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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Сучасний світ характеризується швидкими 

темпами розвитку у різних сферах і, перш за все, комунікацій. Змінюються відносини між 

людьми, взаємодія між суспільними групами, відносини між країнами, організаціями та 

регіонами. Актори міжнародних відносин намагаються балансувати між глобалізацією та 

регіоналізацією економічного та політичного простору. Необхідність адаптації до нових 

економічних, політичних та соціальних реалій останніх трьох десятиліть призвела до появи 

нових моделей і нових рівнів міжнародних відносин, які потребують аналізу та оцінки. 

Співробітництво як базова форма взаємодії між суб’єктами міжнародних відносин 

поглиблюється та розширюється: відбувається відхід від співробітництва виключно по 

моделі «держава – держава» за рахунок посилення діяльності інших суб’єктів міжнародних 

відносин, і, в той же час, змінюється географія співробітництва. Одним з сучасних видів 

міжнародного співробітництва є міжрегіональне співробітництво, яке дозволяє побудувати 

відносини між регіональними структурами в різних регіонах світу. Так, міжрегіональне 

співробітництво не лише дозволяє продовжувати інтеграцію в окремому регіоні, адже не 

тільки не руйнує зв’язки, які складалися між сусідніми державами протягом сторіч, а й слугує 

містком для пошуку та втілення інтересів в іншому куточку планети. Міжрегіональне 

співробітництво може охоплювати широкий спектр питань економіки та торгівлі, політики, 

культури, екології тощо, і може відбуватися як в межах певної інституційної структури, так і 

без її побудови. У контексті глобалізації, в результаті прогресуючого збільшення глобальних 

мереж і контактів, надзвичайно актуальною стає міжрегіональна взаємодія.  

Наразі одним з найбільш потужних та ефективних інтеграційних об’єднань сучасності, 

яке намагається розширити свої міжрегіональні контакти, є Європейський Союз. Як один із 

провідних акторів міжнародних відносин Європейський Союз прагне посилити свою роль на 

світовій політичній арені і у цьому контексті достатньо ефективним інструментом 

європейського впливу в усе більш глобалізованому світі стає поширення європейських 

стандартів і норм через різноманітні механізми діалогу «регіон – регіон».  

Окреме місце наразі для Європейського Союзу займає регіон Латинської Америки та 

Карибського басейну (ЛАКБ). Регіон ЛАБК, який до середини ХХ століття тривалий час був 

у зоні виключного інтересу Сполучених Штатів Америки, в останній декаді минулого 

сторіччя почав досить активно диверсифікувати свої зв’язки та розбудовувати партнерські 

відносини з ЄС. І така розбудова відносин не є випадковою, адже два регіони мають цілий 

ряд культурно–історичних, політичних та економічних зв’язків. Це і спільне минуле, і 

культурна подібність, і активне розгортання інтеграційних процесів як всередині ЄС, так і в 

Латинській Америці, і розуміння нагальності вирішення глобальних питань. Все це має 

позитивний вплив на розвиток міжрегіональних відносин ЄС – ЛАКБ. 

Нині вже можна говорити про сформовані моделі різнорівневого міжрегіонального 

співробітництва, наявність конструктивних підходів ЄС та латиноамериканських держав та 

організацій щодо налагодження і розвитку співпраці один з одним. Тому досить актуальним 

видається насамперед вивчення таких питань, як еволюція інструментів міжрегіонального 

діалогу ЄС – ЛАКБ, що має як істотну наукову, так і практичну значимість для політології 

міжнародних відносин і вітчизняної дипломатичної практики.  

Політичне, економічне та гуманітарне міжрегіональне співробітництво ЄС з ЛАКБ 

становить великий практичний інтерес для України, адже вивчення досвіду 
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міжрегіонального співробітництва на прикладі ЄС та держав і міжнародних організацій 

ЛАКБ може сприяти розробленню пропозицій та рекомендацій для органів державної влади 

України задля використання наявного інструментарію для посилення діалогу з ЄС та пошуку 

нових партнерів як в Латинській Америці, так і в інших географічно віддалених від України 

регіонах. 

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

в рамках Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації» 

(затвердженої протоколом №13 Вченоїради Університету від 20 червня 2011 року) і науково-

дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (номер державної 

реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності обраної теми та 

стану її дослідженості. Мета дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати процес 

становлення та розвиток форм та механізмів міжрегіонального співробітництва 

Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну та визначити 

ефективність їх функціонування. 

Для досягнення поставленої мети автором було сформульовано такі завдання: 

- визначити теоретичне підґрунтя становлення та розвитку співробітництва 

ЄС – ЛАКБ; 

- класифікувати суб’єкти та окреслити існуючі моделі співробітництва ЄС – ЛАКБ;  

- дослідити передумови співробітництва ЄС – ЛАКБ та окреслити договірно-правову 

базу їх функціонування; 

- простежити позиції ЄС, держав та організацій ЛАКБ щодо міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів; 

- проаналізувати еволюцію форм та механізмів міжрегіонального співробітництва 

ЄС – ЛАКБ та визначити їх особливості; 

- окреслити та охарактеризувати проблемні питання співпраці ЄС – ЛАКБ та 

дослідити ефективність використання інструментарію міжрегіональної співпраці для їх 

вирішення; 

- визначити можливість використання Україною механізмів міжрегіонального 

співробітництва ЄС з державами та міжнародними організаціями ЛАКБ у її зв’язках з 

Європейським Союзом та іншими регіональними структурами. 

Об’єктом дослідження є відносини Європейського Союзу з регіоном Латинської 

Америки та Карибського басейну. 

Предметом дослідження є форми забезпечення та механізми реалізації 

міжрегіонального співробітництва ЄС з державами та міжнародними організаціями 

Латинської Америки та Карибського басейну. 

Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета дослідження, метою 

й завданнями дисертації. Працюючи над власним дослідженням дисертант виходив з того, 

що сучасні системні дослідження міжнародних відносин багато в чому спираються на 

загальнонаукові методологічні принципи, які ґрунтуються на розгляді об’єктів як систем. 

Основними принципами є: прослідковування залежності кожного окремого елемента від 
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його місця у системі, виявлення зв’язків між елементами системи та дослідження структури 

системи у цілому, вивчення впливу окремих елементів та структури системи на її поведінку, 

аналіз зовнішнього середовища системи та його вплив на систему, розуміння характеру та 

природи ієрархічності системи. Оскільки, відповідно до системного підходу до міжнародних 

відносин будь-яке соціальне явище, в тому числі міжрегіональне співробітництво, 

розглядається через призму зв’язків та відносин, відповідно, форми та механізми такої 

співпраці, а також суб’єкти взаємодії ЄС – ЛАКБ в контексті прийнятої для дослідження 

методології розглядаються дисертантом як елементи цілісної системи, в рамках якої 

відбувається взаємодія окремих елементів. 

В дисертації запропоновано багаторівневу методологію аналізу міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів. Автор надавав перевагу поєднанню діалектичного методу 

пізнання з вище охарактеризованою методологією. Діалектичний метод використано в формі 

аналізу системи, структури, елементів, зв’язків, застосування категорій, принципів і законів 

діалектики під час аналізу різних аспектів формування сучасних форм і механізмів 

співробітництва ЄС з державами та організаціями Латинської Америки та Карибського 

басейну. 

При розгляді таких механізмів та інструментів міжнародного співробітництва ЄС з 

організаціями та державами ЛАКБ як договори про асоціацію, договори про політичне та 

економічне співробітництво, регіональніта національніпрограми допомоги здійснювався 

компаративний аналіз та контент-аналіз. 

Власне, комплексне й зважене використання широкого спектра методологічних 

підходів забезпечило можливість цілісного аналізу об’єкту й предмету дослідження, сприяло 

всебічному й компаративному дослідженню головних форм міжрегіональної взаємодії між 

Європейським Союзом та регіоном Латинської Америки та Карибського басейну. 

