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1. Навчальний контент: 

 

Тема № 1.  

 Латинська Америка: основні етапи історичного розвитку регіону 

 Особливості розвитку Латинської Америки: загальна характеристика. Цивілізації 

доколумбової Америки. Європейська колонізація континенту та її наслідки. 

Антиколоніальна боротьба та війна за незалежність у 1810 – 1826 рр. Міжнародне та 

внутрішньополітичне становище країн Латинської Америки після Визвольної війни. 

Країни Латинської Америки: проблема вибору шляхів розвитку у другій половині ХІХ ст. 

Міжнародне становище латиноамериканських держав на початку ХХ ст. Революція в 

Мексиці 1910 – 1920 рр. та її міжнародне значення. Суспільно-політичні процеси в країнах 

Латинської Америки в міжвоєнний період та в роки Другої Світової війни. Політичні рухи 

в країнах Латинської Америки у 1950 – 1980-х рр. Особливості розвитку регіону 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.  

 

Тема № 2.  

Військово-політичні конфлікти в Латинській Америці та шляхи їх вирішення 

 

Конфліктогенні чинники у країнах Латинської Америки. Історичні витоки 

військово-політичних конфліктів в регіоні Латинської Америки. Збройні конфлікти в 

регіоні в ХІХ ст. Локальні конфлікти на території латиноамериканського регіону в ХХ – 

на початку ХХІ ст. Механізми врегулювання збройних конфліктів у регіоні.  

 

Тема № 3.  

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку  

країн Латинської Америки  

  

 Загальна характеристика країн Латинської Америки. Основні тенденції 

економічного розвитку регіону. Роль та місце країн Латинської Америки в світовому 

господарстві.  Роль іноземних інвестицій у розвитку континенту. Країни регіону в системі 

зовнішньоекономічних зв'язків. Політичні процеси в країнах Латинської Америки та їх 

вплив на характер міждержавних відносин у регіоні. Україна та країни Латинської 

Америки: особливості двосторонньої взаємодії. 

 

Тема № 4.  

Інтеграційні процеси в Латинській Америці 

 

  Формування латиноамериканських економічних та політичних угруповань. 

Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Андська група, Група РІО, СЕЛАК, 

МЕРКОСУР, Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок (Кариком), 

Асоціація Карибських держав (АКД), ЦАІ, ЦАЗР, центральноамериканський спільний 

ринок. «Перезавантаження» міжамериканських відносин та пошук нових форм взаємодії. 

Реформа ОАД, нові інтеграційні ініціативи, спроба розробки нової системи безпеки. Роль 

регіону у вирішенні проблем сучасності та боротьби з тероризмом, наркотрафіком, 



екологічною кризою. Особливості латиноамериканського регіоналізму в контексті 

регіональної безпеки.  

       

Тема № 5.  

Регіональні та позарегіональні актори: роль та місце в системі міжрегіональних 

відносин у Латинській Америці 

 

  Латинська Америка та зовнішньополітичні інтереси США. Нафтовий фактор та 

його вплив на міжнародні процеси в Латинській Америці.  Бразилія як регіональний лідер: 

прагнення до зовнішньополітичної автономії. Аргентина: роль та місце в Латинській 

Америці. Китай як позарегіональний актор у Латинськиій Америці. Особливості взаємодії 

країн Латинської Америки та Європейського Союзу в контексті ібероамериканської 

спільноти націй. 

       

Тема № 6.  

Країни Латинської Америки: особливості міждержавних відносин у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

 Геополітичне положення держав регіону, внутрішні та зовнішні виклики і загрози 

на сучасному етапі. Провідні держави континенту та основні протиріччя між ними. 

Особливості двосторонньої взаємодії країн Латинської Америки. Глобалізація як фактор 

впливу на внутрішні процеси в латиноамериканських країнах. 
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2. Плани практичних (семінарських) занять, самостійної роботи: 
 

Назва теми 

Тема 1. Латинська Америка: основні етапи історичного розвитку регіону 

1. Цивілізації доколумбової Америки та початок європейської колонізації 

континенту. 

