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Актуальність обраної  теми  дослідження  пояснюється 
складністю  ситуації  для  Сполучених  Штатів  як  на  зовнішній 
арені,  так  і  всередині  країни  на  момент  приходу  до  влади 
Б.Обами,  що збігся  в  часі  з  піком американської  економічної 
кризи,  спричиненою стратегічними  прорахунками  попередньої 
адміністрації   у  фінансовій  сфері,  а  також  прагненням  Дж. 
Буша-мол.  скористатися  «моментом  уніполярності»  задля 
закріплення  за  Америкою  статусу  гегемону  в  сучасній 
міжнародній системі.

Отже,  мета статті  полягає  в  аналізі  військової  стратегії 
адміністрації  Б.  Обами  в  концептуальному  та  практичному 
вимірах,  а  також  розгляді  планів  з  подальшої  модернізації 
американської армії та скорочення військових видатків.

Серед  американських  науковців  та  експертів,  що 
займаються  аналізом  і  розробкою  зовнішньополітичних  і 
військових стратегій США на сучасному етапі слід виокремити 
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Дж.  Айкенбері,  Зб.  Бжезинського,  С.  Брукса,  Ф.  Закарію,  М. 
Іглена,  М. Індіка,  П. Кенеді,  Б.  Клінгнера,  Г.  Кісінджера,  Дж. 
Ная-мол., Б. Розена, Р. Олтмана, Р. Хааса та інш.

Серед російських  дослідників  зовнішньої  політики  США 
слід  зазначити  О.  Богатурова,  Е.  Баталова,  С.  Караганова,  В. 
Конишева, В. Кременюка, М. Лебедєву, С. Рогова, О. Сергуніна, 
В. Сизова, О. Фененко, Т. Шаклеіну та інш.

Зауважимо,  що  серед  представників  вітчизняної 
американістики актуальністю досліджень вирізняються праці Є. 
Камінського, О. Потєхіна, М. Коваля, С. Юрченка, І. Погорської, 
Є. Макаренко, М. Рижкова, Б. Концелярука, Д. Лакішика та інш.

Слід  визнати,  що  президенту  США  Б.  Обамі  достався 
тяжкий  «тягар»  від  попередньої  адміністрації.  Низька 
ефективність  військової політики Вашингтона на початку ХХІ 
ст. стала одним із головних (разом з економічним і фінансовим) 
факторів,  що  сприяли  початку  формування  мультиполярної 
конфігурації  міжнародної  системи. США  виявилися 
неспроможними  одноосібно  розв язувати  проблемиʼ  
забезпечення  військової  безпеки  на  глобальному  рівні:  вести 
боротьбу  з  міжнародним тероризмом,  розповсюдженням зброї 
масового  знищення  та  засобів  його  доставки,  а  також 
забезпечити врегулювання регіональних конфліктів, зокрема на 
Близькому  Сході.  Погіршився  стан  міжнародного  середовища 
безпеки, різко зросли світові військові видатки, намітилася нова 
гонка озброєнь.

Посилення  військової  сили  не  призвело  до  підвищення 
рівня безпеки  самих Сполучених Штатів. Військові видатки і 
чисельність військових угруповань, що дислокуються по всьому 
світу на постійній або тимчасовій основі, збільшилися до рівня 
останнього десятиліття «холодної війни».

Лише  за  вісім  років  свого  президентства  Дж.  Буш-мол. 
збільшив  військові  видатки  країни  майже  в  два  рази  від  316 
млрд. дол. в 2001 р. до 667 млрд. дол. в 2008 р. – майже 4% ВВП 
країни [1]. Як зазначає один з найавторитетніших  вітчизняних 
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американістів Є. Камінський,  «протягом 