За допомогою історико-логічного методу, наукового аналізу даних і співставлення 

поглядів різних дослідників проблематики дисертації дисертанту вдалося сформулювати 

цілком достовірні й обґрунтовані висновки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автор дисертації на 

основі залучення та комплексного аналізу широкого кола джерел, значна частина яких 

раніше не була об’єктом спеціального наукового вивчення, здійснив цілісний й всебічний 

аналіз еволюції форм та механізмів міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу 

та Латинської Америки і Карибського басейну та визначив їх ефективність. 

Основними положеннями, які визначають наукову новизну дослідження і виносяться 

на захист є такі: 

Вперше: 

- введено класифікацію суб’єктів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ та 

проаналізовано активність цих суб’єктів з точки зору їх зацікавленості у міжрегіональному 

діалозі; 

- здійснено всебічний аналіз стратегій ЄС та держав і міжнародних організацій ЛАКБ 

щодо міжрегіонального співробітництва і відповідної договірно-правової бази такого 

співробітництва, що дозволило прослідкувати зміну пріоритетів та виділити головні 

напрямки міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ; 
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- висвітлено еволюцію політико–дипломатичних та економічних інструментів та 

інституційних основ співробітництва між регіонами ЄС – ЛАКБ, що дозволило здійснити 

оцінку ефективності форм та механізмів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ. 

Удосконалено: 

- характеристику моделей міжрегіональної взаємодії ЄС – ЛАКБ з визначенням 

можливостей та доцільності використання декількох таких моделей водночас; 

- твердження про те, що використання окремих інструментів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ (регіональних та національних індикативних програм ЄС для 

держав та організацій ЛАКБ, діяльність міжпарламентських груп, а також проведення 

тематичних форумів) сприяє формуванню міжрегіональних зв’язків на різних рівнях і в свою 

чергу є важливим для побудови системних зв’язків із географічно віддаленими регіонами. 

Набуло подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні підходи до визначення та дослідження міжнародного 

співробітництва, побудови потужних зв’язків між двома регіонами та комплексного 

міжрегіоналізму як системної цілісності зі стійкими організаційними взаємозв’язками між 

суб’єктами міжрегіонального співробітництва; 

- класифікація наукових досліджень із проблематики співробітництва ЄС – ЛАКБ; 

- визначення нової практики співпраці ЄС з державами та міжнародними 

організаціями ЛАКБ як прояву різнорівневого міжрегіонального співробітництва на рівні 

офіційних інституцій та неформального діалогу за участю громадянських суспільств 

регіонів. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

визначаються його актуальністю та науковою новизною.У ході дослідження було 

проаналізовано комплекс форм та механізмів міжрегіонального співробітництва на прикладі 

ЄС – ЛАКБ. У роботі проведено аналіз появи та розвитку окремих механізмів 

співробітництва ЄС – ЛАКБ та визначеноїх ефективність для побудови системи зв’язків між 

регіонами. Практичне значення полягає у тому, що фактологічний матеріал і висновки, які 

містяться в дисертаційній роботі, можуть бути використані у діяльності державних та 

недержавних установ України, інституцій та відомств, залучених до процесу формування та 

реалізації зовнішньої політики України, а також при розробці практичних завдань сучасних 

процесів регіонального й глобального масштабів.  

Матеріали дисертації можуть використовуватися в рамках навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України при підготовці підручників, навчальних посібників та 

науково-методичних рекомендацій, а також при підготовці лекційних курсів і спецкурсів з 

актуальних проблем міжнародних відносин у вищих навчальних закладах України, зокрема, 

з таких навчальних дисциплін як «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Європейський Союз в міжнародних відносинах», «Міжнародні організації», 

«Багатостороння дипломатія» тощо. Окремі положення дисертаційної роботи було 

використані в освітньому процесі ПВНЗ «Київський міжнародний університет» за 

спеціальностями 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 

29 «Міжнародні відносини»при викладанні навчальних дисциплін «Міжнародні відносини 

та світова політика», «Міжнародні організації», «Міжнародні системи та глобальний 

розвиток», а також в освітньому процесі на кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук 
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Херсонського державного університету впродовж 2018-2019 рр., а саме під час розробки 

навчально-методичного посібника та методичних рекомендацій до проведення семінарських 

занять в рамках навчальної дисципліни «Україна в Європі та світі». 

Апробація результатів дослідження. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, також були викладені автором у доповідях та виступах на міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково–практичній 

конференції «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, 17–18 листопада 2011 р.), Х 

міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи 

розвитку» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27 березня 2012 р.), 

Міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку міжнародних 

відносин: політика, економіка, право» (Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 5–6 квітня 2012 р.), Міжнародній науково–практичній конференції «Динаміка 

розвитку міжнародних відносин України: історико–еволюційна, економічна, правова» 

(Закарпатський державний університет, 26–27 квітня 2012 р.), Конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 1 листопада 2012 р.), Міжнародній 

науково–теоретичній конференції «Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і 

практики» (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, 20 грудня 2012 р.), ХІІ Міжнародній науково–практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: 

досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 25 березня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 25 жовтня 2018 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції 

«Шевченківська весна» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 26 

березня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені 

автором у 14 наукових працях, загальним обсягом 6,58 д.а., з яких 4 розміщені у фахових 

виданнях, затверджених МОН України (2,32 д.а.), 3 – у закордонних фахових наукових 

виданнях (2,60 д.а) і в 7 тезах доповідей на наукових конференціях (1,66 д.а.). 

Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається із вступу, переліку умовних позначень, трьох розділів, 

висновків, 8 додатків, розроблених автором, та списку використаних джерел та літератури 

(490 найменувань англійською, іспанською, польською, російською, французькою та 

українською мовами на 52 сторінках). Загальний обсяг дисертаційної роботи складає – 250 

сторінок, з них обсяг основного тексту – 172 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено його 
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предмет та об’єкт, сформульовано мету та завдання, розкрито методи дослідження, його 

наукову новизну та практичне значення, зв’язок із науковими програмами, планами й 

темами, висвітлено методологічні засади та структуру дисертації, наведено інформацію 

щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Концептуально-теоретичні засади та джерельна база 

дослідження»–викладено концептуальні засади дослідження, окреслено та проаналізовано 

зміст понять «міжрегіональне співробітництво» та «міжрегіоналізм» як теоретичного 

підґрунтя відносин ЄС - ЛАКБ, наведено огляд документально-джерельної бази, 

використаної при написанні рукопису дисертації, та з’ясовано стан наукової розробки даного 

питання. 

Розглядаючи концептуально-теоретичні засади співробітництва ЄС з державами та 

міжнародними організаціями Латинської Америки та Карибського басейну автор звертає 

увагу, що поняттяміжнародного співробітництва, як інструменту взаємодії різних суб’єктів 

міжнародних відносин,було сформульовано на основі наукових доробок другої половини 

ХХ ст. Незважаючи на те, що теорія реалізму, ліберальна теорія, конструктивізм та 

історичний інституціоналізм по-різному розглядали причини, прояви та форми 

міжрегіонального співробітництва, представники різних шкіл єдині у думці щодо важливості 

міжрегіонального співробітництва як форми використання переваг процесів глобалізації, 

інтеграції та регіоналізації, які протягом останніх десятиріч відбуваються одночасно. На 

нашу думку, власне, теорії міжнародного співробітництва та концепція комплексного 

міжрегіоналізму найкраще відображають сутність міжрегіональних відносин ЄС і 

Латинської Америки та Карибського басейну, які розвивалися з середини 1950-х років і на 

початку ХХІ сторіччя сформувалися у комплекс взаємодій на різних рівнях і між різними 

суб’єктами.  

