базових інтеграційних пріоритетів та цілей, що відповідає 

сучасним потребам Латинської Америки. Можна зазначити, що зараз УНАСУР 

намагається віддалитись від впливу США та проводити самостійний 

політичний курс, а також максимально втілити в життя інтеграційні проекти, 

враховуючи національні інтереси всіх країн регіону [99].  

Маємо зазначити, Латинська Америка – це один з лідерів у інтеграційного 

процесу. Регіональні асоціації, створені на континенті задля зміцнення зв'язків 

між країнами, перетворюють його в єдину політичну та економічну структуру. 

Інтеграція стала активно розвиватися після зміни політичного курсу урядами 

більшості країн. Ці зміни в першу чергу стосувалися відходу від політичного та 

економічного впливу США в латиноамериканському регіоні. На процеси 

регіоналізації в Латинській Америці вплинув розпад біполярної системи. 

Аналізуючи зазначене, можна виокремити 3 основні інтеграційні моделі, 

стосовно формування основних цілей і засобів, та рівня взаємодії з іншими 

країнами. До першої моделі відносяться НАФТА і Тихоокеанський альянс. В 

основному, вони наслідують неоліберальні погляди на інтеграцію. До другої 

моделі відноситься АЛБА, представники якої мають кардинально протилежне 

ставлення до неолібералізму та глобалізації. По факту, Боліваріанський альянс 

для Америк у різкому форматі відображає принципи, що проявились у «лівому 

повороті». Третя модель – це проміжний приклад інтеграційного 

об'єднання [72, с. 5-6]. Представником такого блоку є МЕРКОСУР. Основні 

засади економічного співробітництва відходять від неоліберальних принципів, 

проте, на початковому етапі розвитку, політична співпраця не мала великого 

впливу на господарську взаємодію. Але пріоритетним для країн-членів 
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МЕРКОСУР завжди був розвиток економічної співпраці, і вже потім, 

поглиблюючи інтеграцію, важливу роль відіграє політичне зближення. 

Важливо зауважити, що для успішного функціонування будь-якого 

інтеграційного формування, необхідно інтереси об’єднання ставити вище ніж 

національні або амбіції окремого лідера. Але на практиці це не завжди так.  

Отже, узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що завдяки 

регіональним інтеграційним об'єднанням, держави Латинської Америки 

(різними темпами) формують міцну основу для регіональної співпраці в 

політичній сфері та економіці. Інтеграція стала однією з основних стратегій 

міждержавної співпраці, метою якої є укріплення колективного або 

індивідуального потенціалу країн-учасниць. Локомотивами 

латиноамериканської інтеграції виступають Аргентина та Бразилія (в більшій 

мірі), які також є лідерами МЕРКОСУР. Проте, попри те, що є на значні успіхи 

у формуванні та функціонуванні об'єднань, існує також ряд перешкод, серед 

яких: нерівномірність розвитку країн, відсутність колективного об'єднання 

зусиль у прийнятті рішень, залежність від США, відмінність поглядів на цілі 

об'єднань. Поява нових об’єднань – це об’єктивно зумовлена необхідність 

консолідації сил, проте, з іншого боку, формування нових інтеграційних 

утворень в регіоні обов’язково призведе до конфлікту з організаціями, що вже 

існують. Попри проблеми та недоліки, латиноамериканська інтеграція 

продовжує розвиватись та все активніше збільшує значення регіону в 

міжнародних процесах. Звичайно, що розвиток інтеграції – це складний процес, 

який залежить від багатьох факторів (внутрішніх та зовнішніх). Проте, у 

Латинської Америки немає вибору, адже досягнути статусу самостійного 

центру впливу в світі можливо лише завдяки взаємній підтримці та взаємодії в 

усіх сферах. 
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2.2. Вплив інтеграційних процесів в Латинській Америці на розвиток 

громадянського суспільства 

Інтеграційні процеси набувають все більшої популярності в світі і 

охоплюють майже всі регіони. Активно інтеграція проходить не лише в Європі  

та Східній Азії. Латиноамериканські країни також не лишаються осторонь. В 

регіоні інтеграційні процеси розпочались ще в другій половині ХХ ст.. Існував 

ряд факторів, який сприяв їхньому активному розвитку. Одною з головних 

передумовою регіональної інтеграції є однорідність політичних режимів 

держав, що об’єднуються. Також, ще можна виділити такі фактори як спільне 

історичне минуле та мова (точніше дві мови – іспанська та бразильська).  

Нині в Латинській Америці теж спостерігаються об’єднавчі тенденції. 

Вони проявляються у збільшенні кількості регіональних інтеграційних 

проектів. Цьому є декілька причин. По-перше, лібералізація торгівлі, що за 

останній час стала набувати все більшого розповсюдження та, по-друге, 

негативна реакція на угоду про формування Північноамериканської зони 

вільної торгівлі [102, c. 88]. Варто також звернути увагу на ще одну особливість 

латиноамериканської інтеграції – оборонний характер співпраці. З метою 

забезпечення власної економічної безпеки, часто «периферійні» країни 

вдаються до зміцнення регіональної співпраці шляхом формування 

інтеграційних об'єднань.  

На сучасному етапі, відбувається активізація інтеграційних процесів, що 

притаманна майже всім регіонам. Треба зазначити, що ще наприкінці XX ст.. і 

на початку ХХІ ст.. яскравим прикладом співпраці на взаємовигідних умовах 

стала європейська інтеграція. Країни-члени ЄС сприяють всебічному розвитку 

в середині об'єднання, при цьому підтримують відносини (в першу чергу 

торговельні) з іншими державами, в тому числі з країнами Латинської Америки. 

Важливим етапом для ЄС стало розширення 2013 р., коли кількість членів 

збільшилась до 28 країн [105]. Це значно обтяжує контроль економічного та 

внутрішньополітичного розвитку об'єднання.  



97 
 

Зважаючи на специфічність досліджуваної проблематики і задля 

повноцінного аналізу регіональної інтеграції в Латинській Америці, необхідно 

уточнити ряд понять. Перш за все потрібно визначитися з поняттям «регіон» 

(region). Існує велика кількість трактувань даного терміну. Нижче приведемо 

найбільш розповсюджені з них. 

1. «Регіон» в якості регіонального громадянського суспільства, виникає 

у тому випадку, коли розвивається суспільна взаємодія та комунікація. У 

даному випадку, велике значення має правильно сформована організаційна 

структура. Основою розвитку громадянського суспільства в рамках певного 

регіону, виступають спільні культурні цінності.  

2. Регіони найвищого рівня (регіон-держава) утворюється завдяки 

наявності спільного історичного минулого, з певною синонімічністю (тобто, 

володіючи рядом характеристик, близьких за рівнем свого розвитку) та 

потенціалом країн, як і розвиненим ступенем легітимності, тобто цілісною 

організаційною структурою.  

3. Регіон, в залежності від природних характеристик, може розглядатись 

як географічні одиниця (наприклад, Азія від Уралу до Тихого океану). 

4. Регіон як структура, що базується на взаємодії політичної, 

економічної, військової та соціокультурної складових. Ключову роль у 

розвитку регіоналізму, як важливого світового явища, відіграє формування 

регіональних організацій (позитивна інтеграція) [182, c. 462-463]. 

Цікавим у даному контексті є погляд відомого скандинавського політолога 

У. Віберга, що характеризує регіон «як політичну зону, де політика має 

конкурентний характер; як систему дій, в рамках якої рішення приймаються 

ринком, державою або суспільством; і як актора, здатного спроектувати 

регіональний інтерес або на міжнародному рівні ...» [12]. Отже, поняття 

«регіон» залежить від контексту досліджуваної проблеми. 

Можна погодитися з Карлом Дойчем, який розглядав «регіон» як 

сукупність держав, що знаходяться у взаємній залежності одна від одної з 

цілого ряду питань. В основному, це проявляється у ефективній економічній 
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співпраці та розвиненій комунікаційній взаємодії. Проте, треба відрізняти 

двосторонню та багатосторонню співпрацю, адже вони не потребують 

створення наднаціональних органів управління. Дане співробітництво має 

мінливий характер і може змінювати форму взаємодії через формування 

наднаціональних керівних органів, тобто міждержавних інститутів, які 

отримують частину повноважень від держав задля взаємного згуртування та 

досягнення спільних цілей [164, с. 2-3].  

Задля усестороннього вивчення особливостей інтеграційних процесів в 

Латинській Америці, окрім дефініції «регіон», необхідно уточнити ще ряд 

понять, серед яких, наприклад, «регіоналізм» та «регіоналізація».  

Важливо розуміти, що поняття «регіоналізація» та «регіоналізм» мають 

різні значення. Регіоналізм, являє собою певну стратегію регіональних еліт і 

політичних партій, та говорить про намір перерозподілити владу, при цьому 

регіоналізація характеризує реальний процес її перерозподілу. Тобто, не завжди 

регіоналізм приводить до регіоналізації. Сам процес регіоналізму починається 

знизу, безпосередньо з регіонів. А регіоналізація, навпаки, розвивається зверху, 

з національного рівня [100]. 

З погляду геополітики, регіоналізація – це виокремлення та формування 

регіональних об'єднань, чия політична, військова і економічна міць можуть 

бути протиставлені світовому гегемону [170, с. 149].  

В даному контексті, варто звернути увагу на дослідження М. Бісона, що 

розглядає «інтеграцію» та «регіоналізацію» як синоніми. Обидва терміни 

характеризують взаємодію між країнами у різних сферах, в наслідок чого 

відбувається їхнє зближення. Проте, велика різниця між ними полягає в тому, 

що для розвитку інтеграції потрібна наявність органів наднаціонального 

управління, а для регіоналізації – ні [153, с. 47].  

Крім того, досліджуючи інтеграційні процеси, треба зважати на специфіку 

та зв'язок між «глобалізацією» та «регіоналізацією». Н. М. Межевич, даючи 

оцінку взаємовідношенню цих понять, наголошував: «Регіоналізація 

виражається в зближенні групи близько розташованих країн з можливим їх 
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об'єднанням в окрему групу. Більш того, у великих країнах тенденція 

глобалізації викликає неоднакові наслідки навіть в різних регіонах цих країн. 

Оскільки країни сучасного світу відрізняються за масштабами і рівнем 

соціально-економічного розвитку, можна припустити, що результати впливу 

глобалізації на окремі країни і групи країн є неоднаковими» [85]. Стосовно 

аналізу взаємозв’язку глобалізації та регіоналізації, то можна погодитися з 

думкою Н. М. Межевича. Адже глобалізація викликає конкуренцію серед 

держав і, найчастіше, є вигідною лише більш сильним та розвиненим країнам. 

Натомість регіоналізація в більшій мірі представляє інтереси об’єднаних 

держав. 

У даному дисертаційному дослідженні розглядається та аналізується 

внутрішньо регіональний напрямок латиноамериканської інтеграції. Це 

зумовлено рядом чинників. По-перше, даний напрямок інтеграційного розвитку 

підтримує більша кількість країн регіону, що дає можливість дослідити 

об’єднавчий процес в державах з різним рівнем розвитку. По-друге, значна 

кількість сформованих інтеграційних інститутів дозволяє всебічно розглянути 

основні особливості та проблеми розвитку різних сфер (політичної, 

економічної, соціальної, питань ідеології тощо). По-третє, населення 

латиноамериканських країн, що досліджуються, складає 68,3% від загальної 

кількості мешканців Північної та Південної Америки.  

Для кращого розуміння інтеграційних процесів в Латинській Америці, слід 

звернути увагу на об’єднавчі процеси на світовому рівні. У даному випадку 

найбільш повноцінною є модель євроінтеграції; високі показники мають 

інтеграційні об'єднання у Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні (АТР). Однак варто ще раз підкреслити, що найрозвиненішу форму 

інтеграції можна спостерігати в Європейському Союзі. Це пояснює той факт, 

чому багато вчених досліджують об’єднавчі процеси виходячи саме з досвіду 

євроінтеграції. Проте, не завжди можна порівнювати (тим паче прогнозувати) 

розвиток двох регіонів, адже кожен з них має свою специфіку. Для кожного з 

них характерні свої, історично зумовлені відносини взаємозалежності та 
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підпорядкування. Отже, практика моделей європейської інтеграції однозначно 

може використовуватись як приклад для інших країн, але результат буде 

відрізнятись, в залежності від особливостей іншого регіону.  

Наприклад, характерною особливістю латиноамериканського регіону є 

нерівномірність розвитку країн. Ця обставина заважає створити ефективний 

механізм міждержавної співпраці та є причиною того, що достатньо часто 

виникають непорозуміння та зіткнення інтересів між членами об'єднань. 

Взагалі, у Латинській Америці було підписано 26 угод про співробітництво 

в регіоні. Всі угоди, що стосуються інтеграційної співпраці, розділяються на 

декілька груп. До першої групи (так звані угоди «першого покоління») 

відносяться домовленості, що мають у своїй основі модель 

Латиноамериканської Асоціації інтеграції (ЛАІ). До другої групи («друге 

покоління») належать угоди, що базуються на принципах 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА) [217]. 

«Перше покоління» домовленостей базується на принципах вільної 

взаємної торгівлі. За основу було взято положення Договору Монтевідео. 

Подібні принципи стали базовими для створення восьми зон вільної торгівлі, 

серед яких: Чилі і Мексика у 1992 р., Чилі і Венесуела у 1993 р., Болівія і Чилі у 

1993 р., Колумбія і Чилі у 1994 р., Чилі та Еквадор у 1995 р., МЕРКОСУР і Чилі 

у 1996 р., між МЕРКОСУР і Болівія у 1997 р., між Чилі і Перу у 1998 р.. 

Для угод «другого покоління» характерне поглиблення регіональної 

співпраці шляхом досягнення консенсусу з основних макроекономічних питань, 

захисту інтелектуальної власності, підтримка чесної конкуренції, координація 

та розвиток сфери послуг тощо. Дані принципи стали базовими для 14 угод, 

підписаними між латиноамериканськими країнами, серед яких також угода між 

Мексикою, Венесуелою і Колумбією («Група трьох») [181]. Ці угоди хоча і 

стосуються питань економічних, однак сама можливість появи таких угод стала 

результатом політичних домовленостей та відображає політичні інтереси 

держав Латинської Америки. 
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Аналізуючи інтеграційні об'єднання, їх можна типологізувати за 

наступними показниками:  

1. За метою регіональні та міжрегіональні об'єднання розподіляються: 

економічні, політичні, політико-економічні, військово-політичні тощо. 

2. Міжнародні неурядові організації: ТНК, профспілки тощо. На 

сучасному етапі, розвиток інтеграції спонукає до змін та підписання нових 

правових актів та документів законодавчого характеру, на формування яких 

значно впливають і неурядові організації.  

3. Міжнародні урядові організації. За даними Брюссельського союзу 

міжнародних асоціацій, їхня кількість у світі становить 740 у 2013 р. Даний тип 

організацій значно впливає на політичну та економічну сфери державного 

розвитку.  

Відтак на основі вище приведеної типологізації, можна зробити ряд 

висновків: 

– існують різноманітні інтеграційні об'єднання, які значно впливають на 

політичний, економічний та культурний розвиток країн;  

– на базі інтеграційних об'єднань утворюється і функціонує велика 

кількість міжнародних урядових і неурядових організацій, що також впливають 

на інтеграційні процеси в цілому [87].  

Досліджуючи інтеграційні процеси в Латинській Америці, варто 

зауважити, що вони відбувалися спершу у двох напрямках. Тобто країни 

розділились на ті, що тяжіють до об'єднання з США (НАФТА), та ті, що 

виступають за внутрішньо регіональну співпрацю (МЕРКОСУР, КАРИКОМ 

тощо). Такому розподілу у виборі політичних пріоритетів сприяв ряд факторів: 

– Зовнішні – історично сформований вплив з боку Сполучених Штатів 

Америки. Реакція країн на тиск з боку «північного сусіда» проявлялась по-

різному: країни підтримують такий формат відносин (Мексика, Колумбія), 

виступають проти (Венесуела), займають нейтральну позицію (Аргентина, 

Бразилія). 
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– Внутрішні – зближенню та співпраці всередині регіону сприяло 

спільне історичне минуле, культурна спорідненість, ментальність, геополітичне 

положення тощо. 

Однак, необхідно підкреслити, що зараз розвиток інтеграційних процесів в 

Латинській Америці відбувається у декількох напрямках. На сучасному етапі 

все більшої популярності набирає співпраця з країнами Азії та Європи (зокрема 

даний напрямок інтеграції є пріоритетним для Чилі). Проте, попри все, 

основними залишаються все ж два вектори: внутрішньо регіональний та 

співробітництво з США.  

Так, розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці, в основному, 

проходить по осі Південь-Південь. Горизонтальна інтеграція характерна для 

країн, що розвиваються. Проте, існує практика і вертикальної моделі інтеграції, 

тобто, до складу об'єднання входять також розвинені країни (вісь Північ-

Південь). Прикладом такої інтеграції є угода про Центральноамериканську зону 

вільної торгівлі між Центральноамериканським спільним ринком (ЦАСР) і 

США у 2004 р. [103, c. 90] 

Уже зараз можна з упевненістю стверджувати, що Латинська Америка, 

серед країн що розвиваються, є регіоном, де інтеграційні процеси проходять 

найактивніше. Для латиноамериканської інтеграції характерне об'єднання не 

лише на економічній основі, але й на політичній, тому їх доречно досліджувати 

разом та у взаємодії. Комплексний підхід до дослідження інтеграційних 

процесів в регіоні допомагає виявити особливості та основні закономірності 

їхнього розвитку.  

На сучасному етапі, в латиноамериканському регіоні існує чотири митних 

союзи, серед яких: МЕРКОСУР, Андська Спільнота (АС), ЦАІС та КАРИКОМ. 

Характеристика перших трьох об'єднань була дана у попередньому підрозділі, 

тому варто докладніше зупинитися на КАРІКОМ. Дана організація була 

створена у 1973 р. і до її складу входить 14 країн регіону (переважно країни 

Карибського басейну). Головними цілями є: створення спільного ринку, 

економічна співпраця за межами регіону, координація зовнішньої політики 
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членів об’єднання та співробітництво в рамках спільних культурних та 

соціальних проектів. В організації функціонує Асамблея парламентаріїв, 

Карибський суд, інститути координації зовнішньополітичних питань 

(КОФКОР), ряд консультаційних механізмів з іншими країнами регіону 

(КАРІФОРУМ). У своїй політиці КАРІКОМ перш за все виступає за 

регіональну співпрацю та підтримує країни регіону (зокрема активно 

підтримував Кубу, завдяки чому вона отримала статус спостерігача в АКТ). 

Іншим пріоритетним напрямком є співробітництво з азіатськими країнами (в 

основному, з Китаєм та Японією) [151, с. 6-7]. 

Повертаючись до характеристики митних союзів, слід зазначити, що для 

МЕРКОСУР та АС характерний активний розвиток. Проте, КАРИКОМ і ЦАІС 

лише за останні роки починають більше розвиватись та поглиблювати 

співпрацю. Інші інтеграційні об'єднання Латинської Америки мають статус зон 

вільної торгівлі. У перспективі вони повинні були стати частиною 

Всеамериканської зони вільної торгівлі (АЛКА), яка за проектом мала бути 

сформована з 34 країн Західної півкулі (країн Північної, Центральної і 

Південної Америки, Карибського басейну). Остаточною датою було оголошено 

2005 р. У разі не підписання договору, після зазначеної дати МЕРКОСУР, 

Андська Спільнота, Карибське Співтовариство та Центральноамериканський 

спільний ринок повинні були залишитись самостійними  

елементами [10, с. 382-383]. Проте даний проект не було реалізовано через 

суперечності між країнами. Більшість латиноамериканських аналітиків 

вважають, що ідея створення АЛКА була відображенням бажання США 

цілковито контролювати Латинську Америку. 

При цьому, і без АЛКА, розвиток регіональних блоків в Латинській 

Америці відбувається швидкими темпами. Але попри співпрацю і кооперацію в 

регіоні, існує ряд перешкод для активного розвитку регіональних організацій. 

Основними з них є: 

– нерівність ресурсних потенціалів держав; 
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– відсутня єдність всередині блоків, що стосується вибору стратегії 

розвитку в цілому. Це насамперед пов'язано з суб'єктивними, економічними 

інтересами країн-учасниць; 

– історично сформований вплив з боку Вашингтона, в першу чергу в 

політичній сфері та економічній шляхом здійснення контролю підприємств. 

До того ж розвиток інтеграційних процесів потребує передусім 

злагодженого регіонального управління, яке в Латинській Америці є 

недосконалим. На підтвердження цього можна привести дослідження відомого 

політолога Вольфа Грабендорффа, який виокремлює ряд причин, через які 

регіональне управління в Латинській Америці виявилось неефективним. По-

перше, втрата національної автономії в наслідок глобалізації (зменшення 

державного контролю економіки і, найголовніше, в таких умовах уряд не 

завжди може забезпечити безпеку населенню і захист прав людини на своїй 

власній території). По-друге, збільшення ролі ТНК, що веде до наростаючого 

впливу транснаціональних компаній на державні рішення (в тому числі і 

міжнародного рівня) [138, c. 90]. По-третє, існує обмежений потенціал 

партнерських відносин між країнами, тобто партнерство з одними державами 

може заважати співпраці з іншими (наприклад, АЛБА та США). По-четверте, 

брак політичного керівництва регіонального управління та недосконалість 

механізмів співпраці [189]. 

Проте, попри названі перешкоди на шляху до розвитку регіону, існує 

велика ймовірність виходу Латинської Америки з-під впливу США як 

самостійного актора міжнародної політики. Натомість, зараз уже можна 

простежити поглиблення співробітництва у різних сферах (найбільше в 

економічній) між латиноамериканськими країнами та ЄС, державами  

АТР [136].  

Як вже зазначалося, європейська модель інтеграції є багато в чому 

прикладом для Латинської Америки. Запозиченню досвіду сприяє і співпраця 

латиноамериканських регіональних об'єднань з ЄС. Найбільш тісні зв’язки з 

Європейським Союзом підтримує МЕРКОСУР. Продуктивна співпраця сприяла 
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підписанню у 1996 р. Угоди про міжрегіональне співробітництво з ЄС. На 

сучасному етапі існує велика кількість торгово-економічних проектів, що 

сприятимуть поглибленню відносин між інтеграційними об'єднаннями.  

Характерною рисою формування всіх об'єднань в Латинській Америці став 

первісний ривок, тобто стрімкий розвиток на початковому етапі. Чим менше 

було об'єднання, тим більш помітним був цей ривок. Всі країни 

латиноамериканського регіону стояли перед необхідністю у політичному 

співробітництві, економічній кооперації та налагодженню торговельних 

відносин. Попри це, існує велика кількість причин, що спричинили зменшення 

темпів розвитку інтеграційних формувань в Латинській Америці. При цьому 

основними з них є такі: 

– підтримка країнами-членами власних вигод на шкоду інтересів 

об'єднання; 

– антагонізм у поглядах при виборі пріоритетів розвитку блоку; 

– недоліки організаційного механізму інтеграційної структури; 

– відсутність консенсусу у прийнятих рішень; 

– намагання перенести досвід європейської інтеграції на країни 

Латинської Америки, без врахування їх особливостей; 

– історично сформований політичний вплив та економічна залежність 

від США [103, c. 89-90]. 

При визначенні особливостей латиноамериканської інтеграції, необхідно 

підкреслити, що з 90-х р. ХХ ст. до поч.. ХХІ ст. вона мала характер 

«відкритого регіоналізму». Дана концепція здобула популярності в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, починаючи з 1992 р., де була затверджена Радою 

тихоокеанського економічного співробітництва (РТЕС) [206].  

