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Динамічні зміни глобального характеру, які переживає суспільство, 

істотно впливають на формування відносин між державами. Процес 

становлення сучасного світу багато в чому залежить від інтеграції, адже вона 

розглядається як засіб досягнення значних матеріальних та інтелектуальних 

ресурсів, отримати які можливо лише у разі взаємодії.  

Розвиток регіональної інтеграції на сьогоднішній день є дуже 

актуальним питанням. Це пов’язано з тим, що держави все більше 

відчувають вплив глобалізації, що обмежує самостійний вплив на економічні, 

політичні, природні процеси, що впливають і на держави, і на їх населення. 

Це підштовхує країни до співпраці та пошуку взаємовигідних рішень. 

Найбільшою перевагою регіональної інтеграції є зміцнення міжнародних 

позиції держави за рахунок участі в інтеграційному об'єднанні, адже воно, 

без сумніву, є впливовішим актором на міжнародній арені, ніж окрема країна. 

Регіон Латинської Америки не є виключенням. 

Значні зміни, що відбулися в період кінця ХХ ст. по 2016 р., мали 

великий вплив на країни латиноамериканські, їхні зовнішньоекономічні 

інтереси та політичну співпрацю. Важливість інтеграції для держав 

Латинської Америки обумовлена їхнім геополітичним становищем: бажання 

позбутися залежності від США, значний економічний потенціал, багаті 

природні ресурси – все це підштовхує латиноамериканські держави до 



об'єднання та пошуку оптимальних рішень з метою посилення впливу на 

міжнародній арені.  

Об’єднавчі процеси в регіоні починалася з економічної співпраці. На 

сучасному етапі акценти дещо змістилися. На перший план виходить 

співпраця у політичній сфері та досягнення соціальної стабільності в регіоні. 

Зокрема на тлі загострення соціально-економічних протиріч на рубежі XX – 

XXI ст. майже в усіх країнах Латинської Америки відбувається значний 

підйом громадських рухів. 

Для України також гостро стоять питання політичної стабільності та 

соціального розвитку. Зважаючи на низку спільних рис між Україною та 

країнами Латинської Америки, досвід останніх у вирішенні соціально-

політичних конфліктів є корисним для нашої держави.  Це і зумовлює 

актуальність дисертаційного дослідження.  

Формулювання предмета та об’єкта дослідження, визначення мети та 

завдань відповідають  паспорту  наукової спеціальності. Зокрема наукова 

новизна  дисертаційної роботи полягає перш за все у тому, що автором 

визначено власне бачення особливостей інтеграційного процесу в Латинській 

Америці, сформульовано сучасні політичні пріоритети та дано рекомендації 

щодо застосування в Україні найбільш успішного досвіду країн Латинської 

Америки у вирішенні суспільно-політичних питань. 

Структура дисертації повністю відповідає меті, поставленим завданням 

та дає змогу розкрити зміст теми. Заболотна М. Ф., детально аналізуючи 

суспільно-політичні аспекти інтеграційних процесів в Латинській Америці, 

використовує різноманітний дослідницький арсенал, який забезпечує 

обґрунтованість зроблених у роботі узагальнень.  

  У першому розділі автор дає розгорнутий аналіз понять, що 

використовуються   у   дослідженні,   зокрема   таких   як   «інтеграція», 

«регіональна інтеграція», «дезінтеграція», «глобалізація», «громадянське 

суспільство» та низку інших.  У дисертації зауважується, що інтеграцію не 

можна вивчати окремо, а лише в сукупності з іншими процесами (с. 19). 



Зокрема приводиться ряд класифікацій інтеграції, в залежності від обраних 

критеріїв. У роботі також знайшли відображення різні концептуальні підходи 

до політико-регіональних досліджень (с. 23-32).  

У другому розділі автор досліджує особливості інституційної бази 

інтеграційних об'єднань Латинської Америки та характеризує основні 

тенденції розвитку інтеграційних процесів в регіоні.  

