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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ США В РЕГІОНІ КАРИБСЬКОГО МОРЯ: 

ЕВОЛЮЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
 

 Дана стаття присвячена темі еволюційної трансформації зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів 
Америки в Карибському регіоні в контексті реалізації національних інтересів. Розглянуто особливості розвитку 
міждержавних контактів окремих держав ( зокрема, Ямайки, Куби та Венесуели) зі США. Проаналізовано специфіку 
багатосторонніх відносин, в тому числі й співпраці в рамках міжнародних організацій, а також стан та перспективи 
надання Вашингтоном гуманітарної підтримки країнам Карибського моря. Визначено основні аспекти формування 
національних інтересів США регіоні та причини взаємозалежності сторін. Автор приходить до висновку, що незважаючи 
на те, що на сучасному етапі зовнішньополітичний дискурс Вашингтону набуває нового геополітичного виміру, у 
контексті національних інтересів держави в Карибському басейні можна виділити спроби відновити або ж посилити 
свій вплив на зазначені країни, з метою забезпечення миру та добробуту американської нації й захисту її інтересів. 
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Постановка проблеми. В історичному кон-
тексті становлення та розвитку відносин, варто 
звернути увагу на те, що країни Карибського 
басейну мали важливу роль на шляху 
становлення Сполучених Штатів Америки як 
світового лідера, а Вашингтон в свою чергу 
вже давно став гарантом безпеки регіону.  

Формування національних інтересів США в 
регіоні Карибського моря було обумовлено 
кількома аспектами. По-перше, із закінченням 
«холодної війни» та розпадом «світової систе-
ми соціалізму» відбулися значні трансформа-
ції у міжнародних відносинах. Як наслідок, 
Сполучені Штати Америки залишились єди-
ною супердержавою з найбільшою військовою 
силою у світі, яка найбільш активно залучена 
не тільки до регіональних, але й до глобальних 
справ; й при цьому ж, є найбільшим гуманітар-
ним закордонним інвестором в країни, що роз-
виваються, зокрема, в держави Карибського 
басейну. 

По-друге, починаючи з ХІХ ст. Карибський 
регіон має особливе значення в контексті гео-
політичних та економічних інтересів Сполуче-
них Штатів. Зокрема, в історичному контексті 
становлення та розвитку відносин, через знач-
ну пріоритетність для Вашингтону, даний ре-
гіон отримав неофіційну назву «заднього подвір’я 
США»; а по причині важливості для всього Амери-
канського континенту (загалом усієї Західної 
півкулі) – «Американського Середземномор’я». 

По-третє, на сьогоднішній день, практично 
жодна країна не може гарантувати безпеку без 
урахування регіонального та глобального стано-

вища. Більше того, маючи статус світового ліде-
ра, Сполучені Штати Америки не є винятком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дана тема знаходиться в фокусі досліджень 
сучасної політології та конфліктології. Питан-
ня Карибського вектору зовнішньої політики 
США розглядало чимало вітчизняних та зару-
біжних авторів. Низка суміжних із досліджу-
ваною проблемою питань висвітлювалась, зок-
рема, у працях таких вчених: Дж. Айкенберрі, 
Р. Арон, І. Валерстайн, Дж. Влоянтес, С. 
Волт, Ч. Джонсона, М.В. Засядько, Н.М. 
Весела, Ю.В. Стащук. Однак, у нашій державі 
«карибістика» досі не виокремлена в окрему 
галузь знань. Натомість дослідженням цього 
регіону побіжно займаються американісти та 
латиноамериканісти. Тому дана тема й 
сьогодні залишається відкритою та потребує 
подальшого вивчення. 

Мета даної статті – відслідкувати еволюційну 
трансформацію зовнішньополітичних пріоритетів 
Сполучених Штатів Америки в Карибському 
регіоні в контексті реалізації національних 
інтересів. 

Основні результати дослідження. Посила-
ючись на історичне минуле регіону, можна 
відзначити, що з ХХ ст. першість США на 
міжнародній арені стала для держав Кариб-
ського басейну гарантією безпеки. Варто звер-
нути увагу й на те, що у Національній військо-
вій стратегії «Заново визначаючи американське 
військове лідерство» 2011 року відзначено, що 
безпека та добробут американської нації зас-
новується на цінностях і на «лідерстві у світово-
му порядку», що передбачає найбільш ефектив-
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не використання «всього спектру засобів вла-
ди для захисту своїх національних інтересів» [9]. 