Зауважимо, що на латиноамериканському континенті політика відкритого 

регіоналізму домінувала з 1990 р. по 2005 р. Її поява пояснюється стрімким 

розвитком інтеграційних процесів в Латинській Америці в цілому. Активація 

цієї концепції відбулася в 1994 р. Це було зумовлено низкою подій. По-перше, 

Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК) 



106 
 

видала доповідь, відому як «Відкритий регіоналізм у Латинській Америці і 

Карибському басейні: економічна інтеграція як внесок в соціальну 

справедливість шляхом зміни моделі виробництва» [205, с. 22-23]. Відтак це 

сприяло остаточному формуванню двох інтеграційних об'єднань – 

Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) і 

Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР). По-друге, членом 

Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства (АТЕС), (яке також 

здійснює політику відкритого регіоналізму) стає Чилі, перша 

латиноамериканська країна, що стала членом асоціації. По-третє, перший Саміт 

двох Америк відбувся в Маямі, там же вперше були анонсовані ідеї «АЛКА» 

(Всеамериканської зони вільної торгівлі (FTAA)) організації, що виступає за 

лібералізацію торгівлі між двома континентами. Отже, стає очевидно, що 

масштабність регіоналізму є визначальним фактором інтенсивності ініціатив 

політичного характеру в рамках розвитку співробітництва [206].  

Розглядаючи особливості відкритого регіоналізму, необхідно виокремити 

його основні принципи. Для Латинської Америки вони були розроблені у 

1994 р. на XXV засіданні ЕКЛАК у Картахені (Колумбія). Серед них можна 

виділити такі положення: 

– збільшення впливу регіональних інститутів, задля контролю 

макроекономічних відносин; 

– лібералізація ринків товарів та послуг держав, які знаходяться у 

партнерських відносинах; 

– проведення лібералізації ринків на основі норм, встановлених СОТ; 

– забезпечення обміном технологічних розробок на базі підписання 

галузевих домовленостей; 

– охорона національних економік країн та впровадження політики 

протекціонізму, стосовно інших держав і, у деяких випадках, встановлення 

єдиних зовнішніх тарифів; 

– формування спеціальної програми з метою адаптації менш розвинених 

держав, надання пільг, збільшення кількості інвестицій; 
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– гарантувати конвертованість національних валют країн [155, c. 188]. 

З огляду на вище зазначені принципи стає зрозуміло, що країни Латинської 

Америки вже до середини 90-х рр.. ХХ ст. усвідомили необхідність 

лібералізації ринків та створення сприятливих умов для економічної інтеграції 

в регіоні. Для дотримання цих принципів потрібна політична воля. 

На підтвердження важливості концепції «відкритого регіоналізму» 

необхідно зазначити, що вона стала основою для формування однієї з 

провідних організацій Латинської Америки – МЕРКОСУР. Рухаючись у векторі 

політики дистанціювання від США, країнами було засновано дане об'єднання. 

Спільний ринок південного конусу – об'єднання,  що динамічно розвивається і є 

одним з найвдаліших прикладів латиноамериканської інтеграції. Його 

головною ціллю стало розповсюдження політики єдності регіону, що мала на 

меті перетворення Латинської Америки в світовий полюс у міжнародній 

системі [83, с. 64].  

Повертаючись до питання еволюції концепції відкритого регіоналізму, 

варто підкреслити, що вже на початковому етапі розвитку він розумівся не 

тільки як економічна, а і як політична інтеграція. Надалі визначилось кілька 

підходів до відкритого регіоналізму. Перший підхід розкриває традиційний 

погляд і пріоритетне місце віддає економічним угодам, як способу реалізації 

відкритого регіоналізму. Прихильники другого підходу більшу увагу 

приділяють соціальному компоненту в регіоналізмі. Аналізуючи третій підхід 

стає очевидно, що головна роль у ньому відведена геополітичному фактору 

(поділ стратегічних сфер впливу). Головними країнами, які впроваджували цю 

концепцію на практиці є Аргентина, Бразилія та Чилі [177, с. 31-32].  

Концепція «відкритого регіоналізму» за своїми принципами подібна 

лібералізації торгівлі. Проте, велика різниця між ними в тому, що регіоналізм 

містить у собі пільгову складову, що розповсюджується за допомогою системи 

інтеграційних угод [205, с. 18]. При цьому відкритий регіоналізм будується на 

певних угодах між країнами (дво- або багатосторонніх). Задля розширення 

географічних масштабів, умови для підписання домовленостей можуть бути 
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більш гнучкими для нових членів, забезпечуються однакові умови для 

національних та іноземних інвестицій. 

Дана концепція, в першу чергу, відповідала геополітичним інтересам США 

стосовно латиноамериканських країн [215, с. 26]. Тобто вона була спрямована, 

разом з посиленням впливу субрегіональних груп латиноамериканських 

держав, на об'єднання їх на останньому етапі з НАФТА та в подальшому злитті 

всіх організацій на латиноамериканському континенті (МЕРКОСУР, Андська 

група, Центрально-Американська система інтеграції та Карибське 

співтовариство). Отже, відкритий регіоналізм будувався на основі формалізації, 

яка проявляється у формі двосторонніх і багатосторонніх угод. Щоб збільшити 

географічні масштаби поширення цього принципу приймалися більш лояльні 

вимоги стосовно нових членів, а іноземним інвесторам пропонувалися ті ж 

умови, що й національним. Було запропоновано нові форми залучення 

інвестицій з боку держав, які перебували поза межами американського 

регіону[203, c. 11-12].  

Враховуючи особливості даного регіоналізму, можна визначити, що його 

головними формами є: 

– інтеграція в регіоні, яка стала основою для створення такої 

економічної організації, як МЕРКОСУР; 

– залучення іноземних інвесторів, в основному з ЄС, Росії, Китаю та 

інших країн. 

Аналіз особливостей розвитку відкритого регіоналізму дає змогу дійти 

висновку, що для Південної Америки це результат політичних дій лідерів 

регіону та дипломатичного впливу. Варто зазначити, що важливим етапом в 

розвитку регіональної інтеграції став переговорний процес (почався з 1995 р.), 

щодо підписання угоди між МЕРКОСУР і Європейським Союзом (ЄС) про 

вільну торгівлю, що підштовхнула США до активізації дій у напрямку 

формування зони вільної торгівлі двох Америк. Отже, концепцію відкритого 

регіоналізму можна розглядати як політичний феномен. Підтвердженням цього 

є те також те, що країни, які ініціювали створення регіональних об'єднань 
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(МЕРКОСУР, УНАСУР) і країни, які є членами даних організацій, розглядають 

концепції відкритого регіоналізму як частину зовнішньої політики і як 

головний принцип розвитку організацій. 

Політичне значення концепції полягає в тому, що відбувається певне 

дистанціювання від зовнішньополітичного курсу США та одночасно 

переглядається концепція регіоналізму в сторону національно-орієнтованої 

направленості інтеграції [14, с. 31-33].  

Починаючи з 2001 р. відбувається відхід від відкритого регіоналізму. 

Поштовхом до цього стало зменшення активності США в 

латиноамериканському регіоні. Новий напрямок розвитку став називатися 

«постліберальний регіоналізм». Дана політика слугувала підставою для 

створення таких інтеграційних об'єднань, як АЛБА і УНАСУР. Основними 

напрямками співпраці були обрані соціальна сфера і безпека (запобігання 

внутрішніх і зовнішніх загроз), які є дуже актуальними для  

континенту [82, с. 155].  

Враховуючи основні характеристики відкритого регіоналізму та політики 

постліберального регіоналізму, можна виокремити ряд відмінностей, серед яких 

наступні: 

– основний акцент робиться на політичну сферу, менша увага 

приділяється економіці; 

– провідне значення надається акторам державної влади, що якісно 

відрізняється від попереднього регіоналізму, в якому головна роль належала 

приватним суб'єктам; 

– велика увага приділяється формуванню інститутів і єдності 

політичних принципів, активізації взаємодії в неекономічній сфері в рамках 

регіону та акцентування уваги на питаннях безпеки Латинської Америки; 

– вирішення питань соціального забезпечення та нерівності розвитку. 

При цьому ключовим питанням залишається зниження показників бідності за 

допомогою інтеграції в регіоні; 
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– пошук способів вирівнювання показників розвитку інфраструктури 

континенту і сприяння співробітництву і кооперації, кінцева мета – іноземні 

ринки збуту товарів; 

– кооперація з питань енергетичного розвитку і безпеки; 

– розширення повноважень інтеграційного впливу на континенті, 

легітимізація та підтримка інтеграційних проектів [230, с. 9-10].  

Отже, ми можемо констатувати, що постліберальний регіоналізм являє 

собою форму кардинально нового, ширшого підходу до регіональних 

інтеграційних процесів. При цьому головним результатом відходу від 

протекторату Вашингтона стало створення УНАСУР (ринок 

південноамериканських держав як альтернатива проекту США з побудови 

єдиного ринку обох Америк – АЛКА), СЕЛАК (Співтовариство країн 

Латинської Америки і Карибського басейну) [155, с. 179]. Отже, основний 

акцент у регіональній співпраці було зміщено з економічної на політичну 

сферу. 

Зокрема, формування СЕЛАК в 2010 р. стало викликом для США, тому що 

дана організація створювалася як альтернатива ОАД (Організації 

американських держав), але при цьому без участі США. В даному контексті 

слід уточнити, що ОАД була створена у 1948 р. До її складу входить 35 країн 

Північної та Південної Америки [49]. Основними цілями організації є: 

підтримка миру, безпеки та співпраці в регіоні, захист територіальної цілісності 

та незалежності. Але США часто використовували свій вплив в даній 

організації, економічний тиск на держави-члени з метою просування власних 

інтересів. Тому більшість країн Латинської Америки намагається 

дистанціонуватись та проводити незалежну політику [200, с. 3-4].  

Повертаючись до аналізу діяльності УНАСУР, слід відзначити, що саме 

дане об’єднання повинно було виступити як головна противага НАФТА, 

оскільки вплив даної організації ставав на континенті все більш відчутним. Це 

пов’язано з тим, що основними цілями організації є: об'єднання і єдина 

спрямованість зовнішньої політики країн-учасниць з метою посилення впливу 
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регіону як впливового актора світових процесів, координація 

зовнішньополітичних курсів учасників для перетворення Латинської Америки в 

самостійний суб'єкт на міжнародній арені, формування єдиної зони вільної 

торгівлі, інтеграція в плані комунікацій, транспортних сполучень, енергетики та 

інфраструктури [99]. Попри активну співпрацю в різних сферах, в 2013 р. 

з'явилася ідея створення Південноамериканського парламенту. Це є свідченням 

усвідомлення необхідності посилення політичного чинника в регіоні. У свою 

чергу в економічній сфері було запропоновано створити Південноамериканську 

зону вільної торгівлі, Банк Півдня, Великий газопровід Півдня (Gasur) та інші 

проекти. 

Отже, на основі постліберального регіоналізму створюються інтеграційні 

проекти в багатьох сферах. Важливу роль в цих процесах відіграє концепція 

боліваріанського соціалізму. З'явившись на основі антиамериканізму і критики 

недоліків лібералізму, вона стала ідеологічною базою для об'єднання лівих 

урядів з невеликими економіками [21, с. 36]. Аналізуючи зазначене, можна 

зробити висновок, що як для Латинської Америки притаманний 

постліберальний регіоналізм. Розвиток даної концепції на континенті був 

зумовлений об'єктивними геополітичними факторами, наслідками ліберальних 

реформ на континенті, що проявилися в економіці, змінами політичних 

панівних еліт. Країни регіону пройшли не простий шлях розвитку як 

політичного, так і соціально-економічного. Для латиноамериканського 

континенту постліберальний регіоналізм став засобом зміцнення зв'язків у 

регіоні, при цьому максимально враховуючи інтереси всіх сторін [194, c. 21]. У 

майбутньому, постліберальний регіоналізм має всі шанси стати основою для 

перетворення регіону на єдиного впливового актора світового процесу.  

Попри те, що об’єднавчі процеси в регіоні, звичайно, мають більше 

переваг, ніж недоліків, все ж таки негативні наслідки відчуваються в багатьох 

сферах. Зокрема, в економіці це спричинено нерівномірністю розвитку країн. 

Також обираючи інтеграцію держави добровільно обмежують суверенітет. 

Хоча існує і інша думка, як зазначає Кукушкіна С. М., інтеграційні процеси «не 
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обмежують суверенітет держав, оскільки передача державою частини 

повноважень його органів яким-небудь організаціям є добровільною і в ній 

проявляється верховенство держави; рішення про створення наднаціонального 

органу або про входження в нього, про передачу йому частини компетенції 

приймається суверенною державою; держави, які передали частину своїх 

повноважень, беруть участь в їх реалізації і здійснюють контроль за тим, як 

здійснюються передані повноваження. В даному випадку правильним буде 

говорити про обмеження не суверенітету держави, а окремих суверенних 

повноважень» [70, с. 85]. Не зважаючи на вище приведені аргументи 

С. Кукушкіної, в інтеграційних об'єднаннях більш розвинені країни (з кращими 

економічними показниками, більшою політичною вагою в світових процесах) 

просувають власні інтереси, обмежуючи права та суверенітет інших держав. 

Загалом соціально-політичний і економічний розвиток держав Південної 

Америки пройшов довгий і непростий шлях – починаючи від колоній і до 

незалежних країн, в яких все ще присутня соціально-економічна нерівність і 

різний рівень впливу в регіоні. На даний момент в Латинській Америці існує 

три провідні держави: Аргентина, Бразилія та Мексика (зважаючи на кризу, 

вплив Венесуели значно послабився). В основному завдяки цим країнам, 

виходячи з показників економічного і соціально-політичного розвитку, 

континент заведено вважати проміжним між південними державами, що 

розвиваються і розвиненими країнами Півночі. Економічні показники трьох 

латиноамериканських гігантів (2/3 ВВП регіону) найбільше впливають на 

динаміку макроекономічних показників в Латинській Америці. 

Підсумовуючи вище згадане, варто підкреслити, що латиноамериканський 

регіоналізм пройшов декілька етапів свого формування. Перший – починаючи з 

50-х рр. ХХ ст. в Латинській Америці формується закритий регіоналізм, 

результатом якого стало заснування Латиноамериканської асоціації вільної 

торгівлі. Другий етап розпочався після «втраченого десятиліття», а саме на 

початку 90-х р. ХХ ст. Дана фаза отримала назву відкритого регіоналізму. У 

зв’язку з економічною кризою та приходом до влади в більшості країн лівих 
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сил, в Латинській Америці було реалізовано декілька регіональних ініціатив, 

зокрема МЕРКОСУР та АСН. Наступний етап – постліберальний регіоналізм – 

розпочався у 2005 р.  Нерідко в латиноамериканських джерелах його називають 

«постгегемоніальний», адже він ознаменувався завершенням гегемонії моделі 

відкритої інтеграції, заснованої на базі економічного регіоналізму, який ще досі 

частково залишається (наприклад МЕРКОСУР) або замінюється (в випадку 

АЛБА і УНАСУР) соціальною та політичною складовими [206]. У даному 

випадку є підстави стверджувати, що постліберальний регіоналізм описує 

історичний період переходу від фази неоліберальної гегемонії на новий етап, 

який все ще перебуває в стадії формування. Відомий аргентинський політичний 

діяч Фернандо Петрелла у співпраці з Фондом Джетуліо Варгасом визначив, що 

для розвитку інтеграції варто зміцнювати внутрішньо регіональну співпрацю та 

сприяти збереженню «спільної спадщини» за рахунок: 

– дотримання принципу «збереження чинного стану речей», що 

дозволить подолати територіальні суперечки; 

– територіальна цілісність; 

– арбітраж як засіб для вирішення конфліктів між державами; 

– заборона застосування зброї у вирішенні конфліктів; 

– захист прав людини та демократії [173].  

Отже, аналізуючи дослідження Ф. Петрелли можна погодитися з тим, що 

для розвитку регіону та збільшення його ролі на міжнародній арені варто 

поглиблювати кооперацію між латиноамериканськими країнами, сприяти 

розвитку діалогу, координації дій та укріплювати принципи міжнародного 

права. 

Можемо зробити висновок, що нова фаза латиноамериканської 

інтеграційні є складним та в чомусь хаотичним процесом. На сучасному етапі 

вирішення політичних суперечностей обумовлюватиме подальший розвиток 

інтеграційних процесів в регіоні. Існує велика ймовірність того, що які б умови 

для подальшого співробітництва не запропонували США, все одно, країни 

Латинської Америки матимуть кращі перспективи, розвиваючись самостійно. 
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Вплив з боку США змушує країни Латинської Америки розраховувати лише на 

власні сили у вирішенні міждержавних питань. На підставі вищевикладеного 

стає очевидно, що все це спонукає країни до зближення в політичній та 

економічній сферах і сприяє збільшенню ролі регіональної інтеграції.  

Необхідно підкреслити, що розвиток інтеграційних процесів в Латинській 

Америці продовжується більш як 50 років та являє собою об’єднавчі тенденції 

між країнами регіону. Латиноамериканська інтеграція має вигляд співпраці у 

напрямку розширення взаємної торгівлі, поглибленні політичних та 

економічних відносин, розвитку культурного співробітництва. Вже в 1960 р. 

було створено Центральноамериканський спільний ринок, що ознаменував 

початок інтеграції в Латинській Америці. З того часу в регіоні було створено 26 

об'єднань з метою покращення показників взаємної торгівлі, співробітництва в 

економічній сфері та політичної консолідації. Латиноамериканська інтеграція 

мала на меті не лише розвиток регіону, але й посилення національних держав 

внаслідок об’єднавчих процесів. 

Розглядаючи інтеграційні процеси, необхідно ще раз підкреслити, що 

інтеграція – це багатогранний процес, що розвивається неоднорідно. При 

цьому, латиноамериканська інтеграція не є виключенням. Їй притаманні 

періоди підйому та спаду, швидкого розвитку та зменшення активності. 

Наприклад, політична та економічна дестабілізація 80-х рр. ХХ ст. стала для 

Латинської Америки «втраченим десятиліттям». Невдоволення населення та 

активізація громадянського суспільства спонукали уряди 

латиноамериканського регіону до пошуку нових політичних  

рішень [189, c. 153-154]. 

Цікавими у даному контексті є ідеї Симона Болівара, який активно боровся 

за незалежність Латинської Америки. Він мав на меті втілити свою ідею, яка 

ґрунтувалися на тому, що на території регіону існуватиме спільність братніх 

народів, які мають можливість самостійно розвиватись, при цьому у 

взаємодопомозі та співпраці між собою. Проте плани Болівара не були 

реалізовані, попри те, що існували всі передумови. 
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Підтвердженням вищезазначеної тези є також той факт, що держави 

Латинської Америки мають велику кількість спільних історичних моментів, 

серед яких велике значення має характерне для всіх країн Латинської Америки 

панування на протязі тривалого часу Іспанії або Португалії, а потім – 

політичний вплив та економічна залежність від США [56]. 

На початку ХХІ ст. політична нестабільність, проблеми в економіці, зміни 

урядів, відсутність реалізації інтеграційних проектів значно ускладнювали 

втілення соціальних реформ. На підтвердження цього можна навести данні 

соціологічних опитувань, які свідчать про те, що 37% населення 

латиноамериканських країн вважають, що неможливо позбутись корупції, а 

92% жителів Перу негативно оцінювали дії уряду [206]. Отже, масштаби 

невдоволення серед населення Латинської Америки постійно збільшувались, 

що стало загрозою військових переворотів та масових протестів. Як наслідок, 

значно активізувались громадські рухи. Радикальні дії неурядових організацій 

нерідко призводили до зміни влади в країні, наприклад в Болівії у 2003 р. Тому 

в контексті дослідження інтеграційних процесів в Латинській Америці, важливо 

звернути особливу увагу на розвиток громадянського суспільства в регіоні, 

адже воно є не лише рушійною силою розвитку держави, а й одним з 

найважливіших показників рівня демократії. Громадянське суспільство являє 

собою сукупність недержавних організацій, які виражають волю та інтереси 

громадян. Помилково цілком ототожнювати його з «людським суспільством». 

Структурно до громадянського суспільства належать такі інститути як: 

громадські організації, незалежні ЗМІ, що оприлюднюють громадські настрої, 

суди присяжних тощо. Суперечливим є питання стосовно політичних партій. 

Вони являються своєрідним посередником між державою та громадянами. 

Проте, однозначно політичні партії можна вважати частиною громадянського 

суспільства на початковому етапі, коли вони ще не є частиною державної  

влади [159].  

Одним із показників рівня демократії в країні є розвинене громадянське 

суспільство. Воно відіграє важливу роль у співпраці з політичними, 
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економічними, соціальними інститутами держави, а також в процесі вибору 

інтеграційної стратегії. Наприклад, у більшості європейських країн, що 

підтримують демократичні ідеї, громадянське суспільство має значний вплив 

на всі сфери державного розвитку, зокрема і на інтеграційні процеси. У ЄС 

постійно проводять соціологічні дослідження, часом референдуми (наприклад, 

референдум в Великобританії в 2016 р.), які вивчають ставлення громадян 

країн-членів Європейського Союзу до інтеграції. 

Головною складовою, що забезпечує активну діяльність громадянського 

суспільства та співпрацю з органами державної влади є розвиток 

консультаційних механізмів. Саме вони забезпечують діалог між державою та 

громадськими інституціями. Значний вплив громадського суспільства на 

політичні процеси є наслідком збільшення ролі громадських організацій, які 

відображають настрої та інтереси населення.  

Повертаючись до поняття громадянського суспільства, перш за все слід 

відзначити, що головною складовою, яка забезпечує активну його діяльність та 

співпрацю з органами державної влади є розвиток консультаційних механізмів. 

На сучасному етапі, все більше громадські організації впливають на політичні 

процеси. Адже вони відображають настрої та інтереси населення. Така 

практика розповсюджена в усьому світі і Латинська Америка не є 

виключенням. Варто відзначити, що дане явище стало можливим завдяки 

посиленню впливу громадянського суспільства в цілому. 

На сучасному етапі громадянське суспільство набирає все більшого впливу 

в країнах Латинської Америки. Значною мірою це відбувається завдяки тому, 

що історично регіон перебував під контролем інших держав, а також тому, що 

політичні режими, що приходили до влади в країнах Латинської Америки мали 

авторитарний характер і тому взаємодія між владними структурами та 

населенням була відсутня, а після зміни режимів відбувається налагодження 

такої взаємодії [136].  

Для того щоб повноцінно дослідити латиноамериканське громадянське 

суспільство та виявити його характерні особливості у контексті інтеграційних 
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процесів в регіоні, необхідно враховувати специфіку його розвитку. У ХІХ ст.. 

у Латинській Америці закінчився період колоніальних володінь. Це досить 

рано, у порівнянні з країнами Африки, наприклад. Важливо відзначити, що 

панування інших держав, значно вплинуло на розвиток громадянського 

суспільства та економічної сфери латиноамериканських країн, де завжди 

переважало землеробство та видобування сировини мінерального походження. 

Отже, Латинська Америка була сировинним придатком і це на довго закріпило 

залежність населення від колишніх держав-метрополій (зокрема і й від США). 

На сучасному етапі розвитку, цей вплив відображається на 

зовнішньополітичному виборі урядів латиноамериканських країн.  

В першу чергу важливе геополітичне положення Латинської Америки 

зумовило необхідність регіональної співпраці. Близьке розташування до 

Сполучених штатів Америки переважно має негативні наслідки для Латинської 

Америки. Це пов’язано з тим, що США активно втручаються у політичне життя 

держав континенту та використовують ресурсно-енергетичний потенціал 

південних країн у власних потребах [228]. Навіть у разі співпраці з країнами 

Латинської Америки в рамках інтеграційних об'єднань, всеосяжний вплив 

«північного» сусіда відчувається в усіх сферах та безпосередньо впливає на 

розвиток громадянського суспільства.  

Важливо зауважити той факт, що залежність латиноамериканських країн 

від США була викликана рядом передумов. Одним з важливих факторів, який 

спонукав країни регіону до пошуку надійного партнера стала криза 80-х рр.. 

ХХ ст., так зване «втрачене десятиліття». Для Латинської Америки 80-ті рр.. 

