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ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ 

АМЕРИКИ 

 

 Сучасний розвиток міжнародних відносин, процесів глобалізації, інтеграції та 

уніфікації у світі, призводить до появи та створень різноманітних субрегіональних, 

регіональних та міжнародних об’єднаннь, організацій, союзів та ін. Актуальність теми 

заключається в тому, що тенденція до зближення і уподобання економічних, політичних, 

соціальних та правових систем держав призводить до інкорпорації уніфікованих норм та 

стандартів в національні системи, наприклад, держави Європейського Союзу. Це 

демонструє динаміку політичної інтеграції в різних країнах та регіонах світу, адже, саме 

ці процеси виявилися залученими до складного процесу природної конвергенції та 

інституційної уніфікації. 

 Так дійсно, сьогодні інтеграційні процеси охопили майже всі країни світу, що 

знаходяться на різних етапах становлення та розвитку. Наприклад, Європейський Союз, 
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який досяг утворення наднаціональних державних інститутів, зони вільної торгівлі між 

державами-учасницями, єдиної валюти та ін. Асоціація країн Південно-Східної Азії, яка 

сьогодні також демонструє сближення в політичному, економічному та культурних 

сферах життя. Регіон, який сьогодні вважається надперспективним в плані створення на 

зразок об’єднання Європейського союзу, являється Латинська Америка, де нараховується 

біля двадцяти функціонуючих інтеграційних обєднань та угруповань. 

 Процеси об’єднання земель Південої Америки, на зразок США, було задекларовано 

ще в часи національно-визвольної релюції С. Боліваром, але реалізувати не вдалося. Тому 

це питання було піднято в середині минулого століття, але вже більше торкнулося 

створення економічних союзів. Звичайно, створення Європейського Союзу підштовхнуло 

керівників Латинської Америки, до реалізації чогось подібного. Звичайно не можна 

оминути і вплив США на ці процеси, адже перші обєднання на території Латинської 

Америки були з участю саме США, це так звані панамериканські союзи. Адже, штатам 

після звільнення країн Латинської Америки було невигідним створення потужного сусіда 

на півдні, тому активне втручання у політичне життя створенних молодих держав 

призвело до розпаду Боліваранської ініціативи, обєднанння земель всього південого 

континенту.  

На протязі всього ХІХ ст. були спроби створення економічних, воєних, політичних 

союзів, але роздрібленість політичних еліт, посилення впливу США заважали здійсненю 

цих планів. Тому, наслідком цього стало створення Організації американських держав в 

1948 року на базі Панамериканського союзу, який існував з 1889 року, яка сьогодні 

обєднує 35 держав континенту, та займається питаннями розвитку демократії, прав 

людини та безпеки. В 1960 році зявилось Латиноамериканське об’єднання вільної 

торгівлі, яке потім було перейменовано в Латиноамериканську асоціацію інтеграції, до 

якої сьогодні входять 11 країн, та діяльність зводиться до надання консультативних 

функцій.  

Також, сьогодні діє Північноамериканська угода про зону вільної торгівлі 

(НАФТА), до якої входять: США, Канада та Мексика, створена в 1994 році. На противагу 

саме цій організації було підписано договір про створення спільного ринку та митного 

союзу (МЕРКОСУР): Аргентина, Бразилія, Уругвай та Парагвай, членство останнього 

тимчасово призупинено до 2013 року, була приєднана пізніше Венесуела.  

Сьогодні МЕРКОСУР – це другий по масштабам митний союз в світі, після ЄС, і 

третя в світі зона вільної торгівлі, після ЄС та НАФТА [1]. Звісно, спочатку ця організація 

мала спільну інтеграційну основу економічну, але поступово почала торкатися питань 

політичної інтеграції. Особливо, сьогодні актуальними стали питання, політичної 

стабільності в регіоні, розвитку демократії, зовнішньої політики, питань національної 

безпеки та ін. В 2008 році була підписана декларація про створення Союзу 

південноамериканських націй (УНАСУР), до якої війшли 12 країн континенту, було 

створено орган на зразок Європарламенту, тобто це асамблея, яка приймає рішення, що 

демонструють єдніть країн континенту [1]. Спільно з Аргентиною, Болівією, Венесуелою, 

Парагаваєм та Еквадором вдалось заснувати Банк Півдня в 2007 році, який став фактично 

незалежною, регіональною фінансовою структурою, на противагу Міжнародному 

валютному фонду. У 2010 році була підписана Канкунська декларація 32 главами держав 

Латинської Америки, про розширення рамок регіонального співробітництва, що 

стосується поглиблення політичної, економічної, соціальної та культурної інтеграції, та 

вироблення спільної позиції по головним питаням та подіям в міжнародному житті 

континенту [3].  

Одним із самих важких питань залишається створення спільної системи 

національної безпеки на континенті. У 2008 році на саміті УНАСУР було створено 

Південноамериканську раду з питань оборони, яка представляє собою нарадчий та 

координаційний механізм, направлений при необхідності на зниження напруженності в 

регіоні [2].  
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У 2011 році міністри іноземних справ Союзу південноамериканських націй 

ратифікували угоду про створення штаб-квартири Центру обороних стратегічних 

досліджень в Буенос-Айресі, головною задачею якого являється розробка планів по 

захисту природних ресурсів Південної Америки. Цей центр повинен стати надійним 

інструментом, повинен протистояти погрозам, які носять і транснаціональний характер, а 

саме: незаконний обіг наркотиків, організована преступність, тероризм та ін. 

Потрібно відмітити і так звану Групу Ріо, яка була створена у 1986 році, як 

постійно діючий механізм політичних консультацій країн Карибського басейну та 

Латинської Америки Група Ріо, яка у 2010 році стала міжнародною організацією, та 

перейменована в Спільноту країн Латинської Америки та Карибського басейну (СЕЛАК). 

Ця організація покликана в майбутньому замінити Організацію американських держав, та 

стати на противагу регіональній гегемонії політики США.  

Таким чином, перспективи політичної інтеграції країн Латинської Америки у ХХІ 

ст. демонструють єдність континенту у питаннях спільної зовнішньої політики, 

вироблення стратегій політичного, економічного, культурного та соціального розвитку 

країн, що входять до організацій УНАСУР, СЕЛАК та ін. Спільне історичне минуле, 

єдина мова та релігія, соціальні проблеми, саме ці фактори позитивно повинні сприяти 

впровадженню інтеграційних моделей розвитку країн Латинської Америки, можливого 

розвитку сценарію розвитку на прикладі Європейського Союзу. Адже, шлях до створення 

політичних інтститутів, спільного ринку, валюти, митних союзів, вільних кордонів, 

наднаціональних органів влади, не легкий. Але саме такий шлях інтеграції, сьогодні для 

регіону Латинської Америки, являється оптимальним для виходу на міжнародну 

політичну арену сильним глобальним гравцем, зі своїми амбіціями, уподобаннями та 

устремліннями. 
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У І половини ХХ століття в американському літературознавстві співіснували різні 

критичні напрями: психоаналітична, марксистська, семантична, етична критика та деякі 

інші. Однак провідну позицію в літературознавстві США цього періоду займала «нова 

критика», методологія якої широко використовувалась у навчальних закладах країни. 

Ситуація з гегемонією «нової критики» зберігалася в американському літературознавстві 

до кінця 50-х років ХХ століття. Шістдесяті роки ознаменували прихід нової ери у 

вивченні літератури.  

Мета статті - охарактеризувати основні тенденції у розвитку літературознавства 

США протягом 1960 - 1970 рр.   
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