В історії становлення відносин Вашингтону 
з країнами Карибського басейну є значна кіль-
кість державних переворотів, що здійснюва-
лись з метою встановлення лояльних до себе 
урядів. Такого роду зміни відбувались пері-
одично: по черзі в певних країнах протягом 
короткого періоду, що до речі, часто співпа-
дало з економічними спадами в США. Тради-
ційно першими діями нових урядів, які прихо-
дили до влади шляхом переворотів, були обме-
ження зовнішніх економічних зв’язків країн та 
їх переорієнтації на північного сусіда, що час-
то супроводжувалось масштабними закупівля-
ми американської зброї (часто в кредит). Щодо 
національних інтересів Сполучених Штатів 
Америки у регіоні, то по-перше, зацікавленість 
у встановлені дружніх відносин та фінансу-
ванні була зумовлена бажанням поширити 
сферу впливу в Західній півкулі, на шляху 
закріплення за собою статусу наддержави, а 
також заручитися союзниками на випадок 
протистояння з іншими державами. По-друге, 
формування ринку збуту (зокрема, зброї). По-
третє, забезпечення безпеки, утворення ОАД. 
По-четверте, налагодження відносин в еконо-
мічних цілях, імпорт сировини з країн регіону 
(приклад: імпорт нафти з Венесуели, оскільки 
ця держава є однією з найбільших її вироб-
ників в світі; половина якої експортується до 
США), створення НАФТА. 

Разом з тим, варто зауважити, що Сполу-
чені Штати мали безумовно значний вплив на 
формування держав Карибського регіону та їх 
геоекономічних інтересів у світовій політиці. 
Зокрема ряд країн, які раніше були залежними 
від європейських колонізаторів, заручилися 
протекторатом США.  

Так наприклад, Ямайка, яка з отриманням 
незалежності та прийняттям нової конституції 
залишалась у складі Британської Співдруж-
ності, у 1962 році стала членом ООН, а в 1963 
році підписала угоду з Вашингтоном про 
військову та економічну підтримку. Після 
цього США зайняли 1 місце у експорті та 
імпорті острова, викупивши та, відтепер, 
контролюючи більшість підприємств та банків 
Ямайки. Хоч це й призвело до масових завору-
шень через політику лейбористів в уряді, од-
нак восени 1980 року після чергової перемоги 
на виборах Лейбористської партії, країна 
проголосила остаточний курс на зближення із 
США. Як наслідок, отримуючи фінансову до-
помогу та військові підтримку, у 1980-х прем'єр-

міністр Ямайки Едвард Сіга підтримав політику 
Сполучених Штатів проти Куби та Гренади [5]. 

Станом на сьогодні, США є найважливі-
шим торговельним партнером Ямайки, яка є 
важливим напрямком для інвестицій Вашинг-
тону, що підтримує її зусилля у контексті лібе-
ралізації торгівлі на двосторонньому, регіона-
льному та глобальному рівнях. Відповідно до 
Акту про торговельне партнерство з держава-
ми Карибського басейну (the Caribbean Basin 
Trade Partner Act) та інших торговельних 
інструментів, понад 80% ямайських експорт-
них товарів потрапляють на ринок Сполуче-
них Штатів без мита. Також Вашингтон що-
річно надає більше 100 мільйонів доларів підт-
римки через Корпорацію приватних закордон-
них інвестицій (the Overseas Private Investment 
Corporation) для розширення та диверсифіка-
ції джерел енергії, доступних на острові. Між 
сторонами також діє інвестиційний договір та 
угода щодо уникнення подвійного оподатку-
вання. Доречно зауважити, що більше 80 аме-
риканських фірм мають представництва на 
Ямайці, а сотні інших фірм США продають 
свою продукцію через місцевих дистриб'ю-
торів. Вагомим фактором є й те, що чисельна 
ямайська спільнота надсилає мільярди доларів 
грошових переказів на батьківщину. Крім 
того, щорічно більше мільйона американських 
туристів відвідують Ямайку, і сотні тисяч 
ямайців відвідують Сполучені Штати.  