ХХ ст. стали роками значного зменшення показників політичного та 

економічного розвитку. Це стало однією з причин, що підштовхувала країни до 

співпраці з США. Зокрема, урядом Сполучених Штатів у 1990 р. було 

ініційовано створення «Ініціативи для Америк» – першого проекту взаємодії 

між Північною та Південною частинами материка у торговій  

сфері [197, c. 74-76]. Звичайно, що США Латинська Америка як сильний 

конкурент була не потрібна. Значний тиск з боку США суттєво позначився на 
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регіональній співпраці в цілому. Він став причиною того, що з часом населення 

континенту все більше почало виражати протест політиці, що вигідна уряду 

Сполучених Штатів Америки. Ряд конфліктних ситуацій, кількість яких 

постійно збільшувалась, відкрита домінантна політика з боку США - 

підштовхнули країни Латинської Америки до переосмислення інтеграційних 

принципів [68]. Логічно, що вище згадувані фактори спонукали країни до 

зближення всередині регіону. Враховуючи специфіку латиноамериканського 

громадянського суспільства, слід зауважити, що складні умови та бажання 

покращити рівень життя населення стали поштовхом до розвитку 

громадянського суспільства та його активній участі в політичній сфері.  

Важливо також відзначити, що латиноамериканське громадянське 

суспільство, як незалежне від державного контролю, сформувалось на основі 

об'єднань, що беруть свій початок з часів диктаторських режимів. Чисельні 

асоціації та рухи стали невіддільною частиною соціальної сфери та сприяли 

формуванню нових політичних лідерів, наприклад колишній президент Бразилії 

Л. да Сільва був представником робочого руху країни.  

Військова диктатура, що була притаманна країнам Латинської Америки, 

призвела до ліквідації політичного діалогу з населенням. Цей факт пояснює 

утворення самостійних інститутів громадянського суспільства, над якими 

владою було втрачено контроль. Можемо дійти висновку, що фактично 

відбувся «частковий демонтаж» тогочасної моделі відносин керівної сили і 

суспільства [136].  

Отже, відсутність єдності у політичній, соціальній та економічній 

модернізації в латиноамериканських країнах наприкінці ХХ ст. та на початку 

ХХІ ст. стали причиною дестабілізації та невдоволення серед населення. 

Важливим елементом є те, що громадянське суспільство в Латинській Америці 

діє у складній системі управління, в якій важливу роль відіграють не лише 

рішення президенту та уряду, а й значно впливають рішення регіональних 

інтеграційних об'єднань. Вагомий вплив з боку інтеграційних об'єднань є 

характерною особливістю латиноамериканського громадянського суспільства.  
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Важливо відзначити той факт, що для латиноамериканського суспільства 

характерний «феномен самоорганізації населення». Він з'явився внаслідок 

протистояння диктаторським режимам. На початковому етапі самоорганізація 

мала неполітичний характер. Проте, потім вона почала розвиватися і в 

політичній сфері, тому що «громадянське суспільство ставало заміною, 

субститутом політичної опозиції» [136]. Репресивна влада намагалася 

відокремити населення від політики і цілком ліквідувати публічний діалог між 

державою та суспільством. Такі дії спричинили створення самостійних 

інститутів громадянського суспільства, що були непідзвітні та непідконтрольні 

владі. Надалі це призвело до кардинальних змін: центральне місце держави у 

моделі відносин між владою та населенням було дискредитоване.  

Латинська Америка – це взагалі парадокс, адже вона поєднує у собі 

несумісні характеристики: це єдиний регіон, в якому існують майже у всіх 

країнах регіону демократичні режими при тому, що велика кількість населення 

живе за межею бідності (27,9% на 2015 рік, згідно з ЕКЛАК), з найбільш 

нерівномірним розподілом доходів в світі, з високим рівнем корупції і високим 

рівнем вбивств в світі. У жодному іншому регіоні, таке безпрецедентне 

поєднання демократії з вищезазначеними факторами важко уявити. 

Беззаперечним досягненням періоду демократичних перетворень та 

запровадження неоліберальних змін в економіці, стало поступове зменшення 

безпосереднього впливу держави на громадянське суспільство. Кінець XX ст. 

початок XXI ст. став часом дестабілізації та кризових явищ в регіоні. Саме у 

цей період значно зростає вплив громадських організацій в Латинській 

Америці [195]. Це відбулося тому, що все більше латиноамериканських країн 

прийшли до розуміння необхідності взаємодії між суб’єктами громадянського 

суспільства та владою, залучення населення до формування та прийняття 

політичних рішень і, в тому числі, до вибору інтеграційного курсу регіону, що є 

важливою стратегічною метою. 

Не лише через національні уряди латиноамериканське громадянське 

суспільство може впливати на прийняття рішень. Для цього існує велика 
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кількість можливостей взаємодії на різних рівнях (як на національному, так і на 

регіональному). Хоча прийняття рішень стосовно майбутнього вектору 

інтеграційної політики в значній мірі залежить від рішень президента, а не від 

волевиявлення народу, проте, попри це, в Латинській Америці проводить 

активну роботу «Латинобарометр» [183] (некомерційна неурядова організація, 

що займається публічним опитування громадської думки, що проходять у 18 

країнах Латинської Америки) та ІНТАЛ (Інститут інтеграції країн Латинської 

Америки та Карибського басейну) [165].  

Значною мірою потенційні можливості громадянського суспільства 

Латинської Америки впливати на управління країн та визначати основні 

напрямки інтеграційного розвитку не завжди реалізуються, адже політичні 

системи багатьох держав регіону не мають достатньо розвиненого механізму 

співпраці між урядом та суспільством. Здебільшого це пов’язано з тим, що 

демократичні принципи знаходяться на стадії затвердження у 

латиноамериканських країнах і не забезпечують повноцінного діалогу між 

представниками влади та населення [136]. 

Можна з упевненістю стверджувати, що збільшення впливу 

громадянського суспільства на політичні процеси в країнах Латинської 

Америки відбулося після неоліберальних реформ.  

Отже, вплив третіх країн сприяв розвитку інтеграційних процесів на 

континенті, цим самим перетворивши латиноамериканську інтеграцію не 

просто в тенденцію, а в стратегію регіонального розвитку, яка охоплює всі 

сфери співпраці країн. Проте, втілення поставленої мети – досягнути 

регіональної автономії – виявилось складним завданням, адже уряди держав 

велике значення приділяють національній автономії і не завжди готові 

поступитися власними інтересами. Виходячи з ситуації, що склалася, існує 

ймовірність того, що всупереч труднощам, розбіжностям між державами і 

впливу інших акторів, інтеграція в Латинській Америці продовжуватиметься і 

матиме незворотний характер.  
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Висновки до розділу 2 

У даному розділі підкреслюється, що пріоритетним напрямком 

формування нового світового порядку стала інтеграція. Цей факт несе у собі 

багато нового як для національного так і міжнародного розвитку. Інтеграція не 

є методом усунення конкуренції, суперечок або опозиції. Багато 

латиноамериканських країн вже давно пройшли первинний шлях до 

економічної інтеграції, тоді як в деяких регіонах світу ще не має навіть базових 

основ та передумов для цього.  

Доведено, що на сучасному етапі для Латинської Америки притаманний 

постліберальний регіоналізм. Розвиток даної концепції на континенті був 

зумовлений об'єктивними геополітичними факторами, наслідками ліберальних 

реформ на континенті, що проявилися в економіці, змінами політичних 

панівних еліт. Країни регіону пройшли не простий шлях розвитку як 

політичного, так і соціально-економічного. Задля вирішення основних 

проблемних питань на регіональному рівні, необхідне узгоджене 

функціонування державних органів, що регулюються нормативно-правовою 

базою. Відтак для латиноамериканського континенту постліберальний 

регіоналізм став засобом зміцнення зв'язків у регіоні, при цьому максимально 

враховуючи інтереси всіх сторін. У майбутньому, постліберальний регіоналізм 

має всі шанси стати основою для перетворення регіону на єдиного впливового 

актора світового процесу. 

Помилково сприймати латиноамериканську інтеграцію лише як 

економічну співпрацю. На сучасному етапі, співробітництво в регіоні охоплює 

велику кількість сфер. Все більшого значення набирають інтеграція в 

соціальній сфері та кооперація зусиль з питань охорони навколишнього 

середовища. 

Необхідно констатувати, що співпраця між державами ґрунтується на 

взаємних політичних, геополітичних, економічних, соціокультурних інтересах. 

При цьому дослідження інтеграційних процесів, що відбуваються в Латинській 

Америці показують, що країни мають багато переваг та вигод завдяки 
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інтеграції. Для держав регіону характерні історичні зв’язки, культурна 

спорідненість, географічна близькість, що сприяє тісним політичним та 

господарським взаємовідносинам.  

Також підтверджено, що інтеграційний розвиток – це складний та 

непередбачуваний процес, адже на його фактичний результат впливають як 

політичні, так і економічні чинники. Країни латиноамериканського континенту 

довгий час були орієнтовані на співпрацю з іншими державами світу, в першу 

чергу з США. Проте, всупереч наявності чисельних перешкод, інтеграційні 

процеси в регіоні розвиваються досить стрімко та змінили роль Латинської 

Америки на світовій арені: значно збільшився вплив країн у міжнародних 

відносинах.  

У другому розділі розглянуто також особливості латиноамериканської 

інтеграції та формування регіональних інтеграційних об'єднань. Інтеграція в 

регіоні відбувалась у декілька етапів, які були абсолютно різними за своєю 

специфікою та привели до різних наслідків. Сучасний четвертий етап 

розпочався у 2005 р. Його характерною особливістю є інтеграція за допомогою 

розширення співробітництва в сфері безпеки регіону. Принципи розвитку 

сучасних інтеграційних об’єднань Латинської Америки свідчать про створення 

нових засад кооперації в регіоні. Особливості латиноамериканської інтеграції 

продиктовані ситуацією, що склалась на міжнародній арені, тобто необхідність 

політичної та економічної співпраці зумовлена нестабільністю в сучасному 

світі та глобальними викликами. Основним завданням залишається формування 

нових підходів з метою переходу на вищий рівень міжрегіонального 

співробітництва.  

Проте, розвиток інтеграційних процесів не повинен мати стихійний та 

хаотичний характер. Для Латинської Америки інтеграційні процеси завжди 

були фактором вибору політичних та економічних пріоритетів. Інтеграція в 

регіоні пройшла складний та тривалий шлях свого розвитку, для якої 

характерна нерівномірність, наявність кризових явищ та періодів розквіту, але, 

не зважаючи на це, латиноамериканські держави розпочали інтеграційні 
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процеси першими з країн, що розвиваються. Тому дуже важливо країнам 

Латинської Америки виробити узгоджену, раціональну стратегію, яка буде 

вигідна кожній з держав континенту та приведе до отримання максимальних 

переваг та прибутку.  

Зроблено спробу дослідити характерні ознаки сучасного політичного 

розвитку в латиноамериканському регіоні. Серед них є історично обумовлена 

спільність ознак та одночасність заміни політичних режимів в Латинській 

Америці, що відбулася після одержання негативних результатів ринкових 

реформ ХХ ст.. «Лівий поворот» в латиноамериканському регіоні сприяв 

об’єднавчим процесам. Проте, політичний вплив є лише частиною рушійної 

сили інтеграції. На нашу думку велике значення має бажання суспільства 

співпрацювати в рамках континенту. Більшість населення підтримують 

регіональні процеси і розуміють, що лише взаємодія та наявність спільної мети 

допоможуть Латинській Америці динамічно розвиватись та стати самостійним 

центром впливу.  

Не зважаючи на розвиток процесу інтеграції на континенті, активні та 

кардинальні перетворення в політичній, економічній та соціокультурній 

сферах, в сучасному глобалізованому світі, породжують велику кількість нових 

загроз та викликів, які постають перед Латинською Америкою. Це спонукає до 

пошуку власних шляхів подолання небезпек. У даному випадку, велике 

значення мають скоординовані спільні дії країн, взаємна підтримка та пошук 

спільних рішень. Останнім часом, значно зросла геополітична роль Латинської 

Америки. Це пояснюється великим потенціалом країн, збільшенням значення 

Бразилії у світовій політиці та звичайно «фактором» США. Більшість держав 

континенту виступають за розвиток регіону без втручання третіх країн (в першу 

чергу Сполучених Штатів Америки), але при цьому підтримують 

добросусідські відносини та виступають за недопущення конфліктних ситуацій 

на континенті.  

Отже, майбутнє латиноамериканської інтеграції багато в чому буде 

залежати від урядів держав, а саме від того чи зможуть лідери країн сприяти 
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збільшенню політичної взаємодії та економічної співпраці у рамках 

регіональних об'єднань. У разі, якщо державам вдасться домовитися та 

об’єднати свої зусилля, то про Латинську Америку вже у 20-х рр. ХХІ ст.. 

можна буде говорити, як про самостійний центр впливу. 
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РОЗДІЛ 3.  

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСАХ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

3.1. Особливості формування інтеграційного курсу в програмах 

політичних партій країн Латинської Америки 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. відзначились феноменальним явищем, яке 

розвивалось в більшості країнах Латинської Америки. Воно ознаменувалось 

яскраво вираженою тенденцією до вибору лівих партій, для яких характерні 

комуністичні та соціалістичні погляди. Дане явище отримало назву «лівий 

поворот».  

Досліджуючи політичні процеси в країнах, значну увагу слід приділити 

вивченню поняття «політичні інститути». Вони являють собою сукупність 

установ, організацій з певною структурою і субординацією, що упорядковують 

політичні відносини, як між організаціями, так і між людьми. Отже, політичні 

інститути являють собою «триєдину цілісність – організацію, норми, 

відносини» [95]. Прикладами політичних інститутів є: держава, політичні партії 

та політизовані громадські рухи. 

В першу чергу слід відзначити, що за допомогою даних інститутів 

виконується політична влада, обмеження якої зумовлюється тим фактом, що 

ресурси та цінності, необхідні окремим суб’єктам та соціальним групам, 

обмежені. Дані ресурси можуть бути не лише матеріального характеру. Сюди 

входить теж безпека, володіння інформацією, статус, владні повноваження. У 

разі відсутності встановлених обмежень, взаємодія у соціумі матиме хаотичний 

характер та призведе до виникнення суперечливих та конфліктних ситуацій, що 

може стати причиною політичної дезінтеграції та анархії [86, c. 29-30]. Так, всі 

інститути, як суб'єкти політичної діяльності, функціонують та керуються за 

допомогою своїх лідерів, представників всіх рівнів управління та інших 

уповноважених, задля взаємодії з населенням, щоб задовольнити власні 

соціально-політичні інтереси. Також необхідно з’ясувати змістове наповнення 
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поняття «політична партія». У багатьох сучасних наукових працях воно 

визначається як безперервно функціонуюча організація, що існує як на 

національному, так і на місцевому рівнях, націлена на одержання і 

відправлення влади і прагне з цією метою до широкої масової підтримки [96]. 

Політичні партії являються своєрідним посередником між державою та 

громадянами. 

При визначенні характерних особливостей розвитку політичних партій 

країн Латинської Америки варто зауважити, що для даного регіону характерний 

дисбаланс розвитку країн (дуже відрізняються за економічним потенціалом, 

рівнем соціальної сфери тощо). Це в свою чергу стає причиною виникнення 

ряду розбіжностей між інтересами суб’єктів інтеграції. В даному випадку 

завданням політичних партій є не лише врахувати інтереси населення, а й 

створити максимально сприятливі умови для розвитку держави.   

Для країн Латинської Америки характерна різка зміна політичного курсу. 

Значні політичні трансформації почалися ще у 50-х рр.. ХХ ст., коли держави 

перебували у кризовому становищі та проходила боротьба з диктаторськими 

режимами. При цьому «ліві» сили приходили до влади в країнах регіону, але не 

на тривалий час (наприклад, чилійська революція в 1970 р., коли правління 

«лівих» на чолі з С. Альєнде було повалено у наслідок воєнного перевороту 

1973 р.). Варто зазначити, що політична нестабільність, економічні негаразди та 

вплив з боку США, привели до неоліберальних перетворень в Латинській 

Америці.  

Власне феномен «лівого повороту» сформувався в результаті негативних 

наслідків неоліберальних реформ на континенті та масового невдоволення 

серед населення. Перемоги представників лівих в багатьох державах 

латиноамериканського континенту  почалися ще з кінця 90-х р. ХХ ст.. 

Важливо підкреслити, що сам «лівий поворот» відбувався паралельно та у 

взаємозв’язку зі змінами в інтеграційних процесах. Головну роль у цьому 

відігравала Венесуела, яка активно протистояла політичному та економічному 

впливу США в Латинській Америці. На сучасний момент, ліві сили 
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продовжують залишатись при владі в країнах регіону (хоча на початку другого 

десятиліття ХХІ ст.. дана тенденція змінилась і в ряді держав регіону все 

більшої популярності набирають праві партії, що пояснюється зниженням рівня 

розвитку та невдоволення політикою «лівих»). Важливою складовою, що стала 

поштовхом для його розвитку стала боліваріанська революція, ідеї якої 

простежуються на протязі всього «лівого дрейфу» [213, c.25-26].  

Розглядаючи період кінця ХХ – початку ХХІ ст.. для латиноамериканських 

країн, можна простежити початок політичних перетворень в регіоні, які були 

викликані масовими невдоволеннями в суспільстві. Протести серед населення 

підштовхнули до політичних змін, які ознаменувались приходом до влади 

«нових лівих» сил. Особливістю цих «лівих» стало те, що вони велике значення 

приділяли вирішенню соціальних проблем, покращенню рівня життя населення, 

створенню великої кількості робочих місць. Ці питання стали основними для 

вирішення на початку ХХІ ст..  

Різні науковці називають різні причини «лівого повороту» в Латинській 

Америці. Більшість дослідників розглядають даний феномен, як відповідь 

населення, невдоволеного політичними рішеннями, що приймаються владою. 

На підтвердження вищенаведеної тези можна привести приклад О. А. Жирнова 

та І. К. Шереметьєва, які сприймають цей феномен як наслідок «повстання 

низів латиноамериканського суспільства проти сформованого тут порядку 

речей і прихід до влади на хвилі масового невдоволення – соціального дна 

нових режимів, в тій чи іншій мірі відобразили його настрою і  

вимоги» [33, с. 4]. Позділяє зазначену думку і Л. С. Окуньова, додаючи, що 

«лівий поворот» – це відповідь населення країн регіону на погіршення рівня 

життя за допомогою «лівих» політичних сил ретранслювати в політичне  

поле [78]. Зокрема В. П. Сударєв розглядає, «лівий поворот» як «політичні 

процеси в регіоні, пов'язані з приходом до влади в цілій групі країн на початку 

XXI ст. лівоорієнтованих урядів» [117, с. 169-170]. Підтримуючи ідеї науковця 

слід додати один важливий факт: нові уряди прийшли до влади демократичним 

шляхом. Для країн Латинської Америки це досить показово, адже для них 
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характерне захоплення влади військовими методами. На мирному проведенні 

виборів в регіоні також акцентують увагу дослідники В. А. Красільщіков та 

З. В. Іванівський [67, с. 90].  

Основою «лівого повороту» в Латинській Америці став ряд факторів 

соціального, політичного та економічного характеру. Не зважаючи на той факт, 

що «ліві» уряди мають ряд спільних принципів, проте все ж таки існує ряд 

відмінних поглядів стосовно вироблення механізмів політичного та 

економічного розвитку країн. Значний вплив «полівіння» Латинської Америки 

спричинило на інтеграційні процеси в регіоні. В першу чергу це сприяло 

взаємній співпраці та формуванню спільної інтеграційної стратегії регіону.  

Попри той факт, що для регіону правління представників «лівих» не є 

новим явищем (наприклад, Фідель Кастро на Кубі в 1976 – 2008 рр., Сальвадор 

Альєнде в Чилі в 1970 – 1973 рр.), проте їхні ідеї відрізняються від «лівих», що 

прийшли до влади на початку ХХІ ст.. Перш за все, якщо для урядів «минулих 

лівих» характерний прихід до влади за допомогою революційних методів, то 

«нові ліві» обирались мирно, офіційно і, що найголовніше, демократично [90]. 

Невдоволення неоліберальними реформами, велика кількість бідного 

населення, безробітних та інших соціальних проблем привели до того, що 

«ліві» партії одразу здобули велику популярність.  

Як зазначає К. Л. Майданик, головною відмінністю «нових лівих» в 

Латинській Америці є відкритість соціалізму, тобто базуючись, з одного боку, 

на спільних цінностях, а з іншого – на ідеї самозбереження людства, «нові ліві» 

являють собою потік, в якому зливаються всі антинеоліберальні, антиринкові 

сили. При цьому, «лівий поворот» відбувався «безболісно» – напрямок 

розвитку суспільства був змінений через «прямий вплив кризових зрушень 

(потрясінь) глобального – економічного чи політичного –  

порядку» [75, с. 90-91]. 

Значна підтримка «лівих» партій населенням країн Латинської Америки 

пояснювалась нестабільністю в політичній, економічній та соціальній сферах. 

Помилково буде визначати причинами «лівого дрейфу» лише реакцію на 



129 
 

контроль з боку США та невдоволення неоліберальними реформами, які на 

початковому етапі сприяли покращенню економічних та соціальних показників 

у країнах, проте не змогли забезпечити стабільності та їхнього подальшого 

розвитку. Це, у свою чергу, в 90-х. рр.. ХХ ст.. призвело до «кризи 

неолібералізму». Це в значній мірі вплинуло на посилення позицій лівих партій, 

проте були й інші чинники, що зумовили «лівий поворот». Попри те, що кожна 

країна має свої власні передумови «лівого дрейфу», існує також ряд спільних 

явищ, що сприяли формування даного феномену. Серед них можна виокремити 

наступні: 

– погіршення соціальної ситуації та поглиблення конфліктів 

політичного характеру; 

– відсутність підтримки неоліберальних реформ і невдоволення їхніми 

наслідками: збільшення рівня бідності, безробіття населення, зниження рівня 

життя; 

– недовіра та невдоволення роботою уряду, зменшення впливу панівних 

партій, і як наслідок – криза демократії; 

– відхід від традиційного впливу з боку США, бажання мінімізувати 

їхнє втручання у питання політики та економіки країн Латинської  

Америки [79].  

На ще один чинник, що зумовив «лівий поворот», вказує Л. С. Окуньова. 

На її думку, ліві рухи притаманні латиноамериканському регіону, що пояснює 

сильну підтримку політичної культури лівого спрямування з боку населення 

країн. «В латиноамериканській соціології і політології навіть не склалося 

правих напрямків, а окремі публікації, висловлювання або навіть цілі політичні 

програми правого спрямування є запозиченнями західних зразків 

(неолібералізм, «чиказька школа» і ін.), власним же, автохтонним явищем стали 

визвольні і ліві ідеї. Звісно ж, що пояснення цих особливостей політичної 

культури Латинської Америки криється в специфіці соціальної конфігурації, в 

глибоких соціальних диспропорціях, в наявності бідності та злиднів, які 
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супроводжують практично весь історичний шлях латиноамериканських 

суспільств» [88, с. 747]. 

Існує ще одна важлива причина розвитку «лівого повороту» на континенті 

– «індіанське відродження», тобто активізація взаємодії та співпраці всередині 

регіону. Підсумовуючи зазначене, можна визначити «лівий дрейф» як прояв 

крайнього невдоволення населення політикою, що проводить уряд, та великим 

бажанням кардинально змінити вектор розвитку країни. 

«Лівий дрейф» став причиною не лише покращення соціальної сфери, а 

також значного розвитку демократичних принципів та активізації участі 

населення у політичному житті. Даний шлях розвитку не був штучно 

насаджений третіми країнами, а цілком природно сформувався в наслідок 

внутрішніх потреб регіону [117, c. 184-185].  

Перетворення політичного та соціально-економічного характеру, що 

розпочалися в державах з приходом до влади представників «лівих» сил, мали 

значний вплив на функціонування регіональних організацій. Ці зміни знайшли 

відображення в активній підтримці, збільшенні фінансування та розробці нових 

програм соціального забезпечення і захисту населення. 