У розділі проаналізовано формування політики ЄС щодо міжрегіонального 

співробітництва з ЛАКБ, визначено інституції, які впливають на встановлення та розвиток 

відносин з державами та організаціями цього регіону (особливу увагу приділено ролі 

Європейської Комісії, Президента Європейської Ради та Верховного представника ЄС з 

зовнішньої політики та політики безпеки). 

Запропонована авторська класифікація суб’єктів міжрегіонального співробітництва 

ЄС – ЛАКБ. Автором було виділено чотири основні групи держав в регіоні ЛАКБ, які 

співпрацюють з ЄС з різним ступенем інтенсивності (1) стратегічні партнери ЄС у регіоні 

ЛАКБ; 2) держави, з якими створена зона вільної торгівлі та здійснюється посилений 

політичний діалог 3) інші держави ЛАКБ – підписанти регіональних та національних 

програм допомоги ЄС; 4) держави, з якими ЄС періодично призупиняє чи обмежує 

співробітництво), а також 5 міжнародних міжурядових організацій та угрупувань ЛАКБ 

(СЕЛАК, МЕРКОСУР, Андська спільнота націй, Центральноамериканська інтеграційна 

система та КАРІКОМ), які активно співпрацюють з ЄС. На основі аналізу міжрегіонального 

співробітництва між ЄС та ЛАКБ виділено чотири моделі взаємодії двох регіонів: модель 

«ЄС – окремі країни ЛАКБ», модель «окремі країни ЄС – країни ЛАКБ», модель «організація 

– організація», модель «регіон-регіон». Автором доведено, що усі моделі існують паралельно 

і це забезпечує сторонам міжрегіонального діалогу необхідну гнучкість.  

При проведенні даного дослідження дисертант використовувавстратегічні документи 

ЄС, річні звіти Комісії ЄС щодо динаміки двосторонніх та багатосторонніх відносин, 
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офіційні тексти угод i договорів, протоколів, програм, прийняті інституціями ЄС,прес–релізи 

Європейської прес служби, декларації, заяви, комюніке, прийняті за результатами 

міжрегіональних зустрічей,урядові документи та матеріали органів державної влади держав 

ЄС та ЛАКБ, промови та виступи європейських та латиноамериканських високопосадовців, 

що брали участь у міжрегіональному діалозі, іноземні та вітчизняні періодичні видання, 

дослідження міжнародно–визнаних експертних центрів, матеріали ЗМІ, ресурси мережі 

Інтернет, монографії із досліджуваної тематики. 

Автором було визначено ступінь наукової розробленості дисертаційної 

проблематики за результатами критичного опрацювання широкого кола монографічних 

видань провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників. Історіографію дослідження 

міжрегіонального співробітництва ЄС та ЛАКБ було класифіковано на декілька груп. До 

першої групи належать дослідження з міжнародних відносин, глобалізації та регіоналізації, 

регіональної інтеграції, «нового» регіоналізму та міжрегіоналізму, а саме наукові праці 

Б. Бузана, О. Вівера,Р. Кеохейна, М. Кіттінга, Л. Ліндберга, Д. Мітрані, Ж. Моне, Дж. Ная, 

Дж. Скотта, Ф. Содербаума, Е. Хааса, Б. Хеттне, Л. Шейнемана, Ф. Шміттера. Проблемам 

інтеграції та формування регіональних підсистем міжнародних відносин присвячено творчі 

доробки українських вчених О. Бодрука, В. Константинова, Б. Парахонського, 

Т. Стародуб,М. Фесенката ін. Щодо дослідження міжрегіоналізму, його класифікації, 

визначення ключових мотивацій застосування міжрегіоналізму, а також його основних 

наслідків виділяються роботи таких долідників як В. Аггарвал, Дж. Гругель, Е. Полліо, 

Ю. Руланд, А. Сербін, А. Тіель, Е. Фогарті, Х. Хенггі, Д. Шарфенбергер. 

Другу групу наукових робіт за дисертаційною проблематикою 

складаютьдослідження з питань інтеграції як у Латинській Америці, так і європейської 

інтеграції, які дали розуміння причин та процесу формування низки суб’єктів 

міжрегіонального співробітництва. Серед українських дослідників інтеграції, насамперед, 

варто виділити наукові праці К. Вакарчук, Н. Веселої, О. Ковальової, В. Копійки, 

В. Крушинського, В. Манжоли, В. Муравйова, М. Рижкова,  Т. Шинкаренко, Л. Чекаленко та 

ін. Окремовиділяютьсятеоретико–емпіричні дослідження, в яких вивчаються доктринальні 

та концептуальні засади зовнішньої політики ЄС, організація процесу прийняття політичних 

рішень з питань міжрегіонального співробітництва. Дисертантом було проаналізовано 

роботи М. Араха, Р. Арнольда, Дж. Греві, А. Етціоні, Ф. Кемерона, Д. МакГолдріка, 

М. Сміта, А. Татама, Б. Уайта, М. Баймуратова, Ф. Барановського, А. Дмитрієва, 

Л. Заблоцької, В. Муравйова, В. Опришка, Р. Петрова, В. Посельського та ін. 

Третя група історіографічної бази дисертаційного дослідження представлена 

науковими працями, в яких аналізуються історія та еволюція міжрегіональної стратегії ЄС, 

конкретних елементів побудови та розвитку міжрегіонального діалогу ЄС з регіоном 

Латинської Америки та Карибського басейну. Так, питання окремих елементів побудови та 

розвитку міжрегіонального діалогу ЄС з регіоном ЛАКБ розглядали М. Абрамова, Н. Весела, 

М. Гаврицкі, Р. Гамбоа, Н. Гірван, Б. Гвоздарьов, А. Ді Філіппо, А. Желєзняк, С. Крилов, 

Л. Нутенко, Ж. Олтманн, Д. Остерлоф, А. Пуяна, Ф. Рохас, М. Сьєнфуегос, Р. Торрент, 

А. Фаірлі, П. Яковлєв,.  

Слід зазначити, що більшість сучасних дослідників зосереджуються на історичному 

аналізі зародження співробітництва ЄС – ЛАКБ у економічній (рідше у політичній) сфері, 

або на міжрегіональній взаємодії лише через призму спільних самітів. Недостатню увагу 
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приділено міжпарламентському співробітництву та появі нових форм неформального 

діалогу між регіонами, а питання мотивації ЛАКБ щодо міжрегіонального співробітництва з 

ЄС залишається недослідженим. В більшості наукових досліджень не реалізовано 

комплексного підходу до вивчення та визначення форм та механізмів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ, а також недостатньо досліджено чинники, які зумовлюють 

вибір конкретного інструменту для реалізації такого співробітництва, що актуалізує 

проведення комплексного наукового аналізу теми.  

У другому розділі – «Міжнародно–правове забезпечення та стратегії 

міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ» – простежено передумови становлення 

співробітництва Європейського Союзу з Латинською Америкою та Карибським басейном в 

історичній ретроспективі. Загалом погоджуючись з існуючою періодизацією відносин між 

ЄС та ЛАКБ, автор доповнює її власним баченням. Так, пропонується виділити наступні 

періоди міжрегіонального співробітництва ЄС - ЛАКБ: 1958 – 1971 рр. – становлення 

контактів; 1971 – 1982 рр. – підписання перших угод; 1982 – 1990 рр. – розширення участі 

країн ЄС у співробітництві з країнами Латинської Америки; 1990 – 1994 рр. – активізація 

відносин двох регіонів на основі концепції нового регіоналізму у міжнародному 

співробітництві; 1994 – 1999 рр. – розробка стратегії ЄС щодо регіону ЛАКБ; 

1999 – 2013 рр. –практична реалізація стратегії партнерства двох регіонів; з 2013 р. –

формалізація відносин згідно моделі «регіон – регіон» за результатами проведення першого 

саміту Європейський Союз – Співтовариство латиноамериканських та карибських держав та 

напрацювання спільного плану дій. 