США надають значну допомогу Кінгстону 
для подолання насильницьких злочинів і транс-
національної злочинної діяльності. Також прі-
оритетними питаннями в двосторонніх відно-
синах є подолання корупції, підвищення про-
зорості та покращення держуправління, спри-
яння участі Ямайки в регіональних заходах з 
безпеки, розвиток освіти, боротьба з ВІЛ / 
СНІДом. 

 Загалом, Сполучені Штати та Ямайка 
підтримують дружні та плідні відносини, 
засновані на довірі та взаємних інтересах, та 
сприяють процвітанню та стабільності обох 
країн у рамках Ініціативи безпеки Карибського 
басейну (CBSI). Ця тісні взаємини ґрунтуються 
на міжособистісних зв'язках та 
міжнаціональній співпраці [12]. 

Водночас, в історичній ретроспективі, 
відносини США з Кубою розвивалися значно 
складніше. Початок встановлення контактів 
між сторонами датується 1898 роком, після 
здобуття незалежності островом унаслідок 
Іспано-американської війни, коли підписавши 
Паризьку мирну угоду, Іспанія відмовилася від 
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володінь на Кубі. Однак, країна залишалася 
під протекцією США лише до проголошення 
незалежності в травні 1902 року. Посилаючись 
на зміст поправки Платта, Вашингтон зали-
шав за собою право контролю над зовнішньо-
політичною та економічною діяльністю Куби, 
а також утримування Ґуантанамо у своєму во-
лодінні. Ця поправка була скасована тільки 
1934 році. Варто зауважити, що надалі респуб-
лікою керували вибрані президенти та дикта-
тор Ф. Батиста, який опинився при владі внас-
лідок державного перевороту. Саме в роки йо-
го керівництва на Кубі поширилася корупція 
та посилилися репресії проти опозиції. Згодом, 
у 1958 році США припинили воєнну підтрим-
ку президенту-диктатору по причині чисель-
них порушень ним прав людини. У 1959 році 
режим Батисти було повалено опозиційним 
рухом на чолі з Фіделем Кастро та Ернесто Че 
Гевара [3]. Варто зазначити, що новий режим 
викликав невдоволення офіційного Вашингто-
ну, особливо після встановлення союзницьких 
відносин Куби з Радянським Союзом в роки 
Холодної війни, і як наслідок, це призвело до 
розриву дипломатичних відносин до 2015 року 
та запровадження проти Куби економічного 
ембарго. 

На сучасному етапі, США приділяють знач-
ну увагу стабілізації відносин з Кубою, що зок-
рема покликано бажанням не допустити зміц-
нення позицій Російської Федерації в регіоні. 
Таким чином, Вашингтон суттєво змінив своє 
відношення до цієї республіки в контексті ста-
новлення конструктивного співробітництва на 
двосторонньому рівні після більш ніж 50-
річної перерви після Карибської кризи. Вже на 
початку 2015 року Президент США Б. Обама 
проголосив новий курс щодо Гавани, а також 
закликав американський Конгрес скасувати 
торговельне ембарго проти Куби та виклю-
чити цю країну зі списку спонсорів тероризму.  

У рамках реалізації зазначеного курсу в 
січні 2015 року відбувся візит американської 
торговельної місії та делегації Конгресу США 
до Гавани, де відбулися переговори з керів-
ництвом Куби щодо можливостей відновлення 
американо-кубинських зносин. Ініціатива Ва-
шингтону була підтримана кубинською сторо-
ною, що було зумовлено її зацікавленістю в 
отриманні іноземного фінансування задля 
проведення реформ в країні й відновленні 
доступу до американського ринку [11]. 

Ефективність переговорів підтверджується 
фактом початку діалогу Вашингтону та Гавани 
на рівні представників керівництва зовнішньо-

політичних відомств. Тим чином, за результа-
тами переговорів помічника Державного сек-
ретаря США з питань Західної півкулі 
Р. Джейкобсона й директора Департаменту 
Міністерства Зовнішніх Справ Куби Х. Відаля 
(що до речі, було першою за останні 35 років 
зустріччю такого рівня) була укладена домов-
леність щодо відновлення дипломатичних 
стосунків між двома країнами. 