Зокрема на думку І. Валерстайна існує 4 докази того, що в 

латиноамериканському регіоні значний вплив мали «ліві» ідеї. Перш за все, на 

континенті набирала все більшої популярності тенденція дистанціонуватись від 

США. Наступним доказом є зростання політичного впливу рухів місцевого 

населення, що відбулися в усіх країнах регіону (найяскравіше це проявилось в 

Мексиці та Центральній Америці). Третім підтвердженням є активізація 

національних рухів, так звана «теологія визволення». І останнім доказом є той 

факт, що Бразилія намагається закріпити свої позиції та стати лідером не лише 

МЕРКОСУР, але й регіону в цілому. Формування багатополярного світу 

призводить до втрати повноцінного контролю з боку США і країн півночі 

(антагонізм «північ-південь») [18]. Можна погодитися з думкою дослідника і 

наведеними доказами, при цьому варто зауважити, що з перерахованих фактів, 
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все ж таки, дистанціонування від США та активізація суспільних рухів є 

вирішальними показниками.  

Характерною рисою лівих є багатовекторність в плані 

зовнішньополітичних та інтеграційних питань. Аналізуючи процеси інтеграції у 

контексті «лівого повороту» слід зауважити, що для латиноамериканських 

інтеграційних організацій розвиток регіону представляється по-різному. З 

одного боку – НАФТА і ТА (Тихоокеанський альянс), які багато в чому 

підтримують ідеї неолібералізму, а з іншого – Боліваріанський альянс для 

Америк, країни-члени якого категорично проти тенденцій неолібералізму та 

глобалізації [98, c. 25]. По факту, різка політична позиція АЛБА сприяла 

розвитку «лівого повороту» в регіоні на початку 2000-х рр.. Крім інтеграційних 

моделей, які відображають протилежне бачення майбутнього розвитку, в 

Латинській Америці існує ще проміжний варіант інтеграції, що представлений 

об'єднанням МЕРКОСУР. Країни-члени Спільного ринку Південного конусу на 

початковому етапі не були прихильниками політизації економічних відносин, 

проте, на сучасному етапі, здебільшого відійшли від неоліберальних принципів 

і велике значення приділяють не лише економічній співпраці, а й політичній 

взаємодії. 

Крім того В. А. Красільщіков наголошує на важливості впливу Китаю та 

Індії на формування «лівого повороту» в державах Латинської Америки 

(особливо в Бразилії). Розвиток соціалістичного Китаю став прикладом того, як 

в економіці країни можуть поєднуватись такі елементи як планування та 

ринкова складова. Отже, було сформовано альтернативу неоліберальному 

розвитку, яка є важливою для країн Латинської Америки – одночасно дбати про 

покращення соціального добробуту та накопичувати багатства. Для 

латиноамериканських країн Індія та Китай є важливими економічними 

партнерами, адже значна кількість сільськогосподарської продукції та сировини 

надходять саме на ринки цих двох країн [67, с. 92]. Це сприяло зростанню 

доходів та збільшенню витрат на розвиток соціальної сфери, що допомогло 

політикам «лівої» орієнтації здобути значну прихильність в суспільстві.  
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Охарактеризувавши основні причини та особливості «лівого повороту» в 

країнах Латинської Америки, потрібно визначити головні ідеологічні принципи 

«нових лівих». Фундаментальні положення були представлені в концепції 

«соціалізму XXI століття». Вона в обов’язковому порядку містить у собі 

революційну складову. Основні ідеї даної концепції ґрунтуються на тому, що 

потрібно суспільство перетворити у «якісно відмінну систему». Прихильники 

даних змін стверджують, що така революція має бути послідовною та не 

вдаватися до насильницьких дій [167]. Отже, всі великі соціальні перетворення 

(революції) задля досягнення максимального успіху і мінімальних втрат, 

повинні базуватись на переконанні та інформуванні населення про ті блага та 

привілеї які будуть отримані у разі її успішного розвитку, а не відбуватися 

примусовим шляхом. Ці кардинальні зміни у суспільстві повинні ґрунтуватись 

на демократичних принципах, гарантувати чесність та законність виборів, 

поглиблювати знання про суспільство та співпрацю у світі [92]. Прихильники 

ідеї «соціалізму XXI століття» наголошували на тому, що зміни у політичному 

житті та економіці приведуть до створення нової моделі, яка кардинально 

відрізнятиметься від неоліберальних реформ та колишнього «державницького» 

соціалізму, що був представлений у СРСР, Кубі. Отже, «новим лівим» 

притаманні ідеологічні принципи, що побудовані на ідеях «соціалізму 

ХХІ століття».  

 Характеристика «нові» у словосполученні «нові ліві» визначає не якісні 

властивості, а є показником часу. Попри те, що значна кількість країн 

Латинської Америки є представниками «лівої» направленості, існує велика 

відмінність у їхніх політичних програмах. Проте, всі вони виокремлюють п’ять 

головних тез: 

1. «Нові ліві» не погоджуються з тим, що основне значення має 

належати ринку, зокрема як вирішальному фактору при виборі інтеграційної 

стратегії.  

2. «Нові ліві» виступають проти скасування контролювання економіки в 

країні. 
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3. Представники «лівих» партій піддають критиці, що на сучасному 

етапі існує тенденція до того, що фінанси переважають над виробництвом. Це 

було головним питанням в їхній антикапіталістичній доктрині. При цьому існує 

велика різниця між капіталізмом, при якому не виробляються товари або 

послуги та отримуються кошти, та капіталізмом, що продукує необхідну 

продукцію для суспільства.   

4. Ще одним недоліком неолібералізму визначається зменшення митних 

бар’єрів, передача державних володінь ресурсами у приватну власність, 

денаціоналізація підприємств за мізерними цінами, збільшення нерівності.  

5. Послідовники «соціалізму XXI століття» наголошували на негативних 

наслідках неоліберальних реформ, які проявились у значній дефляції замість 

збільшення інвестицій. Це сталось через передачу значної частини керування 

економікою іноземним банкам та приватним особам. Представники «лівих» сил 

рішуче відмовляються від неоліберального капіталізму, але не піддають сильній 

критиці решту варіантів капіталізму [167]. 

Політичні та соціально-економічні зміни, які почали відбуватися в 

державах з приходом до влади представників «нових лівих» сил в Латинській 

Америці, вплинули на функціонування регіональних інтеграційних організацій. 

Зміни проявлялися в активній підтримці, збільшенні фінансування та розробці 

нових програм соціального забезпечення і захисту населення.  

Попри спільність основних концептуальних аспектів, не можна визначати 

«лівий поворот», як синонімічне явище для всіх латиноамериканських  

держав [213, c. 23]. На підтвердження цього, більшість латиноамериканських 

вчених розробили класифікацію «нових лівих», відносно якої вони 

розділяються на три групи. До першої відносяться «ліві фундаменталісти». 

Вони сприймають глобалізацію як прояв імперіалізму та виступають за 

«фронтальне зіткнення». Друга група – «ліві популісти», які пріоритетне 

значення надають діалогу з електоратом та підкреслюють важливість нового 

бачення патримоніальної влади, наприклад, у Венесуелі (за часів правління 

У. Чавеса), Болівії (Е. Моралес). До цієї групи відносився і колишній президент 
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Перу О. Умала (2011-2016 рр.), який розділяв ліво-популістські погляди, був 

прихильником сильної державної влади та націоналізації. Третя група – це «ліві 

реформатори», яких ще називають «помірні ліві». Вони не являються 

антиглобалістами і вважають, що не можна мати ворожі стосунки з правими. 

Також «ліві реформатори» визнають економічний лібералізм, але при цьому 

підкреслюють його недосконалість у соціальному плані. До «помірних лівих» 

відносяться  блок «Консертасьон» (Чилі), Партія трудящих (Бразилія), Фронт за 

перемогу (Аргентина) [88, с. 747-748]. Як зазначає Альваро Варгас Льоса, 

відомий перуанський політолог та журналіст, погляди «помірних лівих» є 

«націоналістичним популізмом лівого спрямування», при цьому акцентуючи 

увагу, що вони проводять політику «економічного  

націоналізму» [19, с. 113-115]. Не можна цілковито погодитися з критикою 

«лівих» яку пропагує Варгас Льоса, адже завжди пріоритетне місце займали 

лише економічні реформи, але соціальні перетворення вже були просто 

необхідні країнам Латинської Америки. 

Власну класифікацію «лівих» пропонує співробітник Інституту Латинської 

Америки РАН Е. С. Дабагян. Науковець розподіляє їх на ліворадикальних та 

лівоцентристських. Вони сходяться у ставленні до неолібералізму, точніше 

його повному неприйнятті. Також спільним для них є пошук альтернативних 

моделей розвитку. Ліворадикали та лівоцентристи мають різні погляди на ряд 

питань: засоби проведення соціальних реформ, досягнення стратегічних цілей, 

практична реалізація планів тощо [31, с. 16]. Лівоцентристи сприймають 

демократію, як основний показник розвинутого суспільства і вважають за 

необхідне дотримуватись принципу поділу влади та прав опозиційних сил. 

Ліворадикальні сили негативно відносяться до опозиції і намагаються 

мінімізувати її вплив, а демократію розглядають як засіб для досягнення мети. 

Резюмуючи, необхідно зазначити, що сучасні «ліві» значно відрізняються не 

тільки ідеологією, але і шляхом отримання влади від тих, які були при владі в 

Латинській Америці раніше у ХХ ст.., (наприклад, лівих, що сформували уряд 

Альєнде в Чилі у 1970 р.). Раніше ліві партії використовували революційні 
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методи приходу до влади, сучасні представники лівих, або «нові ліві» 

обираються легітимно. Водночас, попри певні ідеологічні відмінності, всі «нові 

ліві» підтримують регіональну інтеграцію: як більш радикально налаштовані 

ліві, які виступають проти неолібералізму, США і підтримують антиглобалізм, 

так і помірні, які підтримали ідею розвитку глобального співробітництва. 

Представники «нових лівих» наголошували, що Латинська Америка може 

самостійно розвиватися і протистояти тиску ззовні винятково завдяки 

консолідації зусиль усіх держав регіону [31, c. 21-22]. 

Резюмуючи зазначене, можна зробити висновок, що представники «лівих» 

сил Латинської Америки мають багато спільних характеристик, проте їхні 

погляди з деяких питань все ж таки відрізняються. Об’єднує їх:  

– події, що сприяли їхній появі та політичній активності (соціальні 

проблеми, причини появи на політичній арені: соціальна дезінтеграція, масові 

невдоволення політичною владою, зубожіння населення в цілому, економічна 

нестабільність, що призвела до соціальних конфліктів);  

– антиамериканізм (для «лівих» урядів, в різній мірі, характерна 

політика дистанціонування від впливу США, що підштовхує країни до 

внутрішньо регіональної співпраці та поглиблення об’єднавчих процесів);  

– спільна мета (досягнення високого рівня розвитку соціальної сфери);  

– підтримка інтеграційних процесів Латинській Америці (ліві сили 

підтримують регіональну інтеграцію, проте спосіб її реалізації представляється 

по-різному). 

Крім того, для «лівих» характерне бажання підтримувати рівновагу між 

розвитком ринкових відносин та соціальною справедливістю (формування так 

званого «економічного націоналізму»). Отже, «лівий поворот» в кожній з 

латиноамериканських держав мав свої особливості. Тривалий вплив політиків 

«лівої» орієнтації в більшості країн регіону був зумовлений довірою з боку 

населення у розв’язанні політичних, економічних та соціальних проблем. Але 

на сучасному етапі спостерігаються поступові зміни в Латинській Америці, які 

проявляються у переорієнтації «вправо».  
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Доказом розпочатих кардинальних змін в регіоні стала перемога на 

президентських виборах в Аргентині у листопаді 2015 р. представника 

правоцентричної партії Маурісіо Макрі. Регіон поступово змінює напрямок 

розвитку. Підтвердженням цьому є також перемога на президентських виборах 

у Перу в липні 2016 р. правоцентристського кандидата Педро Пабло Кучинські, 

у 2016 р. президентом Гватемали став також «правий» політик Джиммі 

Моралес [108]. З огляду на наростаючі тенденції в регіоні, можна припустити, 

що до 2018 р. в Латинській Америці може відбутись остаточна зміна при владі 

лівих сил правими.  

На думку аналітика газети «Ла Републіка» («La República») Стівена 

Левицькі, існує декілька причин того, що ліві почали втрачати популярність. 

Перш за все це пов’язано зі «зношеністю» після тривалого перебування при 

владі. В умовах демократії для політичних сил максимальне перебування при 

владі становить три чи чотири президентських терміни. Після такого періоду 

керівні сили починають віддалятись від народу, не корегують свою політичну 

програму, яка втрачає актуальність за цей час та, що особливо гостро для країн 

Латинської Америки, зростає рівень корупції у владних структурах. Іншою 

причиною є закінчення «сировинного буму». Гучні та переконливі перемоги 

лівих в Аргентині, Бразилії, Чилі, Болівії, Уругваї, Еквадорі, Венесуелі 

відбулися завдяки стрімкому економічному підйому в 2002 р. Але подальший 

спад економічного розвитку, криза в країнах регіону (наприклад в Аргентині, 

Венесуелі) значно знизили рівень довіри до лівих і привели до бажання 

населення переобрати уряд [87].  

Отже, однією з головних помилок «лівих» стала відсутність корегування 

програм політичних партій. В сучасному мінливому світі це є необхідною 

умовою успіху партій в політичній боротьбі, адже варто аналізувати та вчасно 

реагувати на суспільні настрої, щоб соціалізм діяв не лише на благо 

найбідніших верств населення, але й країни в цілому, сприяв розвитку 

виробництва та був орієнтований на довгострокову перспективу [116]. У 

результаті діяльності лівих політичних сил та сприятливих зовнішніх обставин 
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в більшості держав Латинської Америки значно покращились економічні 

показники, розширився внутрішній ринок та, що дуже важливо для регіону, 

почав формуватись середній клас населення. Проте криза та активізація правих 

рухів призвели до втрати лівими партіями передових позицій.  

Поступово, змінюючи напрямок розвитку, в регіоні все частіше перемогу 

одержують центристські або праві політичні партії. За останні чотири роки такі 

партії одержали перемогу в ряді країн, серед яких: Інституційно-революційна 

партія (ІРП) в Мексиці (центристи), Патріотична партія в Гватемалі (праві), 

Національна партія Гондурасу (правоцентристи), партія Демократичні зміни в 

Панамі (правоцентристи), Домініканська партія звільнення (центристи). Для 

усестороннього дослідження розвитку регіональної інтеграції в Латинській 

Америці варто звернути увагу на відображення даного питання у програмах 

сучасних провідних політичних партій.  

Не зважаючи на перемогу «правого» президента в Аргентині, на 

парламентських виборах більшість голосів отримав панівний Фронт за 

перемогу. Зокрема, у своїй виборчій платформі Фронт за перемогу 

(лівопероністска політична партія Аргентини) визначає три основні аспекти, що 

необхідні для нової моделі розвитку. Перші два: політика як інструмент 

соціального розвитку та зростання економіки держави. Третій важливий аспект 

– активна участь Латинської Америки в інтеграційних процесах.  

Представники партії вважають, що посилити роль Аргентини на 

континенті можливо за допомогою регіональної інтеграції, а співпрацю в 

Латинській Америці важливо поглиблювати в рамках організацій, таких як 

МЕРКОСУР і УНАСУР. Отже, уряд пропонує «активізувати процес 

регіонального будівництва, з метою зміцнення незалежності і національного 

суверенітету і положення південноамериканських націй на світовій  

арені» [214]. Інтеграція з сусідніми країнами для Аргентини є платформою для 

просування державних інтересів і демократичних цінностей. 

Взагалі Аргентина була тривалий час одним з лідерів регіональної 

інтеграції. Внаслідок невдалої реалізації неоліберального курсу в Аргентині, 
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який призвів до економічної кризи в країні в 2001-2002 рр., лідируючі позиції 

зайняв представник лівого крила Хустисіалістської (пероністської) партії 

Нестор Кіршнер. Необхідно відзначити внесок Нестора Кіршнера в розвиток 

регіональної інтеграції. Він офіційно визнав регіональну політику пріоритетним 

напрямком для країни. Як основний метод для вирішення регіональних завдань 

було обрано діяльність у МЕРКОСУР. Уряд Аргентини активно сприяв 

розвитку цієї організації [166]. На початку ХХІ ст. регіональна інтеграція стала 

пріоритетним напрямом у політиці держав Латинської Америки. За підтримки 

Нестора Кіршнера відкрилися нові можливості, що дозволяють МЕРКОСУР 

вести переговори на рівних з іншими об'єднаннями (наприклад, ЄС). 

Послідовниця його ідей та наступний президент Аргентини, Крістіна Кіршнер, 

намагалася втримати політичну рівновагу та забезпечити гармонійний розвиток 

досить різнорідної партії. Вдала дипломатична робота та вміння підтримувати 

баланс, дали змогу К. Кіршнер декілька разів бути обраною на посаду 

президента та успішно проводити інтеграційну політику. Однак, на 

президентських виборах в Аргентині 22 листопада 2015 р. здобув перемогу 

Маурісіо Макрі, лідер опозиційної партії «Республіканська пропозиція». Після 

12 років правління «лівих» в країні до влади прийшов представник 

правоцентристів. Як бачимо, поки ніяких кардинальних змін у інтеграційному 

курсі країни зроблено не було і нове керівництво продовжує зберігати 

спадковість інтеграційної політики. Також не можна говорити про великі 

успіхи М. Макрі на посту президента. Це в майбутньому може підштовхнути 

його до зміни своєї політичної стратегії, в тому числі і інтеграційної. У будь-

якому разі, аргентинський уряд буде намагатися зміцнювати свої позиції в 

Латинській Америці, тим самим сприяти посиленню держави у світовій 

політиці. 

У Бразилії Партія трудящих – одна з найбільших та найвпливовіших партій 

країни – зберігає елементи спадковості. Традиційний політичний курс 

спрямований на співробітництво в рамках МЕРКОСУР і зміцнення 

регіонального співробітництва в цілому. Уряд країни називає регіональну 
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інтеграцію одним з найважливіших політичних пріоритетів [141]. Вважається за 

необхідне розвивати як двосторонній діалог між державами Латинської 

Америки, так і партнерство в рамках регіональних організацій. Але при цьому, 

колишній президент Бразилії Ділма Русеф завжди підкреслювала необхідність 

співпраці також з ЄС, попри негативне ставлення до цього головного торгового 

партнера – Аргентини. Бразилія, як і Аргентина, використовує інтеграцію для 

посилення власного впливу на континенті [237]. Проте, внутрішньополітичні 

проблеми в країні (імпічмент Ділмі Русеф) викликають занепокоєння у інших 

країн регіону та ставить під сумнів подальший розвиток інтеграції. Як 

зауважила Міністр закордонних справ Аргентини Сюзанна Малкорра «…уряд 

Аргентини з повагою відноситься до інституційного процесу, що проходить в 

Бразилії, і вірить, що його результат зміцнить бразильську демократію. Уряд 

Аргентини буде продовжувати діалог з владою, щоб сприяти процесу 

двосторонньої, а також регіональної інтеграції» [125]. Отже, стає зрозуміло, що 

внутрішньополітична нестабільність в Бразилії може негативно вплинути як на 

сусідні країни, так і на інтеграційні процеси в усьому регіоні.  

Правляча політична партія Еквадору «Горда і Суверенна Батьківщина» 

(альянс ПАІС) пропонує реалізувати так званий «Проект Громадянської 

революції», який включає 10 пунктів, серед яких «революція для 

латиноамериканської інтеграції». В ньому йдеться про те, що регіональна 

інтеграція повинна розширювати свої межі і охоплювати важливі стратегічні 

галузі, зокрема енергетику [142].  

На прикладі вищеперерахованих «лівих партій» стає очевидним 

закономірне ставлення до інтеграції – в програмі кожної з партій регіональна 

інтеграція займає важливе місце, при цьому акцентується увага на співпраці 

політичного та економічного характеру безпосередньо між державами 

Латинської Америки. 

Варто відзначити, що не тільки партії «лівого» спрямування бачать в 

інтеграційному розвитку великі перспективи. Майбутнє латиноамериканської 

інтеграції з погляду правлячої партії Перу «Народна сила» ґрунтується на 
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«глибокій інтеграції Південної Америки з вільним рухом товарів і  

людей» [187]. Попри те, що «Народна сила» має «праву» політичну орієнтацію, 

ідеологічний аспект не відіграє істотної ролі у зовнішній політиці. Лідер партії, 

Кейко Фухіморі, колишній кандидат у президенти та одна з найвпливовіших 

політиків країни, запропонувала стратегію розвитку держави у «Плані Перу», в 

якому висвітлила цілі та ряд дій, необхідних для досягнення політичної 

стабільності, поглиблення співпраці в регіоні, економічного зростання, 

соціального покращення та збереження навколишнього середовища. Реформи, 

запропоновані у Плані, охоплюють всі сфери та розраховані на 2016–2021 рр. У 

питанні латиноамериканської співпраці, уряд Перу виступає за розвиток 

регіонального співробітництва через інтеграційні об'єднання. Крім того уряд 

вважає, що «глибока інтеграція» має ґрунтуватися на рівності держав, повазі 

інтересів і взаємодопомозі. 

Венесуела завжди була одним з найактивніших учасників інтеграційних 

процесів в латинській Америці. Країна активно пропагувала розвиток регіону 

під егідою боліваріанських ідей та цілком виключала вплив третіх країн на 

внутрішньорегіональну діяльність. Урядом Венесуели було ініційовано 

створення регіональних блоків, зокрема АЛБА і Петрокарібе [210]. Круглий 

стіл демократичної єдності – опозиційна коаліція, що отримала перемогу на 

парламентських виборах в Венесуелі у 2015 р. (вперше за 17 років Єдина 

соціалістична партія Венесуели зазнала поразки). До її складу входе велика 

кількість різноманітних політичних партій (від крайніх правих до крайніх 

лівих). Враховуючи протилежність ідеологій, в опозиційній коаліції існують 

внутрішні суперечності. Але Круглий стіл демократичної єдності у своїй 

діяльності орієнтується на розвиток демократії, прав людини та політичний 

плюралізм. Панівна коаліція відстоює власне бачення інтеграції, яке не завжди 

збігається з думкою президента Н. Мадуро [5]. Зрештою, Круглий стіл 

демократичної єдності наголошує на необхідності «зробити Латинську 

Америку зоною світу, закласти фундамент для інтеграційного розвитку країн 

регіону, дбати про безпеку своїх природних ресурсів» [245]. Рух до 



141 
 

регіональної співпраці починається з точного визначення відповідних 

національних інтересів. Проте, зважаючи на кризу 2008- 2009 рр., економічні 

проблеми викликані падінням цін на нафту у 2013 р. та, як наслідок цього 

невдоволення населення та політичний дисбаланс – все це автоматично значно 

зменшує вплив Венесуели у регіоні та знижує її активність в інтеграційних 

процесах.  

Однією з найвпливовіших партій Мексики є центристська партія 

Інституційно-революційна партія (ІРП). Відомий мексиканський юрист та 

активний діяч партії Сезар Камачо саме так визначив значення 

латиноамериканської інтеграції: «Інтеграція має вирішальне значення для 

Латинської Америки. Активна регіональна співпраця допоможе іншим країнам 

побачити Латинську Америку в новому світлі» [162].  

В програмі ІПР велике значення надається регіональному співробітництву 

в економічній сфері, що позитивно вплине на «виробництво та розширить 

можливості працевлаштування», і це надалі сприятиме «значному покращенню 

рівня освіти населення та мобільності робочої сили, дасть можливість 

працювати у будь якій країні регіону». Також наголошується на «регіональній 

стабільності і захисту національного суверенітету та незалежності держав». 