В роботі встановлено, що Європейський Союз має низку різноманітних угод з 

країнами та організаціями Латинської Америки та Карибського басейну, які можна 

розподілити на угоди «першого», «другого», «третього» та «четвертого» покоління, 

зважаючи на їх наповнення. Автором досліджено, що угоди «першого покоління», які були 

підписані Європейським Співтовариством на початку 1970–х років з Аргентиною (1971 р.), 

Бразилією (1973 р.), Уругваєм (1973 р.) та Мексикою (1975 р.), мали виключно комерційний 

характер, не містили положення про надання преференцій та фінансових протоколів і тому 

пропонували доволі обмежений механізм співробітництва. Угоди «другого покоління»з 

більш ширшим наповненням окремих аспектів співробітництва були підписані у 1980-х рр. 

між Європейським економічним співтовариством та Бразилією (1980 р.), Андською групою 

(1983 р.) та Центральноамериканським спільним ринком (1986 р.). У 1990-х роках ЄС 

підписує договори «третього покоління» з низкою країн ЛАКБ, а на початку ХХІ ст. ЄС 

підписує вже перші угоди про асоціацію, які можна класифікувати як угоди «четвертого 

покоління». Договори про асоціацію були підписані з Мексикою, Чилі, а також із державами 

Центральноамериканської інтеграційної системи. На основі аналізу текстів угод та договорів, 

автором було виявлено, що усі угоди,підписані ЄС з державами та організаціями ЛАКБ, 

окрім угод «першого покоління», мають трикомпонентну структуру, а саме економічний, 

політичний та коопераційний елементи.  

Автор проаналізував і порівняв стратегічні документи ЄС щодо співробітництва як з 

окремими державами і міжнародними організаціями ЛАКБ, так із регіоном вцілому. 

Визначено, що Європейський Союз тривалий час вибудовував свою стратегію щодо 

Латинської Америки та Карибського басейну. Спочатку кроки Європейських Співтовариств 

для досягнення зближення з країнами Латинської Америки були несистематичними і в 
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значній мірі неузгодженими, але вже у 1980-х роках відбувається формування узгодженої 

політики Європейських Співтовариств по відношенню до Латинської Америки, що суттєво 

поглиблюється та розширюється власне після інституціоналізації ЄС. Наразі основним 

документом, який визначає загальні підходи ЄС щодо міжрегіонального діалогу, є 

Повідомлення Європейської Ради Європейському Парламенту та Комітету з економічних та 

соціальних питань від9березня 1999 року «Про нове партнерство між Європейським Союзом 

та Латинською Америкою напередодні ХХІ століття». У документі вперше зазначено термін 

«стратегічне партнерство» для позначення співробітництва Європейського Союзу та 

Латинської Америки, а також визначаються рівні на яких здійснюється співпраця.  

Автором встановлено, що у 2002, а потім у 2006 та 2014 роках було розроблені окремі 

стратегічні документи ЄС по всім країнам ЛАКБ. Усі зазначені документи були аналогічні 

за структурою, містили аналіз відносин по моделі «організація-держава» та зазначали 

основні напрямки співробітництва на визначений період. Останні документи, прийняті у 

2014 році на період 2014–2020 рр., містять національні або багаторічні індикативні програми, 

тобто програми підтримки ЄС розвитку цих країн у різних сферах. Подібні стратегічні 

документи видаються і для латиноамериканських організацій – МЕРКОСУР, Андської 

спільноти націй та Центральноамериканської інтеграційної системи. Було встановлено, що 

для організації карибських держав окремих документів не видавалося, але КАРІКОМ та 

КАРІФОРУМ виділені у «Регіональній індикативній програмі. Карибський басейн» 

(розрахованій на 2014-2020 рр.). 

Численні документи і, насамперед, у формі Повідомлень Європейського 

Парламенту, Європейської Ради та Європейської Комісії дозволили автору відслідкувати 

зміну фокусів та пріорітетів міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ. Останнім часом значно 

розширилися сфери співпраці між двома регіонами. Економічний діалог, який був 

пріоритетним напрямом співробітництва у ХХ ст., доповнюється політичним; активно 

розвивається гуманітарне співробітництво. Останні декілька років помітне посилення 

міжрегіонального співробітництва та взаємодії між регіонами у сфері енергетики та екології. 

З іншого боку, було виявлено, що хоча ЄС заявляє, що Латинська Америка є 

важливим політичним та економічним партнером, наразі ще не встановлено стратегічного 

партнерстваз низкою інших потужних країн регіону окрім Мексики, Чилі та Бразилії. 

У розділі було проаналізовано основні підходи держав та міжнародних організацій 

Латинської Америки та Карибського басейну щодо міжрегіонального співробітництва двох 

регіонів.З’ясовано, що держави та міжнародні організації ЛАКБ мають ще не повністю 

узгоджене бачення майбутнього діалогу з ЄС,що пов’язано з політичними та економічними 

протиріччями між окремими державами в ЛАКБ, що нерідко унеможливлює створення 

спільної позиції у діалозі з іншими регіонами. Це пояснюється, насамперед,тим, що протягом 

тривалого часу на території ЛАКБ не існувало однієї організації, яка б об’єднувала усі країни 

регіону та сприяла напрацюванню спільних позицій на міжнародній арені (до створення 

Співтовариства латиноамериканських та карибських держав у 2013 р.), так і політикою 

інших потужних економічних гравців у регіоні, перш за все США, Китаю та Росії. 

У третьому розділі – «Форми та механізми співробітництва ЄС та ЛАКБ» –  

простежено еволюцію форм та механізмів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ та 

визначено їх особливості. В дослідженні автор зазначає, що ЄС співпрацює з країнами та 

організаціями Латинської Америки та Карибського басейну задля досягнення спільних цілей 
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і принципів з використанням ряду політико-дипломатичних, фінансово-економічних, 

торгівельних, культурно-освітніх та інших засобів. Протягом останніх трьох десятиліть 

досить активно розвивалися механізми міжрегіонального співробітництва Європейського 

Союзу та регіону Латинської Америки і Карибського басейну. Суб’єкти міжрегіонального 

співробітництва налагодили постійний діалог шляхом проведення двосторонніх та 

багатосторонніх зустрічей, які супроводжувалися поступовими змінами тематики таких 

зустрічей та розширенням кола учасників. Сторони міжрегіонального діалогу також 

постійно розширювали комплекс механізмів спільної взаємодії. 

В ході дослідження з’ясовано, що наразі основним та політично найвагомішим 

механізмом міжрегіонального діалогу є проведення самітів ЄС – ЛАКБ. Прослідковано 

еволюцію дипломатії самітів в контексті зміни їх учасників, пріорітетних напрямків діалогу. 

Саміти, які проводилися з 1999 року по моделі «організація – держава»,коли ЄС ініціював 

зустрічі «трійки ЄС» з главами держав та урядів ЛАКБ почергово в європейській та 

латиноамериканській країнах, з 2006 року було доповнено зустрічами на найвищому рівні по 

моделі «організація – організація» з такими латиноамериканськими організаціями як 

МЕРКОСУР, Андська спільнота націй, ЦАСІ та КАРІКОМ, і наразіпрактика проведення 

регулярних самітівмає своє продовження. Автор відзначає, що власне з2013 

рокувідбувається розширення формату співробітництва від моделей «організація – держава» 

та «організація – організація» до моделі «регіон – регіон».  

У розділі наголошується, що традиційним механізмом міжрегіонального 

співробітництва  залишається міжпарламентський діалог. Будучи створеним ще задовго до 

перетворення Європейських Співтовариств в Європейський Союз, цей механізм слугував 

платформою для пошуку спільних позицій двох регіонів.  