2. Європейська колонізація континенту та її наслідки. 

3. Антиколоніальна боротьба та війна за незалежність у 1810 –1826 рр. 

4. Міжнародне та внутрішньополітичне становище країн Латинської Америки після 

Визвольної війни.  

5. Країни Латинської Америки: проблема вибору шляхів розвитку у другій половині 

ХІХ ст. 

Тема 2. Військово-політичні конфлікти в Латинській Америці та шляхи їх вирішення 

 

1. Конфліктогенні чинники в країнах Латинської Америки.  

2. Історичні витоки військово-політичних конфліктів в регіоні Латинської Америки. 

3. Збройні конфлікти в регіоні в ХІХ ст.  

4. Локальні конфлікти на території латиноамериканського регіону в ХХ – на початку 

ХХІ ст.  

5. Механізми врегулювання збройних конфліктів у регіоні.  

Тема 3. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку  

країн Латинської Америки 

 

1. Основні тенденції економічного розвитку регіону.  

2. Роль та місце країн Латинської Америки в світовому господарстві.   

3. Роль іноземних інвестицій у розвитку континенту.  

4. Країни регіону в системі зовнішньоекономічних зв'язків.  

5. Політичні процеси в країнах Латинської Америки та їх вплив на характер 

міждержавних відносин у регіоні. 

Тема 4. Інтеграційні процеси в Латинській Америці 

1. Формування латиноамериканських економічних та політичних угруповань 

2. Латиноамериканський регіоналізм у  контексті вирішення проблем регіональної 

безпеки 

3. Провідні міждержавні об’єднання в Латинській Америці: мета створення та основні 

завдання 

4. Особливості економічної інтеграції в Латинській Америці 

Тема 5. Регіональні та позарегіональні актори: роль та місце в системі 

міжрегіональних відносин у Латинській Америці 

1. Латинська Америка та зовнішньополітичні інтереси США 

2. Бразилія як регіональний лідер: прагнення до зовнішньополітичної автономії 

3. Аргентина: роль та місце в Латинській Америці 

4. Китай як позарегіональний актор у Латинськиій Америці 

5. Особливості взаємодії країн Латинської Америки та Європейського Союзу в 

контексті ібероамериканської спільноти націй 

Тема 6. Країни Латинської Америки: особливості міждержавних відносин у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

 



1. Геополітичне положення держав регіону, внутрішні та зовнішні виклики і загрози 

на сучасному етапі.  

2. Провідні держави континенту та основні протиріччя між ними.  

3. Особливості двосторонньої взаємодії країн Латинської Америки.  

4. Глобалізація як фактор впливу на внутрішні процеси в латиноамериканських 

країнах. 

5. Україна та країни Латинської Америки: особливості двосторонньої взаємодії 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Види, зміст самостійної роботи 

Підготовка до усного опитування на тему «Латинська Америка: основні етапи 

історичного розвитку регіону» з наступних питань: геополітичні, природно-

кліматичні, етно-демографічні, культурно-цивілізаційні, історичні, суспільно-

економічні особливості розвитку країн Латинської Америк. Колонізація континенту та 

її наслідки. Антиколоніальна боротьба та її наслідки. Процес становлення незалежних 

держав у Латинській Америці та специфіка їх розвитку у ХІХ – першій половині ХХ 

ст. 

Підготовка до усного опитування на тему «Військово-політичні конфлікти в 

Латинській Америці та шляхи їх вирішення» з наступних питань: фактори, що 

сприяють появі конфліктів у країнах Латинської Америки. Локальні конфлікти на 

континенті у ХІХ – ХХ ст. Лінії міжетнічних конфліктів у Латинській Америці на 

сучасному етапі. 