Згідно з політичною програмою ІПР, латиноамериканська інтеграція є одним з 

найважливіших векторів розвитку країни, адже саме завдяки взаємодії «регіон 

стає більше конкурентоспроможним» [218]. При цьому, важливе місце займає 

співпраця з США та Канадою. Мексика завжди активно підтримувала 

«північний» напрямком співробітництва, підтвердженням чому є участь  країни 

в НАФТА, АЛКА. 

Національна Республіканська Асоціація (Колорадо) – права правляча 

партія Парагваю, виступає «за консолідацію всередині МЕРКОСУР, з його 

недоліками і перевагами, а також за його гнучкість». Представники партії 

виступають проти АЛКА, оскільки «АЛКА перетворить міста у величезні 

ринки для своїх експортних надлишків, які приведуть у підсумку до 

руйнування місцевої промисловості» [190]. Колорадо закликає до регіонального 
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співробітництва, до рівності між державами і до підтримки демократії. Уряд 

Парагваю цілковито підтримує посилення регіональної інтеграції і протестує 

проти впливу США в Латинській Америці. 

Зауважимо, що представники центристської партії Колумбії – «Соціальна 

партія національної єдності», також підтримують процеси інтеграції в регіоні. 

Колумбія є членом багатьох латиноамериканських організацій, серед них: ОАД, 

Андського співтовариства, УНАСУР. Але при цьому між Колумбією та США 

також існують партнерські відносини і в 2012 р. було підписано угоду про 

вільну торгівлю. США надає підтримку в боротьбі з наркоторгівлею і 

злочинними угрупованнями Колумбії. Уряд Колумбії схвалює «процеси 

глобалізації, які дають можливості для поліпшення розвитку технологій, науки, 

освіти і відкривають перспективи співпраці на світовому ринку» [224]. Отже, 

колумбійський уряд проводить багатовекторну політику, тим самим 

забезпечуючи дружні відносини з латиноамериканськими країнами та 

підтримку з боку США. 

З наведених вище прикладів програм політичних партій можна зробити 

висновок, що сучасні «ліві», «центристські» так і «праві» латиноамериканські 

партії виступають за розвиток інтеграції в регіоні, за зміцнення міждержавного 

співробітництва в усіх галузях. При цьому головною причиною розбіжностей 

залишається вибір напрямку партнерства: США, ЄС та іншими державами, або 

орієнтація на внутрішню регіональну кооперацію. Попри те, що для Латинської 

Америки характерна динамічність політичних процесів, досить часта 

кардинальна зміна політичних режимів і, відповідно, зміна політичного курсу, 

все ж таки, головною метою для урядів всіх країн залишається зміцнення 

регіональної інтеграції та ролі Латинської Америки на міжнародній арені. 

Не зважаючи на прагнення «лівих» урядів розвивати регіональну 

інтеграцію, питання про засоби і методи її реалізації викликає суперечки. Як 

зазначає Карлос Маламуд із університету Торкуадо ді Телла: «більшість 

конфліктних ситуацій виникає через надмірну роль глав держав у формуванні 

та реалізації стратегії регіонального розвитку, коли зауваження фахівців і 
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дипломатів не враховується, а рішення приймаються на основі зайвої 

політизації та імпровізації лідерів країн» [127]. Розділяючи погляди 

К. Маламуда слід зазначити, що характерна для латиноамериканських країн 

жорсткість влади та відголоси недавніх тоталітарних режимів, що були 

притаманні деяким державам регіону, впливають на формування сучасного 

«образу» лідера країни і, як наслідок, це визначає основні вектори політичного 

розвитку.  

Передусім, аналізуючи сучасні інтеграційні процеси в 

латиноамериканських країнах, варто приділити увагу Інституту інтеграції країн 

Латинської Америки і Карибського басейну (ІНТАЛ), що є підрозділом 

Міжамериканського банку розвитку. З моменту свого створення в 1965 р., 

ІНТАЛ сприяє регіональним процесам інтеграці. Протягом всього свого 

існування, ІНТАЛ активно розповсюджує та популяризує знання про 

важливість інтеграційних процесів. Починаючи з 2000 р. Інститут також 

представляє Секретаріат Комітету технічної координації (ЕТТ) IIRSA, 

головним завданням якого є сприяння регіональній фізичній інтеграції [149]. 

Отже, сучасні ідеї, які пропонує втілювати в життя ІНТАЛ, ґрунтуються на 

укріпленні інтеграційних регіональних стосунків шляхом інноваційних 

економічних рішень та широкого використання передових технологій.  

Аналізуючи дані моніторингу ІНТАЛ, що проводиться за участі 600 млн. 

чоловік, стає очевидно, що серед населення країн Латинської Америки є 

великий попит на демократію та регіональну інтеграцію [183]. У березні 2016 р. 

було проведено опитування, в якому було виявлено, інтеграційні процеси в якій 

сфері, на думку опитуваних, є пріоритетними. Результати показали, що 43% 

населення латиноамериканських країн виступають за об’єднання з метою 

вирішення проблем навколишнього середовища, 37% за інтеграцію у політичні 

та соціальній сферах, 33% підтримують розвиток інфраструктури та економіки і 

лише 24% найважливішим вважають міжнародне співробітництво. При цьому 

інтеграцію, як необхідний елемент розвитку країни підтримало 49% населення 

Уругваю, 33% в Бразилії, 23% в Аргентині і лише 13% в Панамі (найнижчий 
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показник). Загалом в регіоні даний показник сягає 25%, тобто кожен четвертий 

латиноамериканець надає інтеграційним процесам пріоритетного  

значення [165].  

Аналізуючи вище зазначені дані, очевидно, що країни-члени МЕРКОСУР 

приділяють більше уваги інтеграційним процесам, ніж інші держави Латинської 

Америки. Також дається в знаки той факт, що люди з високим рівнем освіти 

сприймають інтеграцію як важливу складову розвитку регіону, а в країнах, де 

відсоток освіченості населення невисокий, відповідно не надають об’єднавчим 

процесам великого значення. На основі вищезазначеного можемо дійти 

висновку, що в залежності від рівня розвитку країни (політичного, 

економічного, соціального) змінюється ставлення до інтеграції. Саме тому дуже 

важливо досліджувати інтеграційні процеси з боку сприйняття їх населенням 

Латинської Америки. Настрої суспільства визначають політику держави, 

формують основні вектори співпраці. У даному випадку головна роль 

Латинобарометру та ІНТАЛ полягає у зборі та обробці інформації, яку вони 

отримують від населення та надалі її оприлюдненні, з метою реакції на неї 

влади в країні. У даному контексті варто звернути увагу на ще один центр 

досліджень та розвитку Латинської Америки – Фонд Джетуліо Варгас 

(Fundación Getulio Vargas). Він був заснований у Бразилії в 1944 р. з метою 

підготовки кваліфікованих кадрів державного управління. На сучасному етапі 

він являє собою розгалужену систему закладів (освітніх, консалтингових, 

дослідницьких), які популярні не лише в латиноамериканських країнах, але й на 

міжнародному рівні [173]. Постійний моніторинг та аналіз одержаних 

результатів може сприяти розвитку діалогу між населенням та владою. Вже 

зараз можемо спостерігати зміну концепту регіональних об’єднань: все частіше 

економічні угоди доповнюються співпрацею в рамках спільних екологічних 

проектів та вирішенням міграційних питань. Отже, безпосередня участь 

населення країн Латинської Америки сприяє збільшенню поля інтеграційної 

співпраці, зміщуючи акцент з економіки на соціальну сферу та захист 

навколишнього середовища.  
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Уже зараз маємо змогу побачити, розбіжності в поглядах на майбутнє 

латиноамериканської інтеграції призводять до дестабілізації регіональних 

об'єднань. Зокрема конфлікти між урядами держав в Латинській Америці 

негативно відобразилися на розвитку регіонального співробітництва. 

Наприклад, між Аргентиною та Бразилією в рамках МЕРКОСУР існує ряд 

взаємних претензій. Бразилія звинувачує Аргентину в наданні 

несанкціонованих торгових привілеїв Китаю, що завдає збитків країнам-членам 

організації, а аргентинський уряд у свою чергу винуватить лідера регіону за 

спекуляцію власним становищем та перевищення постачання власних  

товарів [241]. Нинішній правоцентристський президент Аргентини проводить 

відмінну від уряду Кіршнер політику. Пріоритетність регіональної співпраці 

залишається і на сучасному етапі, проте Макрі наголошує на необхідності 

розвитку більш тісних відносин з Європейським Союзом. Заміна керівних 

політичних партій в Латинській Америці не впливає на розповсюдження у 

суспільстві демократичних цінностей. Політичні партії, збільшуючи кількість 

прихильників демократії, повинні рахуватися зі ставленням громадян до 

процесів регіональної інтеграції. Характерною рисою інтеграції з моменту 

приходу до влади «лівих» є збільшення ролі соціального розвитку суспільства. 

Регіональне співробітництво набуло багатовекторного характеру. Тобто, 

співпраця між державами вже не обмежується винятково економічною сферою. 

Все більшого значення набуває інтеграція в соціальній, екологічній та 

культурній сферах.  

Для урядів латиноамериканських країн питання соціального розвитку 

завжди було поміж пріоритетних. Як вже зазначалося, загострення соціальних 

суперечностей неодноразово ставали причинами конфліктів в країнах і 

призводили до серйозних політичних наслідків [52, c. 24]. Хосе де Сан-Мартін, 

один з найвідоміших ідеологів латиноамериканської незалежності, відзначав 

важливість принципів, характерних для всіх революціонерів «Іспанської 

Америки»: індивідуальна свобода, соціальний контроль і моральна 

відповідальність. Нинішні уряди при виборі соціально-політичної стратегії, 
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орієнтуються на Європейський союз, оскільки досвід євроінтеграції та 

проведення реформ ЄС є прикладом для Латинської Америки. Треба 

підкреслити, що для країн Європейського союзу притаманна багаторічна 

практика співпраці громадянського суспільства з політичними інститутами. Це 

важлива складова побудови демократичних відносин всередині ЄС, прийняття 

узгоджених рішень політичного, економічного і соціального характеру. Саме 

починаючи з останньої чверті ХХ ст. проблематика розвитку демократичних 

цінностей набула великої популярності і в країнах Латинської Америки. 

Водночас демократія, на думку представників Європейського Союзу, є основою 

для співробітництва з громадянським суспільством інших держав. Це питання 

особливо актуальне для латиноамериканських країн, для яких ще недавно було 

характерне захоплення влади військовим шляхом. Демократичні режими 

прийшли на зміну авторитарним лише у кінці 70-х рр. ХХ ст. Але це не 

виключає повторення військових переворотів. Виходячи з цього, європейський 

досвід є надзвичайно цінним для латиноамериканських країн, а особливо 

приклад Європейської соціальної моделі (ЄСМ) [171]. 

Розглядаючи програми політичних партій країн, зокрема Аргентини і 

Бразилії, стає очевидно, що в них велике значення приділяється демократії, як 

основі для розвитку країни та міждержавного співробітництва в цілому [89]. 

Важливим фактором, що став причиною підвищеного інтересу з боку 

латиноамериканських країн до досвіду ЄС, є розвинене громадянське 

суспільство в Європейському союзі та значна роль його інститутів у виробленні 

та утвердженні рішень політичного та економічного характеру в більшості 

країнах Союзу. Активне громадянське суспільство виражає позиції з різних 

державних питань, зокрема у сфері регіональної інтеграції.  

Досліджуючи особливості роботи ЄСМ, в латиноамериканських країнах 

приділяють велику увагу новим принципам керування в суспільстві, основую 

яких є не тиск та авторитарність, а діалог та співпраця. Даний формат 

соціального діалогу базується на принципах толерантності, бажання пошуку 

спільних рішень. Головна роль у цьому випадку належить не тільки органам 
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державної влади, а й політичним партіям, неурядовим організаціям, 

представникам громадянського суспільства. Зокрема, «ліва» партія Аргентини 

Фронт за перемогу у своїй програмі підкреслює важливість розвитку інститутів 

громадянського суспільства, як складового елементу демократії. 

Аналізуючи ряд принципів, що є важливими для Європейського Союзу, 

слід виокремити ті, які можуть бути реалізовані і в країнах Латинської 

Америки, серед них: 

1) взаємозв’язок між покращенням у політичній та економічній сферах 

та соціальним прогресом; 

2) розвиток соціального захисту населення; 

3) головна роль держави у розв’язанні питань соціального характеру;  

4) розвиток співпраці між країнами у всіх напрямках, в тому числі – у 

соціальній сфері; 

5) соціальна справедливість і єдність у суспільстві [171]. 

 При цьому головною перешкодою для розповсюдження досвіду ЄСМ 

серед латиноамериканських країн стали труднощі з впровадженням базових 

принципів – поваги гідності людини, соціальної справедливості. Для деяких 

держав континенту, дані принципи є поки що лише метою [57, c. 37-38]. В 

цьому випадку регіональна інтеграція може стати засобом для поширення 

демократичних прав і свобод людини. Натомість після кризи 2008-2009 рр. в 

Латинській Америці зменшилось зацікавлення ЄСМ. Європейський союз 

неодноразово виражав занепокоєння стосовно розвитку соціальної сфери 

латиноамериканських країн і її впливу на процеси інтеграції в регіоні та 

співпрацю між країнами в цілому.  

Зокрема, повертаючись до питання громадянського суспільства можна 

зазначити, що активізація його ролі у вирішенні різноманітних питань – 

показник високого рівня розвитку демократії. Участь громадянського 

суспільства у формуванні завдань та вирішенні питань політичного та 

економічного характеру, робить прозорим та відкритим механізм управління 

країною. Саме тому, представники ЄС рекомендують приділяти більше уваги 
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розвитку інститутів громадянського суспільства в Латинській Америці, 

укріпленню співпраці та довіри між політичними силами та представниками 

громадянського суспільства. «Ліві» партії цілком підтримують дані ініціативи 

та намагаються впроваджувати європейський досвід в країнах Латинської 

Америки. 

На сучасному етапі, сформоване громадянське суспільство стало важливим 

показником розвитку інтеграції. Урядам латиноамериканських держав, при 

акцентуванні уваги на пріоритетності регіонального співробітництва, не варто 

забувати про соціальний фундамент, на якому ґрунтується інтеграційна 

стратегія. Очевидно, що держави з несформованим громадянським 

суспільством не можуть розраховувати на повноцінний розвиток інтеграції у 

всіх галузях [120, c. 367-368].  

Міжнародний центр дослідження громадської думки «Латинобарометр», 

кожного року проводить опитування в країнах Латинської Америки. У ньому 

щоразу беруть участь більш як 600 000 чоловік. Стосовно питання демократії, 

то, в основному, ставлення населення не змінилось починаючи з 1995 р. 

Виключенням є країни, які на сучасному етапі не можуть зміцнювати 

демократичні принципи. Наявність великої кількості прибічників 

демократичних цінностей пояснюється підвищенням рівня освіти населення. 

Відтак, у 2013 р. «Латинобарометром» було оголошено, що майже 56% 

населення латиноамериканських країн, віддають перевагу  

демократії [57, c. 33-34]. Дані, наведені центром, яскраво демонструють 

бажання переважної більшості населення Латинської Америки жити в 

демократичному суспільстві та підтримують принципи ЄСМ. Симпатії з боку 

населення Латинської Америки до ЄСМ та євроінтеграції в цілому, свідчать про 

готовність до формування латиноамериканського громадянського суспільства. 

На відміну від ЄС, у Латинської Америки є велика перевага – одна мова (у 

більшості країн офіційна мова – іспанська) [25]. Цей фактор сприяє 

формуванню громадянського суспільства не тільки в межах однієї держави, але 

і в рамках всього регіону. Країни ЄС висловлюють ініціативу зі співпраці та 



149 
 

підтримки латиноамериканських держав не тільки в соціальній сфері. Зміна 

Європейським Союзом вектору співпраці демонструє його відхід від старих 

принципів [105]. Попри перспективність розвитку двосторонніх відносин, все 

одно, у населення латиноамериканських країн ставлення двояке. Незадоволення 

викликає затримка зі зниження бар’єрів з питань постачання 

сільськогосподарської продукції з Латинської Америки. Проте, інвестиції з 

боку ЄС можуть стати серйозною противагою США. Тому діалог між 

регіонами проходить в рамках саміту ЄС – Латинська Америка. Основними 

векторами взаємодії залишаються: розвиток і зміцнення регіональної інтеграції, 

політичне партнерство, торгово-економічне співробітництво та фінансування 

окремих програм. Не дарма, все більше лідерів держав Латинської Америки 

говорять про співпрацю з ЄС, як один з пріоритетних напрямків інтеграції.  

Маємо зазначити, що для латиноамериканських країн головну роль завжди 

відігравала співпраця в економічній сфері. На початку розвитку інтеграційних 

об'єднань в регіоні економічний фактор мав вирішальне значення. На 

сучасному етапі інтеграційні процеси в країнах Латинської Америки мають 

полівекторний характер, хоча розвиток співпраці у напрямку економіки не 

втрачає актуальності.  

Для Латинської Америки характерні різкі зміни економічних показників. 

Як зауважила М. Л. Чумакова, для країн континенту це є загрозою суспільної 

безпеки [129, c. 6-7]. Часті кризи в регіоні потребували серйозного підходу до 

вирішення економічного питання. Наприклад, американським професором 

Джоном Вільямсоном було розроблено план (який надалі отримав назву 

«Вашингтонський консенсус») відходу від боргової залежності 

латиноамериканських держав та переведення економіки на неоліберальні  

рейки [247, c. 2]. Проте, неоднорідний розвиток країн потребує індивідуального 

підходу, а проведення даних перетворень мало загальний характер, не 

враховуючи особливостей кожної держави. Так втілення неоліберальних 

реформ призвело до великої кількості негативних наслідків[172]. На думку 

О. А. Жиркова, І. К. Шереметьєва, В. П. Сударєва, економіки 
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латиноамериканських держав, не справилися з викликами світового ринку та 

великою кількістю іноземних інвестицій (в основному ТНК). Країни були 

вимушені основний акцент в економіці робити на продаж сировини (більшість 

товарів було низької вартості) та при цьому збільшити імпорт готової 

продукції. Погіршувалась ситуація в макроекономічній сфері. Зменшення 

показників виробництва призвело до дестабілізації, нерівномірного розподілу 

доходів та погіршенні соціальних показників в цілому. Отже, неоліберальні 

реформи в латиноамериканських країнах стали причиною виникнення та 

посилення великої кількості проблемних аспектів. Негативні показники в 

економіці призвели до труднощів в політичній та соціальній сферах, негативно 

відобразились [248, c. 179]. Масові невдоволення у суспільстві стали приводом 

значних політичних трансформацій, зокрема і зміни панівних режимів. Бажання 

кардинальних перетворень підштовхнуло уряди країн до пошуку нових шляхів 

співпраці.  

Проведення неоліберальних реформ призвело до серйозних змін у 

економіці та політичному житті держав Латинської Америки. На думку 

багатьох науковців (наприклад, Г.-Ю. Бурхардта, І. К. Шереметьєва) майже 

чверть століття розвитку Латинської Америки в рамках неолібералізму привело 

до наслідків, які  в цілому слід оцінювати негативно. Це зумовлено зниженням 

рівня економічних показників, збільшенням кількості безробітних, значним 

скороченням заробітної плати для населення та погіршення рівня життя в 

державах [157]. Звичайно, що ці фактори погіршили розвиток інтеграційних 

процесів в Латинській Америці. Перш за все, негативний вплив неоліберальних 

реформ відчули на собі регіональні об'єднання, зокрема – МЕРКОСУР (криза 

організації 1999-2002 рр.).  

Як зазначав політолог К. Вейланд, на формування «лівого дрейфу» мав 

вплив (опосередковано) неолібералізм. Він вважав, що швидкий економічний 

ривок, який відбувся в країнах-експортерах природних ресурсів і збільшення 

фінансових надходжень, призвели до невдоволення та різкої критики 

політичної моделі в багатьох латиноамериканських державах (наприклад, 



151 
 

Болівії, Венесуелі). Активний економічний підйом, перш за все, мав значний 

вплив на такі групи: неолібералів, «лівих» і населення латиноамериканських 

країн [246]. Однак варто зазначити, що послідовники неолібералізму, 

сприймають інтеграцію винятково як економічного партнерства між країнами, 

формування спільного ринку, забезпечення вільної конкуренції товарів та 

мінімізація державного втручання в економічні. Натомість представники 

«лівих», розглядають регіональну співпрацю в якості «лібералізації» економіки, 

збільшення ролі соціальної політики та нерозривному зв'язку з демократією як 

її невіддільною основою. Вони підтримували розвиток ринкової економіки, а 

також збереження державного впливу в економічній та соціальній сфері, 

водночас з підтримкою  приватної власності [115]. Отже, це дає підстави 

переконатись, що інтеграція не може відбуватись лише в одному напрямку. 

Вона повинна покращувати як матеріальний, так і культурний рівень розвитку 

населення, гарантувати безпеку та сприяти вирішенню суперечливих питань.  

Резюмуючи зазначене, можна дійти висновку, що негативні наслідки 

неоліберальних перетворень в кінці ХХ ст.. стали причиною масового 

невдоволення. Зокрема масштабні протестні настрої в суспільстві, соціальні 

проблеми привели до влади прихильників націоналістичних сил. Отже, складна 

соціальна ситуація в регіоні підштовхнула до пошуку спільного 

альтернативного шляху розвитку, який не буде йти у розріз з основними 

культурними та етнічними традиціями. 

Послідовники «нинішнього соціалізму», в протилежність критиці 

неолібералізму, наголошують на відмінності їх поглядів від ідеології 

«соціалізму ХХ ст..». Певною мірою, це необхідно, щоб зменшити негативне 

ставлення, яке обумовлене соціалістичними «здобутками» минулого. З іншого 

боку, така демонстрація власної політичної ідеології потрібна для того, щоб 

довести, що нове бачення соціалізму є актуальним та відповідає всім викликам 

сучасності. Негативні сторони «старого соціалізму» представляються в таких 

аспектах:  
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1. Недемократичний характер, що був притаманний «минулому» 

соціалізму.  

2. Відсутність специфічного підходу, до кожної країни, з урахуванням її 

особливостей та потреб. Представники сучасної моделі соціалізму приділяють 

велике значення характерним географічним, культурним, расовим, традиційним 

ознакам.  

3. Для соціалістичних режимів ХХІ ст. притаманний новий підхід у 

питанні відносин «держава-суспільство». Послідовники даної ідеї стверджують, 

що сформували нове бачення моделі відносин, яке не було притаманне 

колишнім країнам соціалістичного табору. 

4. Послідовники «нового соціалізму» неодноразово наголошували на 

тому, що не мають ніякого відношення до комуністів, а у питанні Болівії і 

Еквадору заперечують вплив марксизму на формування політичної стратегії. 

Лише ідеологічні переконання колишнього президента Венесуели У. Чавеса 

становили собою поєднання марксизму та націоналізму, а також активну 

підтримку ідеям С. Болівара [212]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що на даний момент 

представники «нових лівих» дистанціюються від класичної марксистської 

ідеології та суто економічного підходу у формуванні «сучасного соціалізму». 

Водночас відомий латиноамериканіст К. Л. Майданик, розглядаючи дане 

питання, дійшов такого висновку: «Ідеологія новітньої лівої ґрунтується не так 

на користь тієї чи іншої соціально-економічної спільності, як на цінностях, що 

розділяються більшістю, а пропоновані нею рішення – на сущому, на 

реальностях сучасного світу, а не на положеннях «єдино наукової теорії»» [80]. 