Автором відстежено процеси інституціоналізації співробітництва Європейського 

Союзу з організаціями та державами Латинської Америки та Карибського басейну. Наразі, 

створена і активно діє Європейсько–Латиноамериканська парламентська асамблея. Для 

низки країн (Мексика, Бразилія, Чилі) сформовані спільні ради, спільні комітети, які 

практично втілюють домовленості, досягнуті під час самітів. Крім того, відбуваються 

регулярні зустрічі профільних міністрів. Постійною практикою є робочі візити представників 

Комісії ЄС до керівництва латиноамериканських держав та організацій і навпаки. Для 

Європейського Союзу такий тип зустрічей дає змогу дізнатися думку окремих країн ЛАКБ 

щодо актуальних питань співробітництва з метою знаходження розбіжностей у поглядах та 

шляхів їх подолання, а для латиноамериканських країн – це, насамперед, обмін досвідом та 

вивчення кращих практик. 

Визначено, що важливу роль відіграють Ібероамериканські зустрічі як форма 

розширеного співробітництва Іспанії та Португалії з усіма країнами Латинської Америки та 

Карибського басейну. 

Успішно реалізується низка програм допомоги ЄС державам та організаціям ЛАКБ 

(надається як фінансова, так і консультативна допомога, яка сприяє подоланню бідності, 

розвитку економік та соціальної сфери країн регіону ЛАКБ). Проведення форумів та 

діяльність спільних фондів доповнюють традиційні механізми міжрегіонального 

співробітництва.  

Кожен механізм міжрегіонального співробітництва є наразі досить ефективним та 

виконує певну функцію. Втім, на думку автора, лише використання комплексу механізмів 
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дозволяє сторонам міжрегіонального діалогу досягати досить високого рівня взаємодії та 

стабільності у відносинах.  
 

ВИСНОВКИ 
 

Проведене дослідження стало основою для вирішення важливого наукового питання 

щодо становлення і розвитку форм та механізмів міжрегіонального співробітництва, які 

сформувалися Європейським Союзом з Латинською Америкою та Карибським басейном та 

визначенні ефективності їх функціонування, і дозволило дійти до наступних висновків. 

1. У сучасному глобалізованому світі міжнародне співробітництво стає потужним 

інструментом взаємодії не лише держав, а й інших суб’єктів міжнародних відносин. 

Осмислення категорії «міжнародне співробітництво» дозволяє не тільки глибше зрозуміти 

природу основних процесів у світовій політиці, а й власне розкриває причини використання 

такої форми взаємодії між окремими регіонами.  

Питання міжнародного співробітництва перебуває у центрі полеміки двох напрямів 

політичної теорії – реалістичної та ліберальної, а також ґрунтовно розглядається 

представниками конструктивізму, історичного інституціоналізму, французької та 

британської шкіл соціології міжнародних відносин. На думку дисертанта, досить слушним є 

напрацювання французького науковця Б. Баді, який пропонує розглядати міжнародне 

співробітництво між суб’єктами різнорівневого порядку, чим, насамперед, і виділяється 

співробітництво ЄС – ЛАКБ. Власне це знаходить конкретне відображення у стратегічних 

документах ЄС щодо одночасного формування комплексу взаємодій в регіоні Латинської 

Америки та Карибського басейну. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що наразі як ЄС, так і регіональні 

інституції та держави ЛАКБ здійснюють пошуки партнерів не лише у своїх регіонах, а й 

прагнуть побудувати взаємовигідне міжрегіональне співробітництво. Насамперед, 

виділеною є позиція Європейського Союзу, який системно підтримуючи власну регіональну 

інтеграцію, активно просуває ідею міжрегіоналізму як механізму для своїх зовнішніх 

зв’язків. Міжрегіоналізм для ЄС сформулювався, власне, як спосіб втілення та 

розповсюдження регіонального управління європейського типу. Така стратегія перетворила 

ЄС, без сумніву, на саму активну організацію з розбудови міжрегіональних зв’язків, яку 

багато дослідників справедливо пов’язують із фактичним втіленням концепції 

міжрегіоналізму на практиці.  

Власне концепція міжрегіоналізму суттєво допомагає сучасним акторам 

міжнародних відносин вдало поєднувати посилення власних позиції в своєму регіоні через 

регіональну інтеграцію та диверсифікувати традиційні зв’язки з акторами інших регіонів 

шляхом співробітництва в економічній, політичній та інших сферах. Концепція 

міжрегіоналізму використовується суб’єктами міжрегіонального співробітництва 

ЄС – ЛАКБ як основа для визначення їхніх позицій щодо взаємного діалогу, окреслення 

формату та рівнів міжрегіонального співробітництва. 

2. На основі аналізу міжрегіонального співробітництва між ЄС та ЛАКБ автором 

виділено чотири моделі взаємодії двох регіонів: модель «ЄС – окремі країни ЛАКБ» 

(співпраця з Мексикою, Чилі, Бразилією та групами держав, об’єднаними аналогічними 

договорами); модель «окремі країни ЄС – країни ЛАКБ» (взаємодія в рамках 

Ібероамериканських зустрічей, Португало–бразильських самітів тощо) та модель 
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«організація – організація», за якої ЄС співпрацює з окремими організаціями в ЛАКБ. 

Окремо варто виділити модель «регіон–регіон», яка з’явилася після створення СЕЛАК та 

налагодження співробітництва ЄС з цією організацією. Усі моделі існують паралельно і це 

забезпечує сторонам міжрегіонального діалогу необхідну гнучкість.  

Проведене дослідження дозволялило автору виокремити наступні групи суб’єктів 

міжрегіональної співпраці ЄС – ЛАКБ: Європейський Союз та його окремі держави–члени з 

одного боку, а з іншого – власне 5 міжнародних організацій (СЕЛАК, МЕРКОСУР, АСН, 

ЦАСІ та КАРІКОМ) та окремі держави Латинської Америки та Карибського басейну.  

Автор доводить, що створення механізму ЄС для визначення спільної політики щодо 

інших регіонів, в тому числі ЛАКБ, потребувало часу і узгодження позицій. З’ясовано, що у 

певних сферах, ЄС як наднаціональна міжнародна інституція має виключну компетенцію у 

своїй зовнішній політиці, втім питання щодо надання інвестицій, надсилання військових 

місій чи підписання угод про асоціацію залишаються на розсуд кожного окремого члена ЄС 

(шляхом ратифікації національними парламентами). Власне, основну роль у співробітництві 

з ЛАКБ відіграють Європейська Комісія, Президент Європейської Ради, Верховний 

представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки, а також окремі держави ЄС, які 

активно пропагують співробітництво саме з регіоном ЛАКБ, насамперед – Іспанія та 

Португалія. 

Серед країн ЛАКБ автором виділено чотири групи країн, які взаємодіють з ЄС з 

різним ступенем інтенсивності: 1) Мексика, Чилі, Бразилія як стратегічні партнери ЄС у 

регіоні ЛАКБ; 2) Перу, Колумбія та Еквадор – держави, з якими створена зона вільної 

торгівлі та здійснюється посилений політичний діалог 3) інші держави ЛАКБ – підписанти 

регіональних та національних програм допомоги ЄС; 4) держави, з якими ЄС періодично 

призупиняє чи обмежує співробітництво (у минулому у цю групу потрапляли Куба та 

Гондурас через недемократичні процеси в цих країнах, що протирічило принципам ЄС). 

Дисертантом відзначається, що попри заяви ЄС, що ЛАКБ є важливим політичним та 

економічним партнером, наразі ще не налагоджено стратегічного партнерства з низкою 

потужних країн регіону. 