У першому підрозділі дисертантом зауважується, що політична і 

економічна інтеграція в Латинській Америці здійснюється за допомогою 

функціонування таких основних структур: ЛАІ, Андський пакт, МЕРКОСУР, 

УНАСУР, Тихоокеанський альянс, СЕЛАК тощо. Зокрема зазначається, що з 

одного боку, латиноамериканські держави прагнуть до тісної співпраці 

з інтеграційними об'єднаннями всередині регіону, а з іншого - створюють 

основу для співробітництва з іншими центрами сили (у першу чергу з ЄС) 

(с. 95).  

У другому підрозділі автор аналізує внутрішньо регіональний напрямок 

латиноамериканської інтеграції (с. 99), класифікує регіональні угоди про 

співробітництво, які було укладено в Латинській Америці (с. 100-101), та 

визначає характерні особливості всіх латиноамериканських об'єднань 

(с. 104). Детально досліджено вплив концепцій «відкритого» та 

«постліберального» регіоналізму на розвиток інтеграційних процесів (с. 105-

110). В даному контексті автор наголошує на важливості поглиблення 

принципів демократії в рамках регіональної інтеграції. Одним із показників 

рівня демократії в країні є розвинене громадянське суспільство (с. 115). Воно 

відіграє важливу роль у співпраці з політичними, економічними, соціальними 

інститутами держави, а також у процесі вибору інтеграційної стратегії.  

У третьому розділі  охарактеризовано як громадські організації та 

політичні партії впливають на вибір інтеграційного курсу.  

У контексті дослідження провідних партій Латинської Америки, 

дисертант розкриває змістовне наповнення понять «політична партія» та 

«лівий поворот» (с. 125-126). Також визначаються відмінності між «лівими» 



та «новими лівими» партіями (с. 128-129). Незважаючи на якісні зміни, які 

були спричинені політикою лівих, все відчутнішою на континенті стає 

тенденція зсуву «вправо». У даному випадку доречним є аналіз програм 

політичних партій, різних за своєю ідеологією. Автором було обрано ряд 

провідних партій регіону, серед  яких:   Інституційно-революційна партія 

Мексики, «Фронт за перемогу» Аргентини, Партія трудящих Бразилії, 

«Народна сила» Перу, «Горда і Суверенна Батьківщина» Еквадору та низку 

інших (с. 137-142). Дисертантом акцентується увага на важливості 

соціального фактору, як одного з провідних у формуванні інтеграційного 

курсу. Саме тому розглядається приклад функціонування Європейської 

соціальної моделі (ЄСМ) (с. 146), її принципи, які можуть бути впроваджені в 

країнах Латинської Америки (с. 147) та аналізується важливість розвитку 

демократії в регіоні (с. 154).   

 У другому підрозділі визначається, що латиноамериканська інтеграція 

як фактор створення спільних соціально-політичних та економічних 

орієнтирів протікала досить складно і суперечливо, з окремими періодами 

спаду і підйому. На тлі загострення соціально-економічних протиріч, що 

характерні для країн Латинської Америки, відбувається підйом громадських 

рухів. Саме тому доречно розглянуто реакцію громадянського суспільства, 

представників широких мас населення на процеси інтеграції в регіоні. 

Зокрема автор аналізує латиноамериканський альтерглобалізм (с. 162-163) та 

дає оцінку ролі АЛКА та АЛБА в регіоні (с. 164-170). На думку 

М. Ф. Заболотної, основною ціллю альтерглобалізму в Латинській Америці є 

ліквідація негативних наслідків неоліберальних реформ, а сам рух є 

невід’ємною частиною світового альтерглобалізму (с. 174). 

У третьому підрозділі обґрунтовано важливість участі громадянського 

суспільства у виборі інтеграційного вектору країни. Аналізуючи розвиток 

латиноамериканського громадянського суспільства, його вплив на політичні 

процеси в регіоні, стає очевидно, що даний досвід є корисним для України 

(с. 176, 179-180).  Автор доходить висновку, що існування розвинутого 



громадянського суспільства можливе лише за умов підтримки 

демократичних цінностей в державі та поглиблення діалогу між владними 

органами та населенням (с. 181).   