При цьому автор наголошує, що «відкрита позиція, примат імперативів 

збереження і виживання єдиного людства і людської гідності створює подобу 

об'єктивної бази для «лівого ейкуменізма» (що включає лівоцентристські 

течії»). Це створює міцний фундамент для «єдності в різноманітті» (ісп. 

diversidad), що характеризується своєрідним марксистсько-християнським 

синтезом, приматом етики (і екології) над економікою. І хоча на флангах цього 
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ідеологічного конгломерату (соціалізм XXI ст.) виникають проблеми з 

окремими течіями «лівої XX століття» і з неокейнсіанським соціал-

реформізмом, в цілому, ситуація виглядає більш-менш стійко» [80]. На 

підтвердження ідей К. Майданника можна додати, що сучасні «ліві» 

адаптуються під потреби регіону, реагують на виклики світових політичних 

процесів та відповідають злагодженою співпрацею з «правими» силами. 

У контексті дослідження об’єднавчих процесів в Латинській Америці, 

цікавим є те, що з приходом до влади «лівих» якісно змінився підхід до 

інтеграції і зокрема до соціальної політики регіону в інтеграційних 

організаціях. Наприклад, в МЕРКОСУР велике значення надається соціальному 

розвитку країн регіону, розроблено стратегію для зменшення бідності серед 

населення, втілюються програми, що сприяють покращенню рівня освіти та 

охорони здоров’я, підтримується малий бізнес тощо. Велике значення має 

затвердження Програми ІІІ «Соціальне згуртування», що має на меті 

підтримувати соціальний розвиток в країнах Латинської Америки (особливо в 

найбідніших районах). Програма складається з 8 проектів на які з фонду 

FOCEM було виділено 47,2 млн. дол.. [3]. Інші інтеграційні об'єднання також 

активно підтримують розвиток соціальної сфери, особливо сприяють 

покращенню рівня освіти та охорони здоров’я.  

Спільною проблемою для латиноамериканських країн «лівого» 

направлення є взаємодія принципів «соціалізму XXI століття» з 

демократичними перетвореннями в ході реформ політичної сфери. Крім того, 

демократичний розвиток латиноамериканських держав значно збільшує їхній 

вплив на міжнародній арені. Наприклад, у період після Другої світової війни, 

що відзначився в історії Латинської Америки як час диктаторських режимів, у 

великій кількості держав утримували владу за допомогою тиску та репресій. 

Проте вже початок 80-х рр.. ХХ ст.. ознаменувався переломним моментом в 

розвитку континенту. Велика кількість країн обирають демократичне майбутнє: 

військове правління змінюється цивільним урядом, який був обраний 

легітимним шляхом. Як зауважує О. І. Ткач «з початком процесів 
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демократизації країни регіону мали широкий коридор можливостей для 

трансформації політичних систем, становлення правової держави і розвитку 

громадянського суспільства» [120, с. 365-366]. Проте, варто додати, що надалі 

ряд негативних факторів (політичного, економічного характеру, відсутність 

діалогу між суспільством та владою) завадив повномасштабним перетворенням 

в країнах та формуванню розвиненого громадянського суспільства. Отже, 

демократизація суспільства ще не означає стрімкого розвитку країн. Багато 

держав Латинської Америки є прикладом того, що не скрізь в регіоні 

прижились традиції демократії, адже в деяких країнах періодично 

простежуються авторитарні методи керування. Це пояснює, що тоді як 56% 

громадян підтримують демократію, лише 39% задоволені її реалізацією (за 

даними Латинобарометру 2015 р.) [168]. Проте не слід незадовільну «якість» 

демократії сприймати лише як негативний досвід. Конфліктні ситуації та 

невдоволення, що постійно виникають, є свідченням того, що населення 

знаходиться у пошуку виходу з кризи та намагається знайти шляхи 

поглиблення демократії в регіоні. 

Аналізуючи та узагальнюючи наукові праці, щодо розвитку демократії, 

слід звернути увагу на вклад у вивчення концепції «демократичного транзиту», 

що зробили вчені з США Ф. Шміттер і К. Шнейдер. Вони висунули 

припущення, що як початковий етап дослідження політичних процесів повинна 

виступати концепція лібералізації автократії. Проте, наявність проблем у 

взаємодії та співпраці в політичній сфері в країнах Латинської Америки, 

спричинили до того, що теорії модернізації виявились не ефективними. 

Розглядаючи класифікацію Ф. Шміттера і К. Шнейдера, розвиток політичної 

лібералізації (з подальшими трансформаціями політичних режимів) складається 

з:  

– захист прав та свобод людини;  

– існування декількох політичних партій, що законно функціонують (та 

хоча б одна опозиційна);  
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– заборона репресивних методів та ув’язнення прихильників інших 

політичних течій;  

– робота профспілкових організацій не підлягає контролю з боку 

держави;  

– свобода преси та ЗМІ, вільний доступ до інформації [234, с. 763].  

Наступний етап складний та неоднозначний. Він проявляється у 

трансформаціях від розширення свобод автократії до демократії. У класифікації 

Шміттера-Шнейдера існує ряд обов’язкових елементів, необхідних для 

демократичної трансформації, а саме: 

– діалог опозиції та пкерівного уряду;  

– внесення змін у конституцію з метою контролю органів влади; 

– гарантія захисту державою прав та свобод населення;  

– контроль та відповідальність за перевищення владних повноважень; 

– легітимні та прозорі вибори, результат яких приймається  

суспільством [233, с. 77]. 

Переважна частина дослідників-латиноамериканістів схильні до думки, що 

порівнюючи дані показники з розвитком політичних процесів на континенті з 

початку ХХІ ст., можна віднести до перехідних більшість регіонів. Перший 

етап демократичних перетворень характеризувався лібералізацією 

авторитаризму та схваленням з боку суспільства. Проте, такі позитивні 

показники змінилися нестабільністю політичної ситуації та ескалацією 

соціальних конфліктів. В свою чергу суспільна неоднорідність та соціальні 

невдоволення, що зросли в наслідок неоліберальних перетворень, негативно 

вплинули на розвиток політичної системи [80, c. 25]. Мусимо зазначити, що 

проблемні аспекти наявні не лише у «новоутворених» демократіях, вони 

притаманні і «старим». Звичайно, що це відобразилось і на інтеграційних 

процесах. Для успішного розвитку регіональної інтеграції необхідна єдність 

при виборі стратегії політичного і соціально-економічного розвитку. Кризові 

явища в державах спричинили проблеми в організаціях. Перешкодами на шляху 

демократичних перетворень є радикальні настрої в суспільстві, дискримінація 
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населення, популяризація насильства і збільшення злочинності. На сучасному 

етапі, для багатьох країн Латинської Америки характерна напружена ситуація у 

суспільстві [80, c. 27]. Всупереч всім проблемні аспекти, «лівий поворот» з 

погляду впливу на соціальний розвиток, сприяння зміцненню демократії, 

підтримку громадянського суспільства, сприяв позитивним змінам в регіоні. 

Варто підкреслити, що для сучасних політичних процесів, що 

відбуваються в латиноамериканському регіоні, характерна присутність 

позасистемних політичних сил. Вони підтримують ідеї лівих націоналістів та 

персоналізму. За своїми політичними переконаннями вони, радше, є ближче до 

Хуана Веласко Альварадо, ніж до Сальвадора Альєнде. Обидва політичні діячі 

були представниками лівих політичних сил, проте, на відміну від колишнього 

президента Чилі С. Альєнде, який отримав владу легітимним шляхом, 

перуанський лідер Альварадо став президентом завдяки воєнному перевороту 

та підтримував диктаторський режим. Спорідненість з військово-

націоналістичним минулим викликана жорсткою політичною риторикою та 

прихильністю авторитаризму. Проте, на відміну від колишніх режимів, сучасні 

націоналісти здобувають владу демократичним шляхом, а не шляхом 

військових переворотів [82]. 

Проте, на ряду з державами, які підтримують «ліві» політичні погляди, 

існують держави, уряди яких підтримують неоліберальний (проамериканський) 

шлях розвитку. Для них характерне обмеження впливу держави на економічний 

розвиток (в Колумбії, Мексиці). Але більшості країн регіону притаманна 

наявність багатопартійної системи при сильній президентській владі, тобто така 

система держуправління, яка на практиці підтримується силовими структурами 

(наприклад, армією) і не підлягає контрою з боку влади (виконавчої, 

законодавчої, судової). За таких обставин, політичне керівництво, підтримуючи 

демократичні принципи, по факту є частиною неоліберального авторитарного 

режиму. Більшість дослідників та політологів політичні режими деяких країн 

Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Чилі) відносять до делегованої 

демократії, що за деякими ознаками нагадує представницьку демократію. 
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Тобто, устрої держав формально відповідають демократичним вимогам, але за 

своєю політичною «сутністю» мають багато спільного з  

авторитарними [20, с. 169]. При цьому «праві» режими в країнах 

латиноамериканського регіону дещо змінили свій характер та стали більш 

дипломатичними та обережними. Прихильники правоцентристів вже не 

«гучно» підтримують неоліберальні реформи та проамериканський вектор 

об'єднання. Інтеграційні процеси завжди займали пріоритетне місце у 

політичному курсі країн Латинської Америки. Тому важливість співпраці 

всередині регіону, з огляду на ряд економічних проблем, є надзвичайно велика. 

З цим погоджуються представники всіх політичних режимів. 

Повертаючись до визначення ролі демократії на континенті слід 

відзначити, що її розвиток в останні десятиліття ХХ ст.. (наприклад, в 

Аргентині – 1983 р, Бразилії – 1985 р. Чилі – 1990 р.) сприяв активізації 

інтеграційних процесів в Латинській Америці. На сучасному етапі, в регіоні 

сформувалось 4 основні політичні напрямки:  

– Праві авторитарні режими втратили підтримку через ведення 

жорсткої політики, зокрема недотримання прав та свобод людини. На 

сучасному етапі, колишні прибічники правих намагаються позбутися 

ототожнення з минулими режимами та все більше підходять до центру 

(наприклад в Чилі).  

– Для правоцентристів характерна підтримка неоліберальних тенденцій, 

зважаючи на сучасні зміни в регіоні, вони стають все більш популярними. 

Наприклад, в Колумбії (с 2010 р. президентом є Хуан Мануель Сантос, що 

змінив правоцентриста А. Урібе). В деяких країнах Латинської Америки 

правоцентрісти є опозицією. 

– На сучасному етапі, лівоцентристи – значна сила в регіоні. Їхні 

представники очолюють уряди у великій кількості країн.  

– Ліві націоналісти продовжують своє існування, попри те, що 

змінилось військове правління в Перу та Панамі. Ліві націоналісти не були 

повністю дискредитовані, адже не вважається, що вони значно порушували 
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принципи демократії та зашкодили населенню (наприклад ліквідація опонентів, 

що була характерне авторитаризму) [80]. 

Наприклад, радикальні сили у Венесуелі, здобувши перемогу завдяки 

революції, знищивши систему репрезентативного народовладдя (демократії), 

формують новий порядок. Змінами до конституції у 1999 р. замість 

двопалатного Національного конгресу (Congreso de la República) створено 

однопалатну Національну асамблею (Asamblea Nacional). Також було змінено 

назву країни – Боліваріанська Республіка Венесуела. В Чилі уряди 

Консертасьон за допомогою відходу від авторитарного впливу перейшли до 

демократії. Це стало можливим за допомогою ліквідації базових елементів 

диктатури. Зауважимо, що прийшовши до влади в інших країнах Латинської 

Америки (Аргентині, Бразилії, Уругваї) помірні не намагалися докорінно 

змінити, а лише модифікувати інститути, сприяти демократичним 

перетворенням. Отже, назва держав залишилась незмінною, не відбулося і 

повної трансформації законодавчої влади.  

Так, в Аргентині було реформовано Верховний суд. Було досягнуто 

головної мети – мінімізовано рівень корупції. Задля цього, до роботи суду 

долучались кваліфіковані юристи, серед яких вперше було дві жінки. Було 

скасовано Закон про амністію (стосовно осіб, які вчинили тяжкі злочини проти 

людства за період диктатури в країні). Нестор Кіршнер, коли став президентом 

Аргентини у 2003 р., саме так визначив основну мету своєї адміністрації: 

«Треба відродити батьківщину, відновити справедливість, боротися з 

корупцією, покінчити з крадіями в білих рукавичках» [168]. Продовжила 

втілення даних ідей і колишній президент Аргентини Крістіна Кіршнер. 

Аналізуючи результати проведеної політики, стає зрозуміло, що значну роль 

при цьому відіграє громадянське суспільство, адже неурядові організації також 

брали участь у проведенні реформ в країні.  

Очевидно, що політики помірного толку розглядають демократію як 

модель ідеального розвитку. Вони, перш за все, дотримуються основних 

принципів розподілення влади. В такий спосіб вони забезпечують офіційну та 
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безперешкодну роботу опозиції. Більшість представників радикальних сил 

розглядають демократію як засіб для досягнення власної мети. Вони 

мінімізують вплив опозиції шляхом адміністративних важелів, тобто 

спрацьовує принцип революційної доцільності. Проте, з іншого боку, 

демократичні вибори не раз приводили до влади представників новоутворених 

або непопулярних партій, які отримували перемогу внаслідок кризових або 

нестабільних ситуацій в державі та популізму. Прикладом цього є 

президентство Л. Гутьєрреса в Еквадорі у 2003-2005 рр., який не зміг 

реалізувати свою передвиборчу програму, стабілізувати економічну та 

соціальну ситуацію в країні [50, c. 49].  

Враховуючи специфіку розвитку Латинської Америки, можна припустити, 

що з метою стабільного розвитку уряд країн обов’язково повинен 

дотримуватись демократичних принципів, але при цьому тримати під 

контролем радикальні сили. Така «адаптована» демократія (не демократура) під 

потреби латиноамериканського суспільства допоможе запобігти виникненню 

революційних виступів та сприяти співпраці в регіоні.  

Зокрема, відомий соціолог з Мексики А. Флорес Андраде, наголошує на 

тому, що уряд Венесуели завжди мав складні стосунки з лідерами бізнесу, 

церкви та ЗМІ, на відміну від Аргентини, Бразилії, Уругваю і Чилі, влада яких 

сприяє налагодженню стосунків між представниками політичної та соціальної 

сфер. У своїй статті «Підприємці і ліві» науковець характеризує особливості 

взаємовідносин між бізнесменами та політиками. А. Флорес Андраде не 

використовує поняття «помірні сили» і «радикальні», але аналізуючи статтю, у 

якій для прикладу згадується ряд латиноамериканських країн (Аргентина, 

Бразилія, Чилі, Уругвай), стає зрозуміло, що йдеться про «помірних». Одним з 

основних висновків, до якого приходить автор, є важливість співпраці між 

представниками бізнесу та політичними силами [178, c. 50-51]. Раніше такий 

тандем був неможливий, проте на сучасному етапі, як показує практика, така 

взаємодія є взаємовигідною та має позитивні наслідки.   
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Як наголошує мексиканський дослідник, раніше «ліві» виступали за 

«необхідність революційних змін». На сучасному етапі, вони підтримують ідеї 

реформування «поступові зміни і переорієнтацію економічної політики, але в 

рамках ринкової економіки» [144, c. 162-168]. Отже, можна сказати, що у 

більшості країн Латинської Америки (за винятком Венесуели) значно змінилися 

концептуальні підходи до розвитку країни. Тобто уряди стали більше 

орієнтуватися на демократичні принципи та шукати компромісні рішення 

(«гуманний капіталізм»). Ймовірний варіант подальшого розвитку, який 

висувають прихильники помірних сил, не сприймається ними як єдиний 

правильний, а розглядається лише як один з можливих.  

Як бачимо, процес демократичних перетворень слід розглядати не лише з 

погляду політичної складової (конституція, чесні вибори тощо), а також брати 

до уваги і соціальний аспект. Вирішення завдань, які стосуються соціальної 

сфери, є необхідною складовою повноцінного демократично розвитку. 

Демократична трансформація – це складний, багатогранний та тривалий 

процес. Тому так важливо сприяти покращенню політичної системи і її 

партійної складової, поглиблювати взаємодію громадянського суспільства і 

самоврядування, формувати політично грамотне суспільство [195]. Важливе 

значення у зміцненні демократичного режиму має розвиток економіки, її 

модернізація та виведення промисловості країни на новий, 

конкурентоспроможний рівень. Це допоможе не лише міцно закріпити 

демократичні цінності, а й значно збільшити значення держав у світі. У 

контексті Латинської Америки, впровадження демократичних принципів є 

обов’язковою складовою, яка допоможе у зміцненні внутрішньо регіональної 

співпраці та розвитку інтеграційних процесів в цілому. Можемо простежити, 

що представники всіх політичних партій також розглядають інтеграцію як 

важливий стратегічний крок. Це пов'язано з бажанням відійти від впливу 

«півночі». Роль США на латиноамериканському континенті велика і зменшити 

їхній вплив можливо лише завдяки об’єднанню зусиль. Наступним важливим 
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фактором виступає бажання посилити роль Латинської Америки на 

міжнародній арені. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що на сучасному етапі «лівий поворот» в 

його класичному розумінні втратив свою актуальність, а «нові ліві» є більш 

прагматичними та підтримують раціональні ідеї в економіці, натомість «праві» 

орієнтуються на соціальні перетворення. Отже, на даний момент 

спостерігається, «зсув» політичних сил до «центру». «Ліві» намагаються 

розвивати демократичні принципи в латиноамериканському регіоні та 

здійснити реформування у політичній сфері та економіці, що в свою чергу 

значно підвищить рівень життя суспільства. Проте, пріоритетне місце займає 

посилення ролі інтеграції на континенті. Від рівня співпраці між країнами 

Латинської Америки залежить вплив регіону у вирішенні питань на 

міжнародному рівні: усесторонній розвиток інтеграції країн дозволить їм стати 

впливовим актором світової політики. Однак успіхи такої політики не дають 

швидких результатів. Це спричинено складною фінансовою ситуацією, 

зовнішньою заборгованістю держав і відсутністю консолідації в пошуку 

спільної моделі регіонального розвитку.  

 

 

3.2. Громадські організації як суб’єкт інтеграційних процесів в 

Латинській Америці 

Аналізуючи розвиток інтеграції в Латинській Америці, стає зрозуміло, що 

даний процес – стратегічно важливе завдання не тільки держав цього регіону, 

але також і громадських організацій та рухів. Латинська Америка на протязі 

тривалого часу перебувала в сфері впливу США. Протистояти впливу 

наймогутнішої країни світу держави цього регіону можуть лише створюючи 

інтеграційні об’єднання. «Ліві» політичні сили Латинської Америки послідовно 

виступають за ведення самостійного політичного курсу. Регіональна інтеграція 

є єдиним можливим засобом для досягнення цієї мети. З погляду геополітики 
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латиноамериканський регіон є важливим актором міжнародних відносин, але 

для посилення впливу і збільшення ролі в світових процесах, державам 

континенту необхідно консолідувати свої сили в питаннях політичного та 

економічного співробітництва.  

Одним із видів включення регіону в світові процеси є антиглобалістський та 

альтерглобалістський рух. Учасники цих рухів відстоюють право народів 

самостійно вирішувати те, який шлях розвитку обрати. З 2001 р. в Латинській 

Америці стали проводитися всесвітні соціальні форуми і континент поступово 

перетворився в центр антиглобалістського руху. Слід зауважити, що помірні 

альтерглобалісти не заперечує регіональної інтеграції, адже така інтеграція 

дозволяє захиститися менш розвинутим державам від тиску з боку 

високорозвинених держав. 

Для дослідження латиноамериканського альтерглобалізму, перш за все, 

необхідно розглянути змістовне наповнення даного поняття. Альтерглобалізм – 

це соціальний рух, що зародився у ХХ ст., виступає проти неоліберальної 

глобалізації та підтримує розвиток культурних цінностей народів, економічної 

справедливості, охорони праці та захист навколишнього середовища [143].  

Латиноамериканські альтерглобалісти нині все частіше використовують 

вираз «Наша Америка» (Nuestra America). Вперше цей вираз вжив С. Болівар. 

Він часто використовував подібні формулювання у своїх патріотичних 

промовах з метою єднання латиноамериканських країн між собою 

(«Батьківщина всіх», «Велика Батьківщина»). Сучасні політологи також часто 

замість поняття «Латинська Америка» вживають поняття «Наша Америка», або 

«Ібероамерика», що вказує на спільне історичне минуле латиноамериканських 

держав з Іспанією і Португалією. Як вже зазначалось раніше, у рамках 

альтерглобалізму культурна ідентичність відіграє важливе місце у формуванні 

регіональних інтеграційних проектів.  

Слід відзначити, що ліквідація капіталістичних відносин (боліваризм, тобто 

зменшення впливу третіх країн, незалежність та антикапіталістичні погляди), 

традиціоналізм (підтримка національно-культурних традицій та цінностей), 
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політика, що направлена проти світового панування та колоніальної залежності, 

визнання різноманіття – характерні риси стратегії латиноамериканської 

інтеграції [107]. Дані характеристики відповідають розвитку інтеграційних 

процесів з боку латиноамериканізму. Проте, варто зауважити, в регіоні існує 

протистояння двох протилежних тенденцій: латиноамериканізм та 

панамериканізм.  

Зародження ідей панамериканізму відбулося в США. Підтримка основних 

положень цієї політичної доктрини чітко простежується у зовнішній політиці 

Сполучених Штатів стосовно країн Південної Америки. Розповсюдження 

панамериканізму потребувало формування певної інституційної бази і 

солідарності поглядів на міждержавному рівні з метою активного 

впровадження цих ідей. Втілення даної стратегії відбувається за допомогою 

Міжамериканської системи, складовими якої є: ОАД і Саміти Америк – 

наступники Панамериканських конгресів. 

Натомість латиноамериканізм не є за своєю суттю однотипним. Він 

характеризується варіативністю. Це пояснюється тим, що дану концепцію не 

підтримувала жодна країна (або об'єднання країн) на протязі всього історичного 

періоду. Латиноамериканізм проявляється по різному в країнах в залежності від 

часу. На сучасний момент, найактивніше підтримує дану концепцію Венесуела. 

Аналізуючи особливості латиноамериканізму слід підкреслити, що поштовхом 

до його розвитку є Панамський конгрес 1826 р., головною метою якого було 

створення «конфедерації незалежних держав Латинської Америки від Мексики 

до Чилі та Аргентини» [140]. Серед країн-учасниць конгресу були держави 

Латинської Америки. Проте запрошені також були США, Великобританія та 

Нідерланди. Проте через небажання посилення латиноамериканських країн з 

боку США та Британії та велику кількість суперечностей (серед них і 

територіального характеру) між учасниками конгресу не було досягнуто 

позитивних результатів. Слід зауважити, що не зважаючи на той факт, що 

рішення конгресу не були втілені у життя, але вони все одно стали поштовхом 

для подальшого розвитку ідей латиноамериканського єднання. 
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Наступником Панамського конгресу став Боліваріанський конгрес народів 

(БКН), який вперше відбувся у 2003 р. На відкритті БКН Уго Чавес зауважив: 

«Народи Латинської Америки давно усвідомили, що інтеграція неминуча для 

вирішення стратегічних завдань регіону. Необхідно знайти спільні рішення, які 

допоможуть зробити цей важливий крок…. Ми – організація народів, народних 

керівників, покликаних діяти…. Хто зможе стримати наступ АЛКА, якщо не 

народи? Хто зможе захистити наші природні ресурси від іноземного грабежу, 

якщо не організовані народи?» [225]. Саме бажання об'єднати Латинську 

Америку підштовхнуло Чавеса до створення БКН. Варто звернути увагу на те, 

що такий формат зустрічей являє собою інтерес з погляду поглиблення 

інтеграції. Переважна більшість латиноамериканських об'єднань ґрунтуються 

на спільних економічних інтересах. У випадку БКН, важливе місце надавалось 

питанням соціокультурного характеру та необхідності збереження 

суверенітету. Тобто, створення Боліваріанського конгресу народів повинно 

було сприяти усесторонньому розвитку регіональної співпраці. 