10-11 квітня 2015 р. у Панамі відбувся VII 
Саміт Америк, під час якого Президент США 
Б. Обама та Голова Державної Ради й Ради 
міністрів Куби Р. Кастро закріпили рішення 
щодо цього питання у ході неформальних 
переговорів. Варто зауважити, що під час 
свого виступу на саміті, Р. Кастро висловив 
вдячність Б. Обамі й запевнив, що з нього 
знімається відповідальність за попередню 
політику Сполучених Штатів стосовно Куби. 

Підсумком двосторонніх ініціатив стало 
відновлення зносин між США та Кубою, 
зокрема взаємні дипломатичні відносини між 
державами були офіційно відновлені 20 липня 
2015 року [11]. 

Варто зазначити, що відновлення зносин з 
Кубою є надзвичайно важливими для націона-
льних інтересів США в Карибському басейні, 
адже ця республіка була головним союзником 
колишнього СРСР в Західній півкулі. Більше 
того, на сучасному етапі, Російська Федерація 
не бажає послаблювати двосторонні контакти, 
аби наблизити свою присутність (зокрема, 
військову) до США. По цій причині, у 2014 
році, офіційна Москва списала Кубі 90% її 
боргу, що становило близько 32 млрд. дол. 
США. Однак варто враховувати й той факт, 
що це був просто дружній жест з боку Росії, 
оскільки цей борг, за жодних умов, неможливо 
було (і неможливо буде) отримати РФ (а ще 
раніше — СРСР). Таким чином, списання 
безнадійного боргу можна тлумачити як сим-
волічний жест і, разом з тим, вагомий внесок 
Москви у подальший розвиток зносин Росія-Куба. 

Незважаючи на те, що в 2016 році ново-
обраний президент США Дональд Трамп зая-
вив, що у випадку, якщо Куба не погодиться 
змінити умови певних угод, укладених в 
період правління Барака Обами, скасує їх, того 
ж року він підписав угоду про безвізовий ре-
жим для всіх країн Карибського басейну. 
Максимальний термін перебування в США, 
згідно цією домовленістю –  180 днів. Д. 
Трамп прокоментував дану угоду, як захід що-
до зміцнення зносин з державами Карибського 
басейну. Варто зауважити, що незважаючи на 
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те, що президент США має радикальні настрої 
щодо будівництва стіни на кордоні з Мекси-
кою та щодо міграцій з цієї країни, в угоді йде-
ться про «всі карибські країни» без будь-яких 
винятків [4]. 

На сучасному етапі, Сполучені Штати дот-
римуються обмеженої взаємодії з Кубою, що 
має прояв в захисті американських національ-
них інтересів та політично-економічному 
впливі на кубинський уряд і його народ. Ва-
шингтон сприяє закріпленню прав людини та 
демократії, розвитку телекомунікацій та Інтер-
нету на Кубі, підтримує розвиток приватного 
сектору та громадянського суспільства, а 
також займається сферами спільних інтересів 
США та Гавани [2]. 

Хоча економічні санкції залишаються в си-
лі, Сполучені Штати є найбільшим постача-
льником продовольства та сільського сподар-
ської продукції на Кубу. Експорт цих товарів у 
2017 році становив 291 мільйон доларів, а з 
січня по жовтень у 2018 року – 240 мільйонів 
доларів. США також є значним постачальни-
ком гуманітарних товарів на Кубу, включаючи 
ліки та медичні препарати. Варто зауважити, 
що грошові перекази зі Сполучених Штатів, 
які оцінюються в 3,5 млрд. доларів США на 
рік, відіграють важливу роль у економічному 
розвитку Куби [11]. 

Одночасно, Вашингтон проводить радика-
льнішу політику стосовно Венесуели, що виз-
начається США як країна, яка становить 
загрозу національним інтересам Сполучених 
Штатів Америки. 

По цій причині, США продовжують тиск на 
Венесуелу в контексті найбільш важливих для 
неї питань, включаючи питання посилення 
конкуренції експорту венесуельської нафти 
(що являє основне джерело надходження при-
бутків до Венесуели), а також впровадження 
санкцій проти представників державного 
керівництва країни. 