3. В результаті проведеного дослідження процесу становлення та розвитку 

співробітнцитва ЄС з країнами та міжнародними організаціями ЛАКБ, автор прийшов до 

висновку, що міжрегіональні зв’язки між європейською та латиноамериканською частинами 

світу побудовані на сторічних традиціях та значною мірою еволюціонували в другій 

половині ХХ ст., алеособливої інтенсивності вони набули саме протягом останніх трьох 

десятиліть. На думку автора, такий активний характер взаємодії пояснюється низкою 

причин. По–перше, країни ЄС і ЛАКБ солідарні в позиціях з низки ключових проблем 

міжнародних відносин, а саме: виступають за багатополярний світоустрій, за примат 

міжнародного права і зниження силового фактора, за розвиток демократії, повагу прав і 

свобод людини, за більш уважне ставлення до проблем навколишнього середовища.По-

друге, обом регіонам співпраця вигідна економічно: ЄС є одним із найбільших інвесторів в 

економіки країн ЛАКБ і торговим партнером регіону.По–третє, важливим фактором 

взаємодії ЄС і ЛАКБ є історико–культурна спорідненість (спільність) регіонів, про що 

регулярно заявляють представники обох сторін. Власне, наявні спільні цінності європейської 

та латиноамериканської цивілізацій, лінгвістичний і релігійний фактор також значною мірою 

обумовлюють успіх міжрегіонального діалогу. 
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Проаналізувавши співпрацю ЄС з країнами ЛАКБ автор систематизував наявну 

договірно-правову базу цих взаємин. Угоди «першого покоління», які підписувалися у 1970-

х роках, були доповнені новими темами взаємного співробітництва, що згодом знайшло 

відображення в угодах «другого покоління», а потім, «третього». У 1990-х роках ЄС були 

підписані угоди про співробітництво майже з усіма країнами ЛАКБ, які згодом були замінені 

Угодами про партнерство та співробітництво. Наразі найвищим рівнем угод вважаються 

угоди про асоціацію або угоди «четвертого покоління». Усі угоди, підписані ЄС з державами 

та організаціями ЛАКБ, мають трикомпонентну структуру, а саме економічний, політичний 

та коопераційний елементи. Втім, ЄС визнає, що форми співпраці з державами у ЛАКБ не 

можуть здійснюватися на основі однакових критеріїв як для розвинених, так і економічно 

слабких держав.  

Висвітлено, що наразі ЄС має низку угод про співробітництво з окремими 

регіональними організаціями ЛАКБ, а саме АСН, МЕРКОСУР та ЦАСІ. По моделі 

«організація-організація» ЄС має також угоду про асоціацію для Центральної Америки, а з 

2013 р. на основі Планів дій відбувається співробітництво між ЄС та СЕЛАК.  

Для ЄС розгортання механізмів співпраці означає посилення свого міжнародного 

іміджу, пов’язаного із зобов’язанням щодо сталого розвитку, шляхом заохочення демократії 

та соціальної інтеграції в інших країнах і, таким чином, ЄС позиціонує себе як провідний 

актор сучасних міжнародних відносин. У свою чергу, країни ЛАКБ прагнуть 

якнайефективніше використати фінансові ресурси, призначені для підтримки їх розвитку.  

Останнім часом значно розширилися сфери співпраці між двома регіонами. 

Економічний діалог, який був пріоритетним напрямком співробітництва у ХХ ст., 

доповнюється політичним; активно розвивається гуманітарне співробітництво. В останнє 

десятиліття помітне посилення взаємодії між регіонами у сфері енергетики та екології.  

4. У рамках дослідження встановлено, що ЄС має узгоджену, послідовну та 

комплексну міжрегіональну стратегію щодо співробітництва з ЛАКБ. Це відображається у 

стратегічних документах Європейської Комісії щодо співробітництва з регіоном вцілому, 

співробітництва з окремими державами та організаціями. Незважаючи на те, що стратегічні 

документи ЄС щодо ЛАКБ не оновлювалися протягом останніх п’яти років, регіональні та 

національні індикативні програми продовжують втілюватися на виконання цих стратегій до 

2020 року, після чого логічним видається, на думку автора, підписання нових програм. Крім 

того, існує ряд програм, які направлені на співробітництво між ЄС та ЛАКБ в окремих 

сферах, а наразі діюча Багаторічна індикативна програма для ЛАКБ 2014–2020 рр. має 

об’єднати усі програми для  ЛАКБ.  

ЄС визначає пріоритетним співробітництво з регіональними міжнародними 

організаціями над співробітництвом з окремими державами регіону. Так, у стратегічному 

документі «Європейський Союз – Латинська Америка – Карибський басейн: просування 

разом», який був схвалений в 1999 р., Європейською Комісією визначається, що надалі 

політичне партнерство має здійснюватися на основі діалогу інтеграційних угрупувань обох 

регіонів. Пріоритетним визначається співробітництво з п’ятьма вищезгаданими 

організаціями ЛАКБ. Таким чином, ЄС намагається позиціонувати себе як успішний 

інтеграційний проект і заохочує розбудову в регіоні ЛАКБ організацій з наднаціональними 

елементами управління на основі європейського досвіду для посилення своєї ролі у світі як 

системоутворюючого стабілізуючого елементу. 
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Організації та держави ЛАКБ мають фрагментарне бачення майбутнього діалогу з 

ЄС. Це, в першу чергу, пов’язано з тривалою відсутністю однієї потужної організації в 

регіоні, яка могла б відстоювати позицію регіону на міжнародній арені. СЕЛАК, яка може 

виконати таку функцію, ще не є достатньо інституціоналізованою та лише починає діалог з 

ЄС. Крім того, політичні та економічні протиріччя, які існують між окремими державами в 

ЛАКБ, унеможливлюють створення спільної позиції у діалозі з іншими регіонами. Частина 

держав в регіоні ЛАКБ наразі ще не визначають співробітництво з ЄС пріоритетним, 

оскільки очікують на преференції США, Китаю чи Росії, які також активно проводять свою 

політику у регіоні.  

5. Співробітництво ЄС з регіоном ЛАКБ являє собою комплекс форм забезпечення 

та механізмів реалізації міжрегіональної взаємодії, який вибудуваний на відповідній 

інституційній базі та визначеній стратегії. У своїй взаємодії суб’єкти міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ використовують, насамперед, такі форми та механізми, як 

проведення самітів, зустрічі міністрів, міжпарламентське співробітництво, 

ібероамериканське співробітництво, програми розвитку, створення «спільних зон», 

налагодження горизонтальних зв’язків шляхом проведення різноманітних форумів тощо. 

Загалом механізми міжрегіонального співробітництва є досить ефективними та відіграють 

важливу роль у побудові та розвитку співпраці між двома регіонами. 

Наразі основним механізмом міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ є 

проведення самітів, під час яких окреслюються та закріплюються сфери міжрегіональної 

співпраці. Протягом двох десятиліть проведення самітів, розширилося коло суб’єктів, які 

беруть участь у таких зустрічах, саміти перетворилися із одноденного заходу на низку 

форумів, засідань та переговорів протягом визначеного періоду часу, а рішення, прийняті під 

час цих самітів, визначають зміни у пріорітетних сферах співпраці. Для узгодження плану 

дій та виконання рішень, прийнятих під час самітів, відбуваються зустрічі міністрів 

закордонних справ та профільних міністрів. 

Продовжує використовуватися як платформа для пошуку спільних інтересів та 

знаходження компромісів міжпарламентське співробітництво. Зі створенням Європейсько–

Латиноамериканської парламентської асамблеї у 2006 році, періодичні зустрічі 

парламентарів замінені постійно діючими комітетами зі співробітництва у політичній, 

економічній та соціальній сферах. 

Нових обрисів у ХХІ ст. набуло ібероамериканське співробітництво у форматі Іспанія 

та Португалія – країни ЛАКБ,  засноване на спільній культурній спадщині, технічній та 

фінансовій співпраці. Воно допомагає забезпечити безперервність діалогу двох регіонів та 

покращити відносини у політичній, економічній і соціальній сферах між суб’єктами 

співробітництва. Власне, ібероамериканські саміти у форматі «багатосторонньої 

президентської дипломатії» заклали підвалини для проведення самітів ЄС – ЛАКБ. Наразі з 

метою координації зусиль міжрегіонального діалогу в рамках ібероамериканського формату 

співробітництва діє Генеральний секретаріат та Комітет із стратегічного управління.  