Підготовка до усного опитування на тему «Особливості соціально-економічного та 

політичного розвитку країн Латинської Америки» з наступних питань: Особливості 

економічного розвитку регіону. Роль країн Латинської Америки в світовому 

господарстві.  Країни регіону в системі зовнішньоекономічних зв'язків. Політичні 

процеси в країнах Латинської Америки та їх вплив на характер міждержавних 

відносин у регіоні. 

Підготовка до усного опитування на тему «Інтеграційні процеси в Латинській 

Америці» з наступних питань: регіональна інтеграція країн Латинської Америки та її 

специфіка, роль та місце країн Латинської Америки в глобалізаційних проектах, 

економічні та політичні міждержавні об'єднання в. Латинській Америці. 

Підготовка до усного опитування на тему «Регіональні та позарегіональні актори: роль 

та місце в системі міжрегіональних відносин у Латинській Америці» з наступних 

питань: Латинська Америка та зовнішньополітичні інтереси США. Нафтовий фактор 

та його вплив на міжнародні процеси в Латинській Америці.  Бразилія як регіональний 

лідер: прагнення до зовнішньополітичної автономії. Аргентина: роль та місце в 

Латинській Америці. Китай як позарегіональний актор у Латинськиій Америці. 

Особливості взаємодії країн Латинської Америки та Європейського Союзу в контексті 

ібероамериканської спільноти націй. 

Підготовка до усного опитування на тему «Країни Латинської Америки: особливості 

міждержавних відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.» з наступних 

питань: Прорвідні держави регіону та основні протиріччя між ними. Проблеми 

двосторонньої взаємодії країн латиноамерикаського регіону. Бразиліяя та Аргентина: 

суперечливість розвитку двосторонніх відносин.   



 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт передбачених навчальним 

планом. 

 

Зразок тестів для поточного та підсумкового контролю 

 
1. Угода про співробітництво між МЕРКОСУР та ЄС була підписана в: 

1. 1995 р. 

2. 2000 р. 

3. 2008 р. 

4. 2010 р. 

 

2. Президентський акт, який остаточно врегулював територіальні суперечки між Перу та 

Еквадором, було підписано в: 

1. 1995 р. 

2. 1998 р. 

3. 2000 р. 

4. 2008 р. 

 

3. «Ініціатива Америк» – це зовнішньополітична програма, яка була проголошена в 

період президентства: 

1. Д. Кеннеді  

2. Р. Ніксона  

3. Р. Рейгана 

4. Дж. Буша-старшого 

 

Завдання для підсумкового контролю 

 

1. Латинська Америка: загальна характеристика та специфіка історичного розвитку 

регіону 

2. Цивілізації доколумбової Америки та європейська колонізація континенту 

3. Антиколоніальна боротьба та війна за незалежність у Латинській Америці в 1810 –  

1826 рр. 

4. Становлення незалежних держав у Латинській Америці та початок формування 

міжамериканської системи 

5. Міжнародне та внутрішньополітичне становище країн Латинської Америки після 

Визвольної війни 

6. Країни Латинської Америки: проблема вибору шляхів розвитку у другій половині  

ХІХ ст.   

7. Міжнародне становище латиноамериканських держав на початку ХХ ст.  

8. Революція в Мексиці 1910 – 1920 рр. та її міжнародне значення 

9. Особливості розвитку міжнародних відносин в Латинській Америці напередодні та в 

роки Першої Світової війни 



10. Розвиток міждержавних відносин у Латинській Америці в міжвоєнний період  

11. Міждержавні відносини в Латинській Америці напередодні та в роки Другої Світової 

війни 

12. Латиноамериканський регіоналізм та його специфіка в контексті проблем регіональної  

безпеки 

13. Особливості міждержавних відносин в регіоні Латинської Америки в другій половині 

1940-х – на початку 1950-х рр. 