Варто зазначити, що в березні 2015 року у 
ході саміту країн Карибського басейну Прези-
дент США Б. Обама виступив з декількома 
пропозиціями в рамках американської Ініці-
ативи Карибської енергетичної безпеки, що 
реалізується на противагу венесуельській про-
грамі «Petrocaribe», яка передбачає поставки 
венесуельської нафти в країни Карибського 
басейну за зниженими цінами. 

Окрім того, Б. Обама повідомив про набут-
тя чинності нової програми сприяння країнам 
регіону у переході до доступної й чистої 
енергії завдяки створенню фонду мобілізації 

приватних інвестицій в екологічно чисті 
енергетичні проекти. Першим внеском США 
до цього фонду стало надходження в розмірі 
20 млн. доларів США. 

Однак, США не мали и не мають на меті 
розривати відносини з Каракасом (підтвердь-
женням цього можна вважати згоду Б. Обами 
на зустріч з Президентом Венесуели Н. Ма-
дуро підчас саміту карибських країн у 2015 
році, а також візит голови комітету з міжна-
родних справ Сенату США Р. Коркера до 
Каракасу [6]). Хоч 23 січня 2019 року, після 
визнання США «виконуючим обов'язки прези-
дента Венесуели» самопроголошеного Хуана 
Гуайдо, президент Республіки Венесуела Ніко-
лас Мадуро заявив про розрив дипломатичних 
відносин з США і висилку американських 
дипломатів з Венесуели, американська сторона 
не визнає законним його режим й не вважає 
легітимним розірвання відносин у таких шлях [1]. 

Разом з тим, США використовують на свою 
користь значну економічну залежність Венесу-
ели від американського ринку. Адже, незвана-
ючи на непрості зносини між двома країнами, 
Сполучені Штати Америки є основним торго-
вельним партнером Венесуели (на США при-
падає 40% загального обсягу венесуельського 
експорту та 26% — імпорту, що значно 
перевищує аналогічні показники у торгівлі 
Венесуели з іншими державами). 

Крім того, США протягом багатьох років 
надають значні інвестиції Венесуелі задля 
підтримки захисту прав людини, сприяння 
розвитку громадянського суспільства та 
зміцнення демократичних інститутів. Однак, 
наразі Вашингтон скоротив розміри допомоги. 

Важливо й те, що відповідно до Закону про 
контроль над експортом зброї, Державний де-
партамент США вважає, що Венесуела «не 
повністю сприяє» зусиллям Вашингтону в бо-
ротьбі з тероризмом. Згідно з цим документом, 
оборонні статті та послуги не можуть бути про-
дані або ліцензовані для експорту до Венесуели [8]. 

Зрештою, складне політичне та економічне 
становище змусить Венесуелу шукати шляхи 
покращення відносин з Вашингтоном.  

На сучасному етапі, двосторонні відносини 
характеризуються як достатньо напружені. Ва-
шингтон часто критикує уряд Венесуели, зок-
рема це було зумовлено політичною діяльні-
стю Н. Мадуро, якій був притаманний автори-
таризм, нетерпимість до інакомислення і без-
відповідальне втручанням в економіку, що 
призвело до гіперінфляції та економічного 
спаду в країні із значними запасами нафти [13]. 
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Повертаючись до питання багатосторонніх 
відносин, доречно зазначити, що вагомим чин-
ником, який сприяє розвитку та налагодженню 
контактів між Вашингтоном та країнами регіону, 
є співпраця в рамках міжнародних організацій. 

Доречно зауважити, що у контексті безпе-
кового питання, якісно переломним моментом 
в історії розвитку відносин США з державами 
Карибського регіону можна вважати заснуван-
ня Організації Американських Держав (ОАД) 
в 1948 році, до якої увійшли всі 35 країн За-
хідної півкулі. Головним завданням ОАД  є за-
безпечення миру та розвитку. Ефективність 
здійснення основних цілей даної організації 
забезпечується чотирма основними стовпами, 
серед яких: демократія, права людини, безпека 
і розвиток. Підтримуючи один одного та вста-
новлюючи контакти між собою за допомогою 
політичного діалогу, відкритості та співпраці, 
що забезпечується в рамках ОАД завдяки 
укладанню ряду угод, робота організації має 
вагоме значення в контексті максимізації 
ефективності розвитку відносин в півкулі [7]. 