Зауважимо, що на конгресі були присутні більш ніж 400 представників 

громадських і політичних організацій, народних рухів більш ніж з 20 країн 

Латинської Америки і Карибського басейну. Перший з'їзд був проведений 25-27 

листопада 2003 р., в місті в м. Каракас (Венесуела). Тодішній президент країни 

Уго Чавес став ініціатором проведення даного конгресу з метою розвитку і 

зміцнення єдності народів Латинської Америки і Карибського басейну, і задля 

формування спільного фронту боротьби і опору неоліберальній моделі та її 

наслідкам. Основними питаннями для обговорення були: створення механізмів 

контролю і підтримки розвитку необхідних і ефективних альтернатив, щоб 

забезпечити збереження суверенітету, незалежності, соціальної цілісності, 

культурної самобутності, охорони навколишнього середовища та захисту права 

громадян і народів [219]. Враховуючи особливості даного конгресу, необхідно 

підкреслити важливість його ідеологічної складової. Можна припустити, що 

саме завдяки протиставленню зовнішнім загрозам можливостей, які 



165 
 

відкриваються у разі спільної взаємодії, уряд Венесуели намагався зміцнити 

об’єднавчі процеси в регіоні та очолити латиноамериканську інтеграцію. 

Відтак учасники даного конгресу виступили проти гегемонії і впливу з боку 

третіх країн і міжнародних організацій (Міжнародний валютний фонд і 

Світовий банк) на розвиток Латинської Америки. Закономірно, що в першу 

чергу простежувалася агресія, спрямована проти США. Країни-учасниці також 

засуджували використання інструментів економічного, торгового, культурного 

і військового домінування, які представлені в АЛКА. Дані твердження 

підкреслювали важливість посилення боротьби за єдність «наших народів» і 

необхідність знайти шляхи успішного розвитку економічної, політичної, 

культурної та соціальної сфер, які будуть максимально відповідати критеріям і 

враховувати особливості кожного народу [66, c. 14-15]. Зокрема було позначено 

ряд необхідних дій для досягнення поставлених цілей: 

1. Інтеграція держав Латинської Америки і Карибського басейну, 

заснована на розумінні особливостей і реалій латиноамериканського 

суспільства для поглиблення досліджень та дискусій зі специфіки культурно-

історичного розвитку, економічної, політичної, соціальної сфер з метою 

протидії неоліберальній моделі. 

2. Заохочення боліваріанської єдності на регіональному та 

континентальному рівнях в рамках проекту нації кожної з країн і розвитку 

соціальної свідомості, підтримка історичної пам'яті та культурної самобутності. 

3. Заміна моделі представницької демократії демократією участі, яка 

дозволяє участь окремих осіб, громадських рухів і політичних сил 

безпосередньо в процесі прийняття рішень, забезпечуючи існування вільних 

суспільних благ і послуг і національної спадщини. 

4. Сформувати альтернативу неоліберальній інтеграції, яка віддає 

пріоритет вільної торгівлі та інвестиціям. Альтернативним проектом є АЛБА. 

Для даного альянсу першочерговим є інтеграція на основі ідей соціалізму, 

боротьба з бідністю і колективний захист незалежності. 
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5. Домогтися більшої інтеграції соціальних рухів в інших інтеграційних 

процесах, що відбуваються в регіоні, таких, як МЕРКОСУР, Андське 

співтовариство та інші. 

6. Пріоритетність підтримки в галузі державної політики реформ і 

програм розвитку для сільськогосподарського сектора, корінного населення, 

молоді, жінок, вихідців з Африки та пенсіонерів тощо.  

7. Боротьба з колоніалізмом у всіх його формах і проявах. 

8. Боротьба за демілітаризацію, демонтаж військових баз США і 

протидію військових навчань інших держав на території Латинської  

Америки [219].  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що перший Боліваріанський 

конгрес народів став висловленням солідарності латиноамериканських держав в 

бажанні досягти культурної, політичної та економічної інтеграції.  

Слід також зауважити, що вже у грудні 2004 р. пройшов ІІ Боліваріанський 

конгрес народів в м. Каракас. Ініційований У. Чавесом, він не містив у собі 

значних коректив та, у більшій мірі, був приурочений до 180 річниці битви під 

Аякучо [221]. Але, попри це, на конгресі було проголошено ряд рішень, серед 

яких: 

– оголосити 2005 рік «Роком єдності народів Латинської Америки і 

Карибського басейну», сприяючи, зокрема, створенню Боліваріанської мережі 

мерів, парламентаріїв, альтернативних засобів масової інформації; 

– засудити адміністрацію Буша, що порушує міжнародне право, 

гуманітарне право, ставлячи під загрозу існування людства; 

– підтримати створення Південноамериканської спільноти націй, тому 

що воно має на меті формування умов для соціального визволення, вільного 

культурного, політичного та економічного життя народів Нашої Америки [219].  

Крім того, на конгресі також піднімались питання безробіття та бідності, 

боротьби з наркоторгівлею та корупцією. Всі країни-учасниці висловили 

підтримку корінному населенню регіону та домовились реформувати 
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законодавчу базу, з метою забезпечення більшого захисту прав корінних 

народів.  

Стосовно оцінки роботи ІІ БКН, то очевидно, що він став свідченням 

спільного бажання латиноамериканських країн поглиблювати співпрацю в 

регіоні, сприяти розвитку багатосторонньої інтеграції. Ініціатива БКН у 

багатосторонній співпраці з Світовим Соціальним Форумом стала проявом 

того, що латиноамериканський альтерглобалізм є не лише регіональним явище, 

а має вплив і на альтерглобалістичні тенденції у світі. При цьому варто 

відзначити роль самого ініціатора даного конгресу – У. Чавеса. Маємо 

констатувати, що його ініціативність та сильне бажання надати 

латиноамериканській інтеграції «боліваріанського характеру» дали свої успіхи, 

але зважаючи на суперечливу політику лідера Венесуели, не всі країни 

підтримали дану ініціативу. 

Латиноамериканське бачення нового «альтернативного» розвитку регіону 

може бути втілене за допомогою АЛБА (Боліваріанський альянс для народів 

нашої Америки). Альянс було засновано у грудні 2004 р. і вже зараз до його 

складу входять 11 країн Латинської Америки: Антигуа і Барбуда, Болівія, 

Венесуела, Гренада і Сент-Кітс, Домініка, Еквадор, Куба, Нікарагуа, Сент-

Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія і Невіс. Основною ідеєю боліваріанської 

інтеграції є об'єднання шляхом економічної співпраці та взаємодоповнення, а 

не конкуренція між країнами. АЛБА намагається реалізувати врівноважену 

економічну систему: альянс буде розвиватись гармонійно у тому випадку, коли 

економіки країн-членів разом будуть компенсувати недоліки однієї з них. 

Проте, відмінною рисою все ж залишається пріоритетність соціокультурного 

розвитку над політичною та економічною співпрацею. Підтвердженням вище 

зазначеної тези є виступ президента Еквадору Р. Корреа на саміті АЛБА, який 

закликав всі інтеграційні об’єднання регіону (зокрема МЕРКОСУР, УНАСУР, 

СЕЛАК, КАРИКОМ та АСН) співпрацювати з метою покращення соціальної 

ситуації на континенті [185].  
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В рамках АЛБА Венесуелою було ініційовано формування ряду 

альтернативних міжнародних інститутів, серед яких: 

– Південноамериканський Банк (створено у 2009 р.) як альтернатива 

Міжамериканського банку розвитку (МАБР).  

– OTAS (Організація південноатлантичного договору) як альтернатива 

НАТО; 

– Латиноамериканський валютний фонд (FML) як альтернатива МВФ 

(для погашення зовнішньої заборгованості країн Латинської Америки); 

– Латиноамериканське інформаційне агентство Telesur (створено у 

2005 р.) як альтернатива іншим міжнародним ЗМІ (CNN, BBC). 

Це є своєрідним свідченням інституціоналізації альтерглобалізму.  

Крім того було прийнято рішення про формування Координаційного 

партійного центру АЛБА, який буде складатись з 14 представників. Можна 

припустити, що в майбутньому він стане основою для заснування парламенту 

АЛБА. Аналізуючи зазначене, очевидно, що ряд даних ініціатив скерований на 

поглиблення інтеграційних процесів в регіоні і, що найголовніше, вони мають 

багатовекторний характер, тобто охоплюють різні сфери діяльності.  

Водночас, у досліджуваному контексті необхідно звернути увагу на 

висловлювання колишнього президента Венесуели У. Чавеса. Він чітко 

визначив важливість протистояння панамериканізму: «Двісті років тому 

Болівар сказав: «Америка для нас, Америка Півдня і Карибів, Америка, що 

раніше була іспанська». Але Дж. Монро заявив: «Америка для американців». 

На наш жаль, взяв гору вислів Монро ... На практиці АЛКА висуває варіант 

гегемонії, який просто підтвердив би і закріпив навіки пропозицію  

Монро ... » [211]. Аналізуючи виступи У. Чавеса, можна виділити базові 

концептуальні основи латиноамериканської інтеграції і впливу АЛБА: 

1. Основою латиноамериканської інтеграції є воля народу, адже не 

можна говорити про повноцінну регіональну співпрацю лише за участі 

політичної влади. Інтеграція проходить з метою захисту інтересів населення.  
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2. АЛБА – довгостроковий проект, реалізація якого потребує багато часу 

та зусиль, і тому незначні тимчасові труднощі не виключаються.  

3. Антагонізм АЛКА і АЛБА відображає боротьбу двох інтеграційних 

течій (панамериканізму та латиноамериканіму). Отже, АЛБА являє собою 

реалізацію історичного плану розвитку Латинської Америки, що був 

закладений майже 200 років тому. 

Необхідно відзначити, що до 2009 р. альянс активно розвивався: 

проводились постійні зустрічі на найвищому рівні, приймались стратегічно 

важливі рішення, збільшувались масштаби АЛБА (лише у 2009 р. приєднались 

Еквадор, Антигуа і Барбуда та Сент-Вінсент і Гренадіни). Але вже за кілька 

днів після проведення VI саміту АЛБА у 2009 р. в Гондурасі відбувається 

військовий переворот. Ця подія мала значні негативні наслідки для об’єднання. 

По-перше, Гондурас вийшов зі складу АЛБА; по-друге, значно знизилась 

інтеграційна динаміка альянсу (зокрема зустрічі стали проводитися рідко та не 

мали конструктивного характеру) [185]. Можна зробити висновок, що 

завданням АЛБА є здійснити масштабний проект, який у майбутньому стане 

втіленням «Великої Батьківщини». Проте це є значною перевагою та слабким 

місцем альянсу одночасно. Адже на реалізацію поставленої мети піде велика 

кількість часу, що може привести до невизначеності, варіативності у пошуку 

шляхів та, в кінцевому результаті, призведе до втрати суті «боліваріанської 

інтеграції». Якщо прогнозувати майбутнє АЛБА то можна представити два 

варіанти: дезінтеграція альянсу в результаті виходу центральних (Болівія, 

Венесуела) або периферійних  країн-членів; подальший розвиток АЛБА не 

шляхом розширення, а завдяки поглибленню співпраці між державами та 

реалізації намічених проектів [69]. 

Натомість протилежне бачення майбутнього латиноамериканської інтеграції 

відображається в основних принципах АЛКА. Діяльність АЛКА була 

започаткована у 1994 р. на Саміті Америк у м. Майамі. Даний проект повністю 

відображає інтереси США в регіоні. Можна припустити, що втілення у життя 

АЛКА у повній мірі надало б панівним колам Сполучених Штатів надзвичайно 
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великі можливості, адже у цьому випадку вони отримують максимальну 

економічну вигоду, залишивши національні економіки країн Латинської 

Америки без захисних механізмів. Проект АЛКА несе односторонні привілеї, 

що надалі може призвести до асиметрії інтеграційних процесів. Зрозуміло, що 

дана ініціатива не отримала популярності серед всіх держав Латинської 

Америки.  

АЛКА не рідко називають «НАФТА-плюс», враховуючи географічні межі 

розповсюдження Зони вільної торгівлі (територія Північної та Південної 

Америки). Отже, втілення проекту АЛКА має глобальний характер враховуючи 

не лише масштаб регіону, а також рівень реалізації неоліберальної глобалізації 

у сучасному світі. АЛКА, у разі своєї реалізації, могла би спричинити 

формування нового транснаціонального глобального проекту. Велика кількість 

дослідників головним послідовником об’єднання називають Тихоокеанський 

альянс [98, c. 37-38]. 

Враховуючи всі особливості альтерглобалізму в Латинській Америці слід 

відзначити, що він може розподілятися не лише за принципом спільних 

соціальних проектів, а й бути направленим на координацію спільних дій. У 

цьому плані головним прикладом є Континентальна Кампанія проти АЛКА 

(Campaña Continental contra el ALCA), діяльність якої розповсюджується на 

різні рівні (континентальний, регіональний і національний) і ґрунтується на 

спільних цілях.   

Аналізуючи вищезазначене, мусимо констатувати, що прихильників 

боліваріанської інтеграції в рази більше, ніж прибічників гегемонії США в 

регіоні. На сучасному етапі, протистояння АЛКА на рівні громадських 

протестних рухів має не так альтернативний, як опозиційний характер, тобто 

виступає на противагу розвитку АЛБА. Отже, у АЛБА є набагато більше 

підтримки та шансів втілити в життя свої ініціативи у повній мірі.  

Всі організації регіону, які мають альтерглобалістський характер 

розподіляються на дві категорії: неурядові організації, що виступають проти 

глобалізації неоліберального характеру та впливу з боку США; громадські 
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рухи, які мають конкретну направлену діяльність. Для повноцінного аналізу 

впливу організацій на процеси інтеграції та розвиток латиноамериканського 

альтерглобалізму необхідно розглянути дані групи більш детально. До першої 

категорії (неурядові організації) відносяться:  

REBRIP – Бразильська мережа за інтеграцію народів. Філія ASC, заснована 

в 1998 р. Складається з представників професійних асоціацій, громадських 

рухів, селян, жінок, екологів і незалежних і плюралістичних неурядових 

організацій, що мають на меті впливати на переговори з міжнародної торгівлі та 

регіональних інтеграційних процесів. Її членами є: AGAPAN – Асоціація 

охорони навколишнього природного середовища, ЕФАС – Федерація 

організацій соціальної та освітньої допомоги, FNU – Національна Федерація 

Urban CUT, INESC – Інститут соціально-економічних досліджень та інші. 

Цікавим є той факт, що представники REBRIP пропонують створити 

Національну раду з питань зовнішньої політики, взаємодія з ряду питань з 

МЕРКОСУР, УНАСУР і БРІКС [184].  

ABONG – Бразильська Асоціація неурядових організацій. Вона являє собою 

національну платформу, що була заснована в з метою координації організацій 

громадянського суспільства, захищати права людини, сприяти розвитку 

демократії та справедливого світопорядку. Організація має понад 250 дочірніх 

проектів по всій Бразилії та вийшла на світовий рівень. Проходить співпраця з 

різними національними платформами, зокрема з Всесвітнім соціальним 

форумом. ABONG має на меті розширення і підвищення політичної підтримки 

на міжнародному рівні (за допомогою діалогу і співпраці з організаціями 

громадянського суспільства в інших країнах) та сприяє регіональній співпраці 

[220].   

RMALC – Мексиканська мережа дії проти вільної торгівлі (офіційно 

створена 11 квітня 1991 р.). Користується активною підтримкою США та 

Канади, підтримує неоліберальну інтеграцію в регіоні. Метою є співпраця з 

НАФТА, формування альтернативних економічних рішень, що будуть 

підтримувати розвиток соціальної сфери та не шкодитимуть навколишньому 
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середовищу [148]. На сучасному етапі, враховуючи загострене ставлення 

окремих політичних лідерів до мексиканських емігрантів, організація активно 

виступає на підтримку прав мексиканського населення в США та поглиблення 

співпраці між державами. 

RECALCA – Колумбійська мережа дій проти вільної торгівлі і АЛКА. 

«Плюралістична і демократична організація, яка функціонує на основі 

консенсусу і прагне об'єднати всі організації в Колумбії та має критичну 

позицію щодо проекту угоди АЛКА і двосторонньої угоди про вільну торгівлю 

зі Сполученими Штатами». При цьому визначальною ціллю є створення 

механізму координації з метою об'єднання зусиль країн регіону в галузі освіти, 

пропаганди і мобілізації суспільства, щоб запобігти небезпеці з боку АЛКА. 

Діяльність організації виходить на масштаби національного рівня. Участь у 

форумах беруть представники не лише латиноамериканських країн, а й Європи 

та Азії [223].  

PACS – Альтернативна Політика для Південного конусу, є некомерційною 

організацією, присвячена розвитку солідарності. Створена в 1986 р. як 

бразильська частина PRIES – регіональної програми економічних і соціальних 

досліджень для Південного конуса Латинської Америки. Варто зауважити, що 

PACS поєднує в собі дві сфери (локальну і глобальну). Прихильники організації 

вважають недієздатною капіталістичний варіант глобалізації, а виступають за 

інтеграцію суспільства і покращення рівня життя населення країн всього 

регіону [146].  

ACSUR – Асоціація за Кооперацію з Півднем. Заснована у 1986 р. в 

Нікарагуа. Аналізуючи установчі документи організації, можна визначити її 

основні цілі, а саме: боротьба з бідністю, політична трансформація процесів 

глобалізації в напрямку формування більш справедливих, рівноправних і 

демократичних моделей, на основі мирного співробітництва між народами 

країн Латинської Америки, розширення прав і можливостей громад та 

вразливих груп населення, підтримка соціальних рухів, створення проектів, 

спрямованих на ліквідацію моделі етноцентричного і патріархального світу, і 
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визнання рівноправності в суспільстві, збереження навколишнього середовища, 

культура світу.  

Red de ONG’s de America Latina – Мережа НУО Латинської Америки. Являє 

собою незалежну, суверенну мережу, що складається з більш ніж тридцяти 

неурядових – урядових організацій в регіоні, працюючи у співпраці з урядами, 

компаніями та фондами в різних частинах світу, щоб внести свій внесок і 

поліпшити рівень життя латиноамериканського суспільства. Є некомерційною 

організацією, створеною низкою неурядових організацій – громадських 

організацій, що сприяють регіональної інтеграції [191]. 

CIDAN – Суспільне об'єднання міжнародної співпраці з метою розвитку 

Андского регіону – громадське об'єднання, зареєстроване в Національному 

реєстрі асоціацій Іспанії, який виконує функції соціального консультування і 

технічних консультацій в галузі співпраці, розвитку та імміграції. Організація 

надає допомогу урядовим та неурядовим суб'єктам в районі Анд, а також 

підтримує проекти інтеграційного поглиблення, соціального розвитку нових 

комунікаційних технологій [158].  

CEFIR – навчальний центр з регіональної інтеграції. Був заснований в 

1993 р., брав активну участь в інтеграційних процесах в Латинській Америці, 

особливу роль у формуванні та еволюції МЕРКОСУР. Зі своєї штаб-квартири в 

Монтевідео сприяє обміну досвідом з питань інтеграції, розвитку політичного і 

соціального діалогу, участі у вирішенні питань регіональної політики.  

CELARE – Латиноамериканський Центр зі зв'язків з Європою. Був 

заснований в 1993 р. з метою сприяння зв'язків між Європейським Союзом і 

країнами Латинської Америки і Карибського басейну (ЄС / LAC).  

RQIC – Квебекська мережа за континентальну інтеграцію. Сформована в 

1994 р. До її складу входять 23 організації. Основною ціллю організації є захист 

прав людини, прав трудящих, зміцнення демократичних принципів у 

суспільстві, вирішення проблем навколишнього середовища. Основна ідея – 

протистояння НАФТА.  
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Можемо зробити висновок, що вищеперераховані об'єднання являються 

невіддільною складовою латиноамериканського альтерглобалізму. Вони (в 

різній мірі) виступають за розвиток інтеграції та поглиблення регіональної 

співпраці. Завдяки їхній діяльності відбувається взаємодія та налагоджуються 

зв’язки з іншими неурядовими організаціями (зокрема з європейськими). 

Високий рівень розвитку неурядових організацій, як інституту громадянського 

суспільства, сприяє закріпленню та розповсюдженню демократичних засад в 

регіоні, активізації інтеграційних процесів та збільшенню впливу Латинської 

Америки на міжнародній арені. 

До другої категорії відносяться такі організації: індіанські, селянські, 

профспілкові, жіночі рухи, релігійні тощо. Деякі з них носять регіональний та 

міжнародний характер, наприклад: регіональна організація CLOC 

(Латиноамериканський Координаційний Центр Сільських Організацій), 

Plataforma Panamericana de Derechos Humanos (Панамериканська платформа 

прав людини),  міжнародний рух Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) 

(Всесвітній похід жінок), Red Latinoamericana Mujeres Transformando la 

Economía (REMTE) (Латиноамериканська мережа «Жінки, що перетворюють 

економіку»), тощо. Вони захищають інтереси та права громадян в окремо 

взятих сферах, виступають за проведення реформ та підтримують ініціативи з 

метою покращення рівня життя населення [181]. 

Отже, на підставі зазначеного стає очевидно, що латиноамериканський 

альтерглобалізм є невіддільною складовою світового альтерглобалізму. Його 

розвиток в регіоні спричинило негативне ставлення населення до 

неоліберальних реформ. Основною ціллю альтерглобалістского руху в 

Латинській Америці є ліквідація негативних наслідків неоліберальних реформ. 

Ідеї неолібералізму, які надалі отримали глобальний характер, спочатку були 

реалізовані в латиноамериканському регіоні. Цей факт відрізняє 

латиноамериканський альтерглобалізм від світового [143].  

Можна припустити, що різнобічність та конструктивність 

латиноамериканського альтерглобалістського руху закладає основи 
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довгострокового функціонування та досягнення значних результатів, які 

стосуватимуться не ліквідації, а модифікації неоліберальної глобалізації. Не 

зважаючи на значні досягнення, не можна сказати, що альтерглобалістський 

рух в Латинській Америці, та і у світі в цілому, повністю має альтернативний 

характер, адже відсутня реальна, повноцінна концепція протистояння розвитку 

неоліберальній глобалізації. 

 

 

3.3. Роль громадянського суспільства у виборі інтеграційного 

курсу: досвід для України. 

Аналіз та характеристика ролі громадянського суспільства в Латинській 

Америці в рамках співпраці з політичними, економічними, соціальними 

інститутами держави, а також в процесі вибору інтеграційної стратегії можуть 

бути використані як приклад для розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 

У політичному, економічному та соціальному розвитку між Україною та 

країнами Латинської Америки існує багато спільних рис. Серед таких 

показників можна виокремити: 

– збіг інтересів у геополітичному контексті; 

– схожість основних характеристик економічної сфери (нерівномірність 

розвитку економіки, вирішення кризових ситуацій, «наздоганяючий розвиток»); 

– наявність основних стратегічних завдань (пріоритетність 

інтеграційного курсу, співпраця з країнами-сусідами, поглиблення 

демократичних засад, розвиток економічної сфери, підвищення ролі 

громадянського суспільства); 

– наявність боргових зобов’язань перед іншими країнами та 

організаціями; 

– синонімічність поглядів на вирішення питань безпеки у світі. 
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Велике значення також має близькість народів, що була сформована в 

наслідок довготривалих відносин у минулому: одна з найбільших українських 

діаспор розташована в Латинській Америці. Наприклад, українці Аргентини є 

досить чисельною спільнотою. Кількість українців (етнічних), за даними 

посольства України в Аргентині, зараз становить близько 300 тис. чоловік. 

Українська громада є досить активною, що підтверджується створенням 

багатьох культурних центрів, громадських організацій та асоціацій. Одним з 

найбільш впливових об'єднань є Українська Центральна Репрезентація – 

організація, що складається більше ніж з 30 спілок української діаспори, а 

також визнана урядом Аргентини [123].  

Спільним для громадянського суспільства України та країн Латинської 

Америки є необхідність приділяти значну увагу внутрішній єдності з метою її 

поглиблення та зміцнення, адже це має надзвичайно важливе значення для 

формування єдиної інтеграційної стратегії, що сприятиме сталому політичному 

розвитку в цілому.  