В сучасній практиці співробітництва ЄС – ЛАКБ функціонує також низка спільних 

органів, де представники ЄС і латиноамериканських держав та організацій обговорюють 

теми, які становлять спільний інтерес, а також напрацьовують спільні рішення щодо 

покращення реалізації домовленостей, наприклад, Спільна рада для Мексики та Бразилії, 

Рада з асоціації для Чилі та Спільний комітет ЄС – Чилі, Рада зі співробітництва 



15 
 

 

ЄС – МЕРКОСУР, Спільна рада ЄС – КАРІФОРУМ та спільні робочі групи в рамках 

співробітництва ЄС з Центральною Америкою.  

Досить дієвою формою міжрегіонального співробітництва є різноманітні програми 

допомоги Комісії ЄС, Європейського інвестиційного банку та Європейського фонду 

розвитку державам та організаціям ЛАКБ. Такі програми передбачають як фінансову, так і 

консультативну допомогу, що сприяє розвитку економік, соціальної сфери та подоланню 

бідності в регіоні ЛАКБ.  

Окрему категорію форм та механізмів міжрегіонального співробітництва складають 

тематичні форуми із залученням бізнесу та громадянського суспільства, спільні фонди 

(Європейсько–Латиноамериканський фонд та Інвестиційний фонд для Латинської 

Америки), а також такі дієві платформи взаємодії як спільні зони – це, насамперед, зона 

вільної торгівлі та спільна освітня зона, які наразі суттєво активізувалися. 

6. В результаті проведеного дослідження автор виділяє низку проблемних питань, які 

впливають на розвиток співробітництва ЄС – ЛАКБ.  

Варто зважати на те, що регіон ЛАКБ – складний і багатовимірний, з великою 

диверсифікацією суб’єктів у регіоні. Наявні відмінності у рівнях економічного розвитку 

держав регіону знаходять своє відображення як у існуючій конкуренції щодо отримання 

зовнішньої допомоги, так і у різних очікуваннях від співробітництва з іншими суб’єктами 

всередині та поза межами регіону. Протягом останніх десятиліть прослідковується зміна 

зовнішньополітичних векторів країн регіону, що значною мірою впливає на позиції їхніх еліт 

власне і щодо проблематики співробітництва. Наразі у зв’язку із ситуацією у Венесуелі 

помітне формування в окремих державах ЛАКБ суттєво відмінних підходів щодо 

безпекового питання та участі інших суб’єктів міжнародних відносин у житті регіону ЛАКБ. 

Зважаючи на певні особливості інтеграції у регіоні ЛАКБ, а саме те, що у другій 

половині ХХ ст. першочерговими цілями долучення держав до регіональних проектів було, 

насамперед, забезпечення свого економічного розвитку і різноманіття 

внутрішньорегіональних інтеграційний проектів створювало ілюзію можливості вирішення 

цього питання, латиноамериканські держави часто залучалися, і ця практика має своє 

продовження, до усіх можливих регіональних інтеграційних проектів, хоча цілі таких 

об’єднань могли кардинально відрізнятися і навіть суперечити один одному. Наразі помітне 

існування різних конфігурацій та різних швидкостей інтеграції в ЛАКБ, а в рамках діяльності 

міжнародних міжурядових організацій регіону не рідко спостерігається неузгодженість 

позицій між самими членами організацій, в тому числі щодо питань міжрегіонального 

співробітництва. Наприклад, такими суттєвими розбіжностями у позиціях між державами-

членами відзначаються, насамперед, МЕРКОСУР та АСН. Вищезазначені фактори значною мірою впливають на готовність формування 

спільної позиції зі сторони суб’єктів регіону ЛАКБ щодо співробітництва з Європейським 

Союзом. Таке загальнорегіональне інтеграційне об’єднання як Співтовариство 

латиноамериканських та карибських держав, на яке покладалися надії щодо подолання 

розрізненості позицій, ще не виконує об’єднавчу роль серед держав ЛАКБ через свою 

інституційну слабкість.   

Більш того, на терені ЛАКБ поки що немає зацікавлених органів чи організацій, які б 

здійснювали аналіз рівня співробітництва з Європейським Союзом, визначали вплив такого 

співробітництва на розвиток суб’єктів регіону та перспективних напрямків міжрегіональної 
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співпраці. Ті аналітичні центри, що існують, частіше подають аналіз правової бази 

міжрегіонального співробітництва, або подають офіційну позицію європейської сторони. 

Власне наразі відзначається підвищення активності країн ЛАКБ на світовій 

політичній арені і збільшення зацікавленості у регіоні інших потужних держав. Насамперед, 

активну політику у регіоні проводять США, Китай та Росія, що в свою чергу впливає на те, 

що частина держав в регіоні ЛАКБ не завжди визначають пріоритетним співробітництво з 

ЄС, оскільки очікують на преференції від інших міжнародних гравців. 

Проведене дослідження також засвідчує, що політичний діалог між Європейським 

Союзом та державами і міжнародними організаціями ЛАКБ є ще не досить виразним і 

потребує більшої уваги суб’єктів міжрегіональної взаємодії. В цьому контексті можна 

стверджувати про помітну фрагментарність взаємодії та недостатню координацію позицій 

ЄС та ЛАКБ в рамках ООН чи інших міжнародних універсальних організаціях, що може 

стати об’єктом окремого ґрунтовного наукового дослідження. 

Попри висловненні застереження, автор вважає, що сформований комплекс форм та 

механізмів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ дозволяє подолати негативний 

вплив зазначених факторів. Існуючий інструментарій співробітництва ЄС – ЛАКБ є доволі 

гнучким, що дозволяє суб’єктам міжрегіональної взаємодії обирати ті форми та механізми, 

які найкраще працюють на конкретному рівні взаємодії та для ефективного вирішення 

окремих питань міжрегіональної співпраці.  

Більш того, результати аналізу Програм розвитку ЄС для держав та організацій 

ЛАКБ, показали, що завдяки тісній міжрегіональній співпраці в останні роки в регіоні 

спостерігається значне економічне зростання; регіон ЛАКБ загалом демонструє ознаки 

готовності рухатися вперед як у внутрішньорегіональній інтеграції, так і у координації 

зовнішніх політик країн регіону та політичному діалозі з ЄС; існує чіткий запит на посилення 

зусиль Комісії ЄС щодо доповнення національних стратегій щодо регіону ЛАКБ широкими 

ініціативами, розробленими власне на рівні латиноамериканського та карибського регіону. 

7. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що механізми 

міжрегіонального діалогу ЄС і ЛАКБ є універсальними та можуть застосовуватися іншими 

суб’єктами, наприклад, Україною. У своїх відносинах з ЄС Україні, насамперед, варто 

посилити міжпарламентський діалог, а саме в рамках роботи постійних комітетів з різних 

сфер діяльності. Суттєво допомогти розбудувати міцні зв’язки та отримати більшу підтримку 

українських ініціатив у Європейському Союзі, на нашу думку, може неформальний діалог, 

який наразі майже не використовується офіційними установами України як потужний 

механізм співробітництва. 