Основні  наукові  положення  і  висновки  дисертації  висвітлено  у 15 

наукових працях, 7 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях, у 

тому числі 1 стаття в закордонному науковому виданні. Кількість, обсяг та 

зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН України. 

Аналіз змісту автореферату та дисертації підтверджує ідентичність 

структури та логіки викладання матеріалу. Зміст автореферату повністю 

відображає основні положення та висновки, що містить дисертаційне 

дослідження. 

Відзначаючи високий рівень здійсненого дисертаційного дослідження, 

варто висловити деякі міркування та зауваження. 

По-перше, дисертанту, аналізуючи поняття «регіональна інтеграція» слід 

було систематизувати та окремо виділити особливості власне 

латиноамериканської інтеграції (с. 27-29). Адже інтеграційні процеси в 

Латинській Америці мають свою специфіку, що пов’язано з історичними 

передумовами, геополітичним положенням та особливостями розвитку країн 

регіону. 

По-друге, автор відмічає, що «взаємозалежність країн всередині 

МЕРКОСУР призвела до того, що економічна криза в Аргентині на початку 

ХХІ ст., вплинула на розвиток всіх країн-членів» (с. 77) і приходить до 

висновку, що «інтеграція є не лише засобом для стабілізації та покращення 

політичних, економічних показників та соціального благополуччя, але й 

може призвести до розповсюдження кризових явищ» (с. 77). Можна повністю 

погодитись з висновком дисертанта, але, на нашу думку, приклад Аргентини 

є не зовсім доречним, адже дана країна є не лише членом МЕРКОСУР, але й 

одним з лідерів регіону в цілому. Тому криза в Аргентині відображається і  

на інших країнах-партнерах, а не лише в рамках співпраці в окремій 

організації. 



По-третє, даючи характеристику провідних інтеграційних об'єднань в 

регіоні, автор велику увагу приділяє особливостям їхнього формування, 

інституційній базі, функціям та ролі в регіоні в цілому. Але, на нашу думку, 

дисертантом не достатню кількість уваги було приділено Тихоокеанському 

альянсу (с. 80). Адже дане об'єднання може стати противагою 

американському гігантові – Бразилії. Воно покликане «перенести» 

економічний центр в Латинській Америці з Бразилії до Мексики. Тому 

доречно розглянути роль Альянсу в латиноамериканській інтеграції 

докладніше.  

По-четверте, серед основних причини «лівого повороту» в Латинській 

Америці, автор також визначає «негативні наслідки неоліберальних реформ» 

(с. 126). Дисертанту варто було детальніше зупинитися на характеристиці 

даних реформ, визначити їхні особливості та обґрунтувати причини 

негативного ставлення збоку населення до неоліберальних перетворень.  

По-п’яте, даючи оцінку інтеграційних процесів в Латинській Америці, 

доречним було б більш детально розглянути проблемні та визначити 

суперечливі аспекти даного процесу.  

Зазначимо,  що  висловлені зауваження  не впливають  на  загальну  

високу оцінку дисертації. Отже, представлена дисертація є самостійним та 

оригінальним дослідженням, яке на  прикладі країн Латинської Америки дає 

комплексну оцінку ролі громадянського суспільства у вирішенні питань 

політичного характеру та виборі інтеграційного курсу, та містить ряд 

рекомендацій щодо використання позитивного досвіду латиноамериканських 

держав в Україні.  

Висновок: дисертаційне дослідження Заболотної Марії Федорівни 

«Суспільно-політичний вимір процесів регіональної інтеграції в Латинській 

Америці» є самостійним і оригінальним науковим дослідженням, що 

відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій 

(Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  24  липня  2013  р.  No  567  

«Про  порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання  



 