Однією з найважливіших спільних ознак є історично сформований тиск з 

боку країни-сусіда (тиск з боку США на країни Латинської Америки та Росії на 

Україну до 2014 р. Починаючи з цього часу тиск перетворився на агресію з 

боку Росії, в результаті якої відбулася анексія Криму та був втрачений контроль 

України над частиною Донбасу). Тиск та вплив на суспільну думку за 

допомогою не тільки ЗМІ, але і Інтернету, призводить до формування 

суперечливих поглядів стосовно вибору майбутнього вектору інтеграційного 

розвитку [63]. Саме цей фактор яскраво демонструє активність громадянського 

суспільства у вирішенні політичних питань.  

Не менш вагомим є той факт, що українська діаспора в Латинській 

Америці повністю підтримала європейський вибір України та бажання 

українців жити у вільній демократичній країні. Цей факт підтверджується 

великою кількістю мітингів, що пройшли на підтримку України в Аргентині, 

Мексиці, Панамі, Коста-Ріці. Це дає можливість точніше виявити характерні 
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особливості формування громадянського суспільства в Латинській Америці та 

порівняти його з українським. 

Проте, слід також зважати на розбіжності. Однією з найважливіших 

відмінностей є показники глибини та темпу політичних трансформацій. Тоді як 

в Україні (як колишнього члена СРСР) для впровадження демократичних 

цінностей необхідно було кардинально трансформувати політичну сферу та 

економіку, то для переважної більшості латиноамериканських країн 

демократичні традиції потребували «коректування та активізації». 

Слід підкреслити, що одним з головних завдань дослідження було 

визначити як громадянське суспільство країн Латинської Америки впливає на 

вибір інтеграційного курсу регіону та охарактеризувати, як приклад його 

діяльності може позначитися на громадянському суспільстві в Україні. З цією 

метою необхідно проаналізувати основні аспекти формування українського 

громадянського суспільства на сучасному етапі. Перш за все, мусимо 

констатувати, що за часів входження України до складу СРСР, держава 

повністю контролювала суспільство, не залишаючи йому можливості для 

формування соціальних механізмів самоорганізації. Для пострадянських країн 

було притаманне збереження соціально-політичної стабільності шляхом 

«соціального страху», який люди відчували перед владою [60, c. 126]. Тому і 

перше десятиліття незалежності України не ознаменувалось відчутним впливом 

громадянського суспільства на політичну сферу. Яскравим прикладом 

активності населення у виборі майбутнього інтеграційного курсу стали події 

2004 р. («Помаранчева революція»). Зокрема, на сучасному етапі варто 

відзначити події 2013-2014 рр., коли в Києві, а потім і в інших містах країни 

розпочалися національно-патріотичні антикорупційні виступи, метою яких 

була підтримка інтеграції з Європейським Союзом. Після підписання 27 червня 

2014 р. Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна визнала пріоритетність 

європейського вектора розвитку, підтримала поглиблення взаємодії між 

сторонами, виступила за зміцнення демократичних принципів. Важливо 

зауважити, що не можна говорити про абсолютну підтримку з боку населення 
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того чи іншого курсу, адже політична криза неодмінно призводить і до 

суспільного розколу. Розглядаючи події в Україні у 2014 р., береться до уваги 

більшість населення (80% населення Західної України, та 50% населення країни 

в цілому), яка підтримала європейський вибір.  

Характерно, що з самого початку Євромайдан був мирною акцією протесту 

населення, що виступили в підтримку західного напрямку інтеграції, захисту та 

зміцнення демократичних цінностей в Україні. Поштовхом для початку 

масових виступів стала Постанова уряду про тимчасове зупинення процесу 

підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС від 21 листопада 2013 р., і 

надалі відмова Президента В. Ф. Януковича підтримати Угоду на 

Вільнюському саміті 29 листопада [63]. Зрозуміло, що дане рішення було 

сприйняте українським населенням як протизаконне та таке, що шкодить 

інтересам країни та її громадян. Отже, ескалація конфлікту спричинила 

зміцнення громадянської позиції населення, призвела до формування 

національної ідеї та продемонструвала бажання громадянського суспільства 

брати активну участь у виборі інтеграційного курсу країни та впливати на її 

політичне майбутнє. 

У 2014 р. у Венесуелі також почалися мирні мітинги, які надалі переросли 

у збройні виступи. Вони були направлені проти політики президента Н. Мадуро 

(послідовника У. Чавеса). Критика панівного режиму стала причиною ряду 

невдоволень та антиурядових демонстрацій. Активність громадянського 

суспільства привела до перемоги на парламентських виборах в грудні 2015 р. 

опозиційних сил (вперше за 17 років). У такий спосіб країна позбавилась 

упереджень колишнього режиму та виходить на новий рівень розвитку.  

У контексті досліджуваного питання, важливо дати оцінку демократичним 

перетворенням у країні. Як в Латинській Америці, так і в Україні, демократія 

перебуває в процесі розвитку, проте, не зважаючи на це, вона створює 

сприятливі умови для формування громадянського суспільства, при цьому 

важливе місце займає залучення до процесу управління за допомогою 
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створення спеціальних інституцій, що будуть виступати проміжною ланкою 

між суспільством та владою і укріплюватимуть демократичні принципи [121].  

Характерним як для України, так і для країн Латинської Америки, є те, що 

громадянське суспільство є важливим засобом зв’язку між владою і 

населенням. Соціально-економічна основа громадянського суспільства 

будується завдяки спільним діям органів державної влади, населення, 

представників бізнесу та засобів масової інформації. Така взаємодія сприяє 

розвитку суспільного діалогу, безпосередній участі населення в обговоренні та 

внесенні пропозицій щодо розвитку державної політики, забезпеченню прав 

громадян на отримання вільного доступу до інформації. Перш за все, ці 

питання гостро відчуваються у період трансформацій в країні (перехід до 

ринкової економіки) та сприяють загостренню соціальних конфліктів [8].  

Громадські організації являються одним з основних складових елементів 

громадянського суспільства. Вони займають пріоритетне місце у взаємодії з 

державними органами [24]. Як в Україні, так і в латиноамериканських країнах, 

діяльність громадських організацій розповсюджується на всі сфери: захист прав 

людини, охорона здоров’я, національно-культурний розвиток тощо.  

На сучасному етапі, з’являється все більше громадських організацій, що 

виконують функцію посередництва між населенням та владою саме з питань 

інтеграції [77, c. 105-106]. Особливо актуальною є ця тенденція для України. Це 

пояснюється тим, що вони сприяють розповсюдженню плюралізму в країні і 

підтримують її незалежність, в тому числі є засобом соціокультурного 

розвитку, формують нову систему відносин в країні та підтримують рівновагу у 

взаємодії суспільства та держави.  

В Україні існує велика кількість громадських організацій, які беруть 

активну участь у формуванні основних інтеграційних векторів. Серед них: 

Громадський центр «Ділові ініціативи», ГО «Європейський діалог», 

Міжнародна асоціація інституцій регіонального розвитку (МАІРР) Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС [122] тощо. Для них характерна 

наявність ряду спільних завдань: 
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– інформування населення стосовно політичного, економічного, 

соціального розвитку країни, вибору основних інтеграційних пріоритетів; 

– допомога населенню з питань захисту прав на вільне висловлення 

своїх міркувань стосовно інтеграційних процесів в Україні (вибору напряму 

співпраці, співробітництва з міжнародними організаціями); 

– взаємодія з органами державної влади стосовно формування 

всеукраїнських проектів та з місцевими владними структурами з метою 

втілення програм локального рівня; 

– контроль органів влади з метою забезпечення чесної та відкритої 

діяльності за допомогою об’єктивної системи моніторингу; 

– поглиблення співпраці на всіх рівнях функціонування, заохочення та 

підтримка молодіжних організацій;  

– співпраця з громадськими організаціями як в Україні, так і на 

міжнародному рівні.  

Інтеграція Латинської Америки також підкріплена  широкою підтримкою з 

боку пересічних громадян. Опитування громадської думки, що проводяться в 

даному регіоні показують, що більш ніж половина населення кожної країни (а в 

деяких місцях до трьох чвертей) підтримують як економічну, так і політичну 

інтеграцію [204].  

Характерною особливістю латиноамериканських країн, що склалась 

історично, була домінуюча роль державної влади, що виступала як єдина сила, 

що сприяла розвитку та суспільній взаємодії. Частково дана тенденція 

збереглась і на сучасному етапі.  

На початку ХХІ ст. в Латинській Америці відбулись кардинальні 

перетворення. Результатом неоліберальних реформ стало зменшення впливу 

державної влади на суспільні процеси та збільшення значення громадянського 

суспільства. В регіоні значно посилились громадські рухи. Ці процеси стали 

поштовхом до усвідомлення необхідності їх активізації в інтеграційних 

процесах в Латинській Америці, а також продемонстрували, що незначні 

результати соціальних перетворень в деяких державах регіону (наприклад, 
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Аргентині, Бразилії) є свідченням того, що владі потрібно більше уваги 

приділяти налагодженню соціально-політичних питань.  

Зараз громадянське суспільство має все більший вплив на міжнародному 

рівні. Це об’єктивний процес, який має глобальні масштаби  

розвитку [58, c 183]. Приклад України доводить, що активна громадянська 

позиція населення є обов’язковою складовою розвитку демократичної країни. І 

саме населення повинно брати активну участь у виборі політичного напрямку 

розвитку, економічного курсу та, найголовніше, інтеграційного вектора, адже 

саме від цього залежить майбутнє всієї країни. 

Формування громадянського суспільства можливе лише за декількох умов: 

по-перше, необхідно створити механізм співпраці між владою та населенням, 

який даватиме реальну можливість громадянам контролювати та впливати на 

державні рішення; по-друге, за умови його відповідальності за реалізацію 

державної політики та її наслідки [15]. В історії Латинської Америки та України 

існує чимало прикладів, коли саме воля громадянського суспільства привела до 

значних політичних трансформацій та зміни інтеграційного курсу. Формування 

інституцій громадянського суспільства є однією з гарантій розвитку демократії 

та успішного здійснення інтеграційних проектів. 

Отже, можна виявити ряд факторів, які можуть слугувати прикладом для 

розвитку України. 

1. Порівняльний аналіз досвіду країн Латинської Америки на початку 

ХХІ ст. свідчить, що не можна виокремити єдиний алгоритм реалізації 

інтеграційного курсу. Для кожної країни, в залежності від її особливостей 

(геополітичних, внутрішньополітичних, соціальних, економічних тощо) 

існують власні методи та шляхи реалізації. Власне для України можуть бути 

корисними деякі елементи аргентинського досвіду подолання кризи та 

активізації у напрямку регіональної співпраці; 

2. Враховуючи досвід співробітництва у латиноамериканському регіоні, 

очевидно, що важливими завданнями для розвитку інтеграційного вектора в 

політиці України є: створення політичних та соціальних передумов, розвиток 
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внутрішнього ринку, боротьба з корупцією. До того ж для багатьох держав 

Латинської Америки регіональна інтеграція є засобом зменшення впливу з боку 

третіх країн. Дана практика є актуальною і корисною для України. 

3. Розвиток громадянського суспільства в Латинській Америці є гарним 

прикладом участі населення у вирішення державних питань, в тому числі і у 

виборі інтеграційного курсу. Зокрема, створення в Аргентині на початку 

ХХІ ст. народних асамблей є проявом демократії та бажання суспільства 

впливати на майбутнє країни. Досвід формування активного громадянського 

суспільства та появи лідерів нової формації (наприклад, представників робочих 

об'єднань) беззаперечно є необхідним для України. 

Отже, приклад латиноамериканських держав вказує на те, що розвиток 

регіональної співпраці є важливою складовою політичного курсу країни. При 

цьому важливе місце належить участі громадянського суспільства та діалогу 

між представниками влади та населенням. Але не зважаючи на досвід країн 

Латинської Америки, він не може бути з точністю відображений в Україні, 

зважаючи на її реалії та специфіку. Попри географічну віддаленість, 

латиноамериканські держави мають багато спільних з Україною аспектів 

політичного та економічного характеру. Саме тому аналіз та вивчення досвіду 

Латинської Америки є важливим для українських науковців. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

У контексті дослідження інтеграційних процесів в Латинській Америці, 

набуває наукового значення аналіз «лівого повороту» в регіоні. Представники 

«лівих» сил, наголошували на необхідності проведення соціально-економічних 

реформ, важливості ролі держави у вирішенні економічних питань та 

модернізації соціальної сфери. Отже, «ліві», що прийшли до влади, сприяли 
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кардинальним перетворенням в політиці, економіці та соціальному розвитку, 

що в свою чергу позначилось на якісних змінах інтеграційних процесів в 

Латинській Америці. Уряди латиноамериканських країн, що прийшли до влади 

у ХХІ ст., представили кардинально відмінну стратегію інтеграційного 

розвитку регіону. В більшості негативний досвід неоліберальних реформ 70-90-

х. рр. ХХ ст. підштовхнув населення до пошуку нових моделей розвитку. Тому 

«лівий поворот» став природною реакцією на ситуацію, що склалася. Звичайно, 

що зміни політичних режимів позначилися на інтеграційних процесах в 

Латинській Америці. Так, в результаті дослідження було доведено, що 

співпраця в економічній сфері, як і раніше, займає одне з провідних місць, 

проте, сучасні об’єднавчі тенденції в регіоні мають багатовекторний характер, 

зокрема велика увага приділяється політичному та соціальному 

співробітництву. 

Також наголошується на важливості досвіду демократичних перетворень в 

країнах Латинської Америки. Перш за все, він продемонстрував, що на 

початкових етапах відходу від авторитаризму вирішення соціальних та 

економічних питань є пріоритетним. Також дана практика підтвердила, що 

загострення соціальних суперечностей загрожує демократичному розвитку 

країн. Тому дуже важливо проводити не лише реформування економіки, а й 

приділяти належну увагу соціальній сфері. Лише взаємодія економічної і 

соціальної систем може забезпечити розвиток демократії, сприяти 

інтеграційним процесам і, як наслідок, зміцнити позиції латиноамериканського 

регіону на світовій арені. 

Відтак було проаналізовано два протилежні напрямки розвитку, що 

існують в Латинській Америці: панамериканізм (концептуальні ідеї 

представлені в АЛКА) та, як альтернатива, латиноамериканізм (АЛБА). На 

сучасному етапі, спостерігається зменшення активності першої тенденції та 

розвиток другої. Проте, наявність проблем у політичній сфері, економіці та 

соціальному секторі в деяких латиноамериканських країнах, не дають 

можливості швидко розвиватись процесам регіональної інтеграції. Кризові 
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ситуації торкнулись навіть держав-лідерів континенту (в тому числі 

Аргентину). Можна припустити, що блокове протистояння в Латинській 

Америці (АЛКА–АЛБА) приведе надалі до ґрунтовних змін, які відобразяться 

на латиноамериканському альтерглобалізмі.  

В тому числі підкреслюється, що кількість соціальних проблем, що постійно 

зростає у суспільстві, привертає увагу з боку органів державної влади. На 

сучасному етапі забезпечити стабільний розвиток суспільства можна лише 

завдяки реформам соціальної політики, які будуть базуватись на принципах 

демократії. У даному контексті проаналізовано особливості формування 

громадянського суспільства та наведено ряд умов, за яких можливе його 

формування: по-перше, необхідно створити механізм співпраці між владою та 

населенням, який даватиме реальну можливість громадянам контролювати та 

впливати на державні рішення; по-друге, відповідальність за реалізацію 

державної політики та її наслідків. Доведено, що в історії Латинської Америки 

та Україні існує чимало прикладів, коли саме воля громадянського суспільства 

привела до значних політичних трансформацій та зміни інтеграційного курсу.  
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації досліджено особливості інтеграційних процесів в країнах 

Латинської Америки в рамках суспільно-політичного виміру кінця ХХ ст. по 

2016 р. Відповідно до поставлених завдань дисертаційного дослідження, було 

зроблено ряд висновків: 

1. Аналіз процесів, що проходять в світі на сучасному етапі доводить, 

що вони мають протилежний характер: об'єднання та роз’єднання. Процеси 

інтеграції на регіональному рівні допомагають країнам протистояти 

глобалізаційним тенденціям, зменшувати тиск з боку світових лідерів. 

Інтеграція, за своєю суттю, є складним та багатогранним процесом, який треба 

досліджувати комплексно. Повноцінно розглянути дане питання дозволяють 

теорії інтеграції. Вони виокремлюють спільні риси та закономірності, проте цей 

процес є індивідуальним для кожного регіону. Всі теоретичні підходи та 

концепції наголошують на тому, що основною ціллю інтеграції є забезпечення 

розвитку економічних відносин та соціальної сфери, сприяння політичній 

взаємодії та співпраці з питань безпеки. Повноцінна реалізація даних планів 

самостійно країною не можлива, тому об’єднавчі процеси являються 

необхідністю.  

2. При оцінці інтеграційних об’єднань в латиноамериканському 

регіоні необхідно враховувати хронологічний період їхнього формування. Всі 

зміни відбувалися під впливом політичних трансформацій в державах, 

економічних процесів на міжнародному та локальному рівнях. Для Латинської 

Америки характерна наявність декількох інтеграційних моделей.  Цей факт 

перешкоджає розвитку об’єднавчих процесів в регіоні. Велика кількість 

неефективних інтеграційних об'єднань, постійні трансформації форм 

співробітництва та зміна країн-членів – якості, притаманні інтеграційним 

процесам у латиноамериканському регіоні. Відсутність спільної стратегії в 

об’єднавчих політичних та економічних процесах відображається у наявності 
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кількох моделей інтеграції в Латинській Америці. На початку свого розвитку 

об’єднавчі процеси в регіоні будувалися на спільних економічних інтересах. 

Розповсюджуючись, вони почали охоплювати інші сфери, зокрема політичну. 

Попри наявні моделі інтеграції, країни регіону продовжують об’єднуватись, 

шукаючи найбільш ефективну та вигідну модель співпраці.  

3. Інтеграційні процеси в Латинській Америці відбуваються вже 

більше ніж півстоліття і направлені на об'єднання держав. Інтеграція в регіоні 

має характер відкритого регіоналізму. Політична основа концепції відкритого 

регіоналізму базується на мінімізації впливу США (як політичного, так і 

економічного) та трансформації регіоналізму в бік національно-орієнтованих 

об’єднавчих процесів. Економічні перетворення, що передбачає новий 

регіоналізм, стосуються розширення поглядів на торговельні відносини та 

важливості розвитку регіональних об'єднань (наприклад, МЕРКОСУР). 

Основним показником дистанціювання від США стало формування об'єднання 

УНАСУР.  

4. Дослідження наслідків неоліберальних перетворень (високий рівень 

безробіття, зниження економічних показників тощо) надає можливість 

обґрунтувати необхідність пошуку альтернативного шляху розвитку. 

Політичні, економічні та соціальні зміни, які відбулися в ряді країн Латинської 

Америки отримали назву «лівий поворот». Його основною відмінністю стала 

внутрішньо регіональна орієнтація, тобто вирішення суперечливих питань 

самостійно, без втручання третіх країн чи організацій (в першу чергу США), 

покращення міждержавних відносин на континенті, збільшення двосторонніх 

договорів між латиноамериканськими державами та формування інтеграційних 

об'єднань  різного характеру (ідеологічного – АЛБА, політичного та 

економічного – МЕРКОСУР).  «Лівий дрейф» вніс значні зміни у ідеологічне 

підґрунтя інтеграції (значного поштовху отримав розвиток культурної сфери та 

національної свідомості), на новий рівень було винесено розгляд та вирішення 

соціальних проблем, які є дуже актуальними для Латинської Америки. На 

сучасному етапі проходять кардинальні перетворення в регіоні, уряди країн 
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змінюються «правими» (наприклад, в Аргентині в 2015 р.). Такі трансформації 

можуть привести до погіршення міждержавних відносин в регіоні через різну 

ідеологію, що дасть можливість знову збільшити свій вплив США.  

5. Для характеристики латиноамериканської інтеграції варто 

визначити ряд чинників, які впливають на її розвиток: політичні, геостратегічні 

та економічні. Об’єднавчі процеси в Латинській Америці відбуваються шляхом 

створення та функціонування регіональних організацій. МЕРКОСУР і УНАСУР 

координують діяльність країн у досягненні спільних політичних та економічних 

цілей, а також збільшення ролі у світовій політиці. Лідери регіону (Аргентина 

та Бразилія) безпосередньо впливають на розвиток інтеграції. Звичайно, що 

латиноамериканська інтеграція – процес складний та своєрідний, на який 

постійно впливають як внутрішні так і зовнішні фактори.  Проте, іншого 

варіанту немає, адже амбіції країн Латинської Америки можуть бути 

реалізовані лише завдяки об’єднанню зусиль всіх держав регіону та 

перетворенню його на впливового актора міжнародних процесів та глобальної 

політики.  

6. Дослідження альтерглобалізму дають змогу дійти висновку, що 

попри той факт, що це відносно новий процес, проте в латиноамериканських 

країнах він побудований на історичних традиціях протистояння двох 

протилежностей: панамериканізму і латіноамеріканізму. Основною ціллю 

альтерглобалізму в Латинській Америці є ліквідація (в крайньому випадку – 

зменшення впливу) наслідків глобалізації. Основний протест направлений 

проти ініціативи США об'єднати Північну та Південну Америки (за допомогою 

НАФТА, АЛКА, договорів про торгівлю тощо). Результатом діяльності 

альтерглобалістського руху в Латинській Америці стало утворення АЛБА. 

Розвиток альянсу має велике значення для національного самовизначення та 

формування суспільної свідомості в Латинській Америці. На даний момент 

АЛБА  виступає як ідеологічний проект та план інтеграційного розвитку 

регіону.  
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7. На сучасному етапі країни Латинської Америки беруть активну 

участь у світових політичних, економічних процесах. Глобалізація стала 

поштовхом для активного розвитку регіону та поступового збільшення його 

ролі в міжнародних відносинах. Проте, не зважаючи на досягнення, 

латиноамериканські держави повністю не позбулися  впливу минулих подій. 

Авторитарні режими деструктивно впливали на суспільство та господарство в 

регіоні. Тому сучасні уряди приділяють велику увагу відновленню соціальної 

сфери та всебічному розвитку латиноамериканських націй. Альтерглобалізм в 

Латинській Америці повністю охоплює соціальну сферу, всі верстви суспільної 

стратифікації.  Важливу роль відіграють такі актори альтерглобалістського 

руху як неурядові організації та соціальні рухи. Вони знаходяться у постійній 

взаємодії між собою. Громадські рухи та неурядові організації є важливим 

елементом, який репрезентує інтереси суспільства та є посередником між 

владою та населенням. Розвинене громадянське суспільство є показником 

демократії, впливає на прийняття рішень в політичній та економічній сферах, в 

тому числі на вибір інтеграційного курсу держави. Тому більшість 

латиноамериканських країн приділяють велике значення розвитку 

громадянського суспільства та соціальної сфери в цілому. 

8. Аналіз особливостей розвитку України та країн Латинської 

Америки свідчить, що між ними є ряд спільних рис (економічних, стратегічних, 

питання безпеки). Тиск з боку країн-сусідів значно вплинув на поділ поглядів 

населення стосовно майбутнього інтеграції. Це все спричинило значну 

активізацію громадянського суспільства. Бурхлива реакція громадян у 

вирішенні ключових питань в державі притаманна як Україні, так і 

латиноамериканським країнам. Процес демократизації значно сприяє розвитку 

неурядових організацій та громадянського суспільства, що виступають 

посередниками між населенням та владними органами. На сучасному етапі, 

Україна та держави Латинської Америки претендують на те, щоб стати 

впливовими акторами світової політики. Досягнення поставленої цілі можливе 

у разі повноцінного та гармонічного розвитку всіх сфер: політичної, 
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економічної, соціальної та питань безпеки. Тому активна участь 

громадянського суспільства у вирішенні питань майбутнього держави має 

особливе значення та є показником розвиненої демократичної країни.  
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