14. Інтеграційні процеси в країнах Латинській Америці: історія та сучасність 

15. Міжнародні відносини в Латинській Америці в другій половині 1950-х – на початку 

1960-х рр. 

16. Історичні витоки військово-політичних конфліктів у Латинській Америці 

17. Розвиток міжамериканської системи в середині 1960-х – на початку 1970-х рр. 

18. Міждержавні відносини в Латинській Америці в 1970-х – на початку 1980-х рр. 

19. Локальні конфлікти на території латиноамериканського регіону в ХХ – на початку  

ХХІ ст. 

20.  Трансформація міжнародних відносин у регіоні Латинської Америки в другій 

половині 1980-х – на початку 2000-х рр. 

21. Латинська Америка в сучасній системі міжнародних відносин 

22. Стан та перспективи розвитку Латиноамериканського мультилатералізму 

23. Ібероамериканське суспільство: генеза та еволюція 

24. Латинська Америка: роль регіону у вирішенні проблем сучасності  

25. Андська група та її роль у системі міжнародних відносин в Латинській Америці  

26. Організація американських держав: роль та місце в системі міждержавних  відносин у 

Латинській Америці 

27. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Латинської Америки в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

28. Проблема регіонального лідерства на Латиноамериканському континенті 

29. МЕРКОСУР як інтеграційний проект у Латинській Америці 

30. Особливості взаємодії країн Латинської Америки та Європейського Союзу в контексті 

Ібероамериканської спільноти націй 

31. НАФТА як центр інтеграційних процесів у Латинській Америці 

32. Латинська Америка та зовнішньополітичні інтереси США 

33. КНР як позарегіональний актор у Латинській Америці 

34. УНАСУР та особливості військово-політичної взаємодії в Латинській Америці 

35. Латиноамериканська асоціація інтеграції: мета створення та основні завдання 

36. Місце країн Латинської Америки в світовому господарстві. Роль іноземних інвестицій 

в розвитку регіону 

37. Проблеми безпеки та спроби їх вирішення у Латиноамериканському регіоні 

38. Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок (Кариком) 

39. Спроби формування спільного ринку в регіоні Латинської Америки та їх наслідки 

40. Країни БРІКС та їх роль у сучасному світі  

41. Особливості зовнішньої політики Мексики в 1990-х – 2000-х рр. 

42. Енергетичний фактор та його вплив на міжнародні процеси в Латинській Америці 

43. Провідні країни Латиноамериканського континенту та основні протиріччя між ними 

44. Трансформація зовнішньополітичного курсу Бразилії в постбіполярний період 



45. Роль країн Центральної Америки та Карибського басейну в регіональній та світовій 

політиці  

46. Особливості двосторонньої взаємодії країн Латинської Америки 

47. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети Аргентини наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ ст.  

48. «Боліваріанський альянс»: причини створення та основні завдання 

49. Глобалізація як фактор впливу на внутрішні процеси в латиноамериканських країнах 

50. Антиглобалізаційні рухи в країнах Латинської Америки 

 

 

4. Завдання для семестрової залікової роботи. 

 

Структура залікової роботи: 2 теоретичних запитання. Максимальна кількість балів 

за відповідь на кожне запитання – 20 балів. У разі використання заборонених джерел під 

час проведення заліку студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує 

загальну нульову оцінку.  

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти надається можливість скласти залікову роботу 

в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин в Латинській Америці. 

 

Зразок залікового завдання: 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  студії» 

Семестр: 8 

Форма навчання: денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

Навчальна дисципліна: Актуальні проблеми міжнародних відносин в Латинській 

Америці 

 

Заліковий білет № 1 

1. МЕРКОСУР як інтеграційний проект у Латинській Америці (20 балів) 

2. КНР як позарегіональний актор у Латинській Америці (20 балів) 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства  

протокол № 1 від «26» серпня 2021 року  

Зав. кафедрою __________ А.Ю. Парфіненко  Екзаменатор______М.Ю. Онацький



 