Варто зазначити, що фактично діяльність 
ОАД бере початок в 1826 року, з ідеї Симона 
Болівара створити асоціацію держав півкулі, 
на якій зокрема пропонувалося створення Ліги 
Американських Республік, які б мали спільні 
збройні сили й були б об’єднані спільним до-
говором захисту та наднаціональними парла-
ментськими зборами [38]. Це призвело до зас-
нування Міжнародного Союзу Американських 
республік та Торгівельного Бюро Американсь-
ких республік у 1890р.; створення Міжамери-
канської Комісії з Прав Людини в 1959р.; 
заснування Міжнародного суду з прав людини 
в Коста-Ріці в 1978р.; підписання Міжамери-
канської Угоди по боротьбі проти тероризму 
в 2002р., що безумовно мало значний вплив на 
формування безпеки в регіоні. 

У контексті гуманітарної підтримки, варто 
зазначити, що незважаючи на те, що в останні 
роки фінансування зменшилося, допомога США 
державам Карибського регіону є ключовою 
починаючи ще з 80-х років ХХ століття. Так у 
1980 році Федеральний уряд виділив регіону 
3,5 млрд. дол. США, однак до 2018 року 
фінансування скоротилося до 1,7 млн. дол. 
США, що все одно є значним внеском у 
забезпечення гуманітарної безпеки регіону.  

Варто зауважити,  що зацікавленість в 
інвестуванні США в Карибський регіон перш 
за все була зумовлена бажанням заручитися 
союзницькою підтримкою держав, що могли 

опинитися під радянським впливом під час 
Холодної війни, а також спробами зупинити 
розповсюдження незаконного обігу наркотиків 
та зупинення поширення наслідків стихійних 
лих. У контексті фінансування, це було спря-
мовано на просування відкритих ринків та 
демократії, починаючи з 1990-х років, а також 
на підтримку урядових та неурядових органі-
зацій, серед яких: USAID, Peace Corps та Food 
for Peace. Варто звернути увагу й на те, що в 
роки президентського  правління Б. Обами, 
гуманітарна політика США по відношенню до 
регіону, головним чином, була спрямована на 
зміцнення демократичного врядування, захист 
прав людини, підвищення безпеки громадян, 
посилення соціальної інтеграції та економіч-
ного процвітання, а також сприяння розвитку 
самостійного забезпечення енергією завдяки 
альтернативним способам (екологічно чистим) 
і стійкості до зміни клімату [10]. Однак, зважа-
ючи на політичний курс Д. Трампа, який зосе-
реджується головним чином на зміцненні саме 
внутрішньої безпеки, можна спрогнозувати 
подальше скорочення та призупинення актив-
ної гуманітарної допомоги країнам регіону. 

Висновки. Отже, в контексті еволюційної 
трансформації національних інтересів США в 
Карибському басейні, цілком влучно від обра-
жає пріоритетність для Вашингтону, неофілій-
на назва  регіону («заднього подвір’я США»). 
В історичній ретроспективі, становлення від-
носин сторін передусім було зумовлено ба-
жанням Сполучених Штатів закріпити статус 
наддержави в Західній півкулі, забезпечити 
союзницькі зносини з країнами в період Хо-
лодної війни та сформувати ринок збуту, що 
призвело до виникнення регіональних міжна-
родних організацій, серед яких НАФТА та 
ОАД. Нагальними проблемами сьогодення, що 
перманентно залишаються у порядку денному 
двосторонніх та багатосторонніх контактів, є 
політична нестабільність, державні переворот-
ти, поширення наркотрафіків, нелегальні пото-
ки мігрантів та стан інформаційної безпеки. 

Таким чином, незважаючи на те, що на 
сучасному етапі зовнішня політика США на-
буває нового геополітичного виміру, у кон-
тексті національних інтересів держави в Ка-
рибському басейні можна виділити спроби 
відновити або ж посилити свій вплив на країни 
регіону (зокрема Ямайку, Кубу та Венесуелу), 
з метою забезпечення миру та добробуту 
американської нації й захисту її інтересів. 

 



№ 3 (36) березень 2020 р.   