З іншого боку, досліджений досвід співробітництва ЄС з ЛАКБ може бути також 

корисним і для розбудови співробітництва України власне з регіоном ЛАКБ. Наприклад, 

цілком слушним виглядає використання Україною дипломатії самітів для поглиблення своїх 

зв’язків із державами та організаціями ЛАКБ, оскільки вона вже має практику проведення 

таких самітів із Європейським Союзом. Для побудови стійких горизонтальних зв’язків 

України з ЛАКБ, заслуговує на увагу досвід ЄС – ЛАКБ по моделі співробітництва 

«держава–держава»та проведення форумів громадянського суспільства. Власне, досвід 

співпраці держав ЛАКБ з ЄС може бути корисним для України при налагоджуванні 

співробітництва з іншими географічно віддаленими регіонами. 
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АНОТАЦІЯ 

Балюк Н. В.Співробітництво ЄС з державами та міжнародними організаціями 

Латинської Америки та Карибського басейну. –Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. –

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаМіністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню співробітництва Європейського 

Союзу з державами та міжнародними організаціями Латинської Америки та Карибського 

басейну. Дисертантом проведено дослідження передумов співробітництва ЄС – ЛАКБ, 

простежено позиції ЄС, держав та організацій ЛАКБ щодо міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів, здійснено комплексний аналіз основних форм та механізмів 

такого співробітництва. 

У дисертації було запропоновано авторську класифікацію суб’єктів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ, здійснено всебічний аналіз стратегій ЄС та держав і 

міжнародних організацій ЛАКБ щодо співробітництва і відповідної договірно-правової бази 

такого співробітництва, що дозволило прослідкувати зміну пріорітетів та виділити головні 

напрямки міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ. У результаті дослідження було 

встановлено,що використання комплексу інструментів міжрегіонального співробітництва 

ЄС – ЛАКБсприяє формуванню міжрегіональних зв’язків на різних рівнях і в свою чергу є 

важливим для побудови системних зв’язків із географічно віддаленими регіонами. 

Ключові слова: Європейський Союз, Латинська Америка та Карибський басейн, 

міжрегіональне співробітництво, міжнародні організації, стратегія, саміт, 

міжпарламентський діалог, регіональна програма розвитку. 
 

АННОТАЦИЯ 

Балюк Н.В. Сотрудничество ЕС с государствами и международными 

организациями Латинской Америки и Карибского бассейна. –Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального 

развития. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию сотрудничества Европейского 

Союза с государствами и международными организациями Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Диссертантом проведено исследование предпосылок сотрудничества 

ЕС – ЛАКБ, прослежены позиции ЕС, государств и организаций ЛАКБ касательно 

межрегионального сотрудничества двух регионов, осуществлен комплексный анализ 

основных форм и механизмов такого сотрудничества. 

В диссертации было предложено авторскую классификацию субъектов 

межрегионального сотрудничества ЕС – ЛАКБ, осуществлен всесторонний анализ стратегий 
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ЕС, а также государств и международных организаций ЛАКБ касательно межрегионального 

сотрудничества и соответствующей договорно-правовой базы такого сотрудничества, что 

позволило проследить изменение приоритетов и выделить главные направления 

межрегионального диалога ЕС – ЛАКБ. В результате исследования было установлено, что 

использование комплекса инструментов межрегионального сотрудничества ЕС – ЛАКБ 

способствует формированию межрегиональных связей на различных уровнях и в свою 

очередь является важным для построения системных связей с географически удаленными 

регионами. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Латинская Америка и Карибский бассейн, 

межрегиональное сотрудничество, международные организации, стратегия, саммит, 

межпарламентский диалог, региональная программа развития. 
 

ABSTRACT 

Baliuk N.V. Cooperation of the EU with states and international organizations in Latin 

American and Caribbean States. – Manuscript. 

Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 23.00.04 - political 

problems of international systems and global development. –Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to a comprehensive study of the cooperation of the European Union with 

the states and international organizations of Latin America and the Caribbean. The author of the 

research conducted a study of the prerequisites for EU–LAC cooperation, traced the positions of the 

EU, LAC states and organizations regarding interregional cooperation between the two regions, 

carried out a comprehensive analysis of the main forms and mechanisms of such cooperation. 

In the first chapter, authors outlines conceptual principles of the study, defines and analyzes 

the content of the concepts of "interregional cooperation" and "interregionalism" as the theoretical 

basis for EU – LAC relations, provides an overview of the documents and scientific papers that 

became the basis for the analysis in the thesis and identifies area for the research. 

The chapter analyzes the formulation of the EU policy towards LAC, identifies institutions 

that influence the establishment and development of relations with the countries and organizations 

of the region (special attention is paid to the role of the European Commission, the President of the 

European Council and the High Representative for Common Foreign and Security Policy). 

Author proposes classification of subjects of EU–LAC interregional cooperation -  four major 

groups of countries in the LAC region that cooperate with the EU depending on the intensity of 

cooperation (1) EU strategic partners in the LAC region; 2) countries with established free trade area 

and enhanced political dialogue 3) other LAC countries - signatories of EU regional and national 

indicative programs; 4) states with which the EU periodically suspends or restricts cooperation, as 

well as 5 international intergovernmental organizations in LAC (CELAC, MERCOSUR, CAN, 

SICA and CARICOM). Four models of interaction between the two regions are identified: the model 

"EU - individual LAC countries", the model "individual EU countries - LAC countries", the model 

"organization - organization", the model "region - region". The author has proved that all models 

exist in parallel and this provides the parties of interregional dialogue with the necessary flexibility. 

In second chapter, the author discusses the preconditions for the establishment of the 

cooperation, define the key periods of interregional cooperation, reviews the framework of such 

collaboration. The author analyzed and compared EU strategic documents on cooperation both with 

individual countries and international organizational in LAC and with the region as a whole as well 
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as the main approaches of Latin American and Caribbean states and international organizations to 

interregional cooperation between the two regions. This information allowed to trace the change of 

priorities and highlight the main directions of the EU–LAC interregional dialogue.  

The third chapter discusses the evolution of forms and mechanisms of EU – LAC 

interregional cooperation. The authors has traced the formations of these forms and mechanisms, 

determined their features. In the study, the author notes that the EU cooperates with countries and 

organizations in Latin America and the Caribbean in order to achieve common goals and principles 

through a range of political-diplomatic, financial, economic, trade, cultural, educational and other 

means. Over the past thirty years, the mechanisms of interregional cooperation between the European 

Union and Latin America and the Caribbean have been developing very actively. Actors of 

interregional cooperation have established a permanent dialogue through bilateral and multilateral 

meetings, which highlight the changes in the themes of such meetings and the expansion of the circle 

of participants. The parties to the interregional dialogue have constantly expanded the complex of 

mechanisms of joint interaction. 

The author found that the main and politically most important mechanism of interregional 

dialogue is summit, which are held between different types of actors (according to “organization-

state”, “organization-organization” and “region-region” model) from both the EU and the LAC.  

A special attention was paid to a set of development programs and national indicative 

programs EU use to provide financial, technical and expert support to LAC, discussing their 

influence on the LAC development and tracing the change of focus of such program over few las 

decades. 

In the dissertation it was established that the institutionalization of the process of cooperation 

of the European Union with the organizations and states of Latin America and the Caribbean was 

gradually realized. For example, the Euro-Latin American Parliamentary Assembly has been 

established and is actively functioning. For a number of countries (Mexico, Brazil, Chile) joint 

councils, joint committees have been set up that virtually embody the agreements reached during the 

summits. In addition, there are regular meetings of sectoral ministers. 

It has been determined that Ibero-American cooperation plays an important role as a form of 

enhanced cooperation between Spain and Portugal with all countries of Latin America and the 

Caribbean. Successful implementation of a number of EU assistance programs to LAC states and 

organizations (both financial and advisory assistance that addresses the poverty issues, fosters 

economic development and social development of the LAC region countries is provided). 

Conducting of forums and the activities of joint foundations complement traditional mechanisms of 

interregional cooperation 

As a result of the study, it was found that the use of a set of EU–LAC inter-regional 

cooperation mechanisms contributes to the formation of inter-regional relations at various levels. 

important for building system links between geographically distant regions. 

Keywords: European Union, Latin America and the Caribbean, interregional cooperation, 

international organizations, strategy, summit, inter-parliamentary dialogue, regional development 

program. 
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