 
33 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 
1. Мадуро заявил о разрыве дипотношений Венесуэлы с США [Електронний ресурс] // Украинская 

правда. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/23/7204684/. 
2. Ткач А. Зовнішньополітичні стратегії США в Латинській Америці/ Анатолій Ткач// 

Український науковий журнал «Освіта регіону» – 2016 – №3 – С.42 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://social-science.com.ua/article/376 

3. Шушківський А. І. Куба, Республіка Куба // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. 
І. М. Дзюба; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН 
України. — К., 2003–2016. — ISBN 944-02-3354-X. 

4. Breaking News. Donald Trump Signs Visa-Free Trevel Policy for Entire Caribbean [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://tv-bbc.com/ky-donald-trump-signs-visa-free-travel-policy-for-entire-caribbean/ 

5. History of Jamaica [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.historyofnations.net/northamerica/jamaica.pdf 

6. Independent Analytical Center For Geopolitical Studies ‘Borysfen Intel’. New Aspects of the United 
States' Geopolitical Strategy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bintel.com.ua/en/article/gro-usa/ 

7. Le site officiel d’OEA: Ce que nous faisons [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: 
http://www.oas.org/fr/a_propos/que_faisons.asp 

8. Official website of the Department of Homeland Security [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.cbp.gov/. 

9. The National Military Strategy of the United States of America, 2011. Redefining America’s Military 
Leadership [Електронний ресурс]// Joint Chiefs of Staff. – February 8, 2011. – Режим доступу: 
http://www.jcs.mil//content/files/2011-02/020811084800_2011_NMS_-_08_FEB_2011.pdf 

10. U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: Trends and FY2017 Appropriations 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fas.org/sgp/crs/row/R44647.pdf 

11. U.S. Relations With Cuba [Електронний ресурс] // The U.S. State Department. – 2020. – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2886.htm. 

12. U.S. Relations with Jamaica [Електронний ресурс] // The U.S. State Department. – 2020. – Режим 
доступу: https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2032.htm. 

13. U.S. Relations With Venezuela [Електронний ресурс] // The U.S. State Department. – 2020. – 
Режим доступу до ресурсу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html. 

 

Заиченко Маргарита Михайловна  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ США В РЕГИОНЕ КАРИБСКОГО МОРЯ: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Данная статья посвящена теме эволюционной трансформации внешнеполитических приоритетов США в Карибском регионе в 
контексте реализации национальных интересов. Рассмотрены особенности развития межгосударственных контактов отдельных 
государств (в частности, Ямайки, Кубы и Венесуэлы) с США. Проанализирована специфика многосторонних отношений, в том 
числе и сотрудничества в рамках международных организаций, а также состояние и перспективы предоставления Вашингтоном 
гуманитарной поддержки странам Карибского моря. Определены основные аспекты формирования национальных интересов США 
регионе и причины взаимозависимости сторон. Автор приходит к выводу, что несмотря на то, что на современном этапе 
внешнеполитический дискурс Вашингтона приобретает новое геополитическое измерение, в контексте национальных интересов 
государства в Карибском бассейне можно выделить попытки восстановить или усилить свое влияние на эти страны, с целью 
обеспечения мира и благополучия американской нации и защиты ее интересов. 
Ключевые слова: США, страны Карибского бассейна, Ямайка, Куба, Венесуэла, американское лидерство 
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TRANSFORMATION 
This article is devoted to the evolutionary transformation of the United States foreign policy priorities in the Caribbean region in the context 
of realization of national interests. The peculiarities of development of interstate contacts of certain states (in particular, Jamaica, Cuba and 
Venezuela) from the USA are considered. The specifics of multilateral relations, including cooperation within international organizations, as 
well as the state and prospects of Washington's humanitarian support to the countries of the Caribbean Sea are analyzed. The key aspects of 
formation of national interests of the USA and the reasons of interdependence of the parties are defined. The author comes to the conclusion 
that despite the fact that at the current stage Washington's foreign policy discourse is entering a new geopolitical dimension in the context of 
the national interests of the state in the Carribbean, there can be marked attempts to restore or reinforce its influence on these countries in 
order to ensure peace and prosperity of the American nation and to protect its interests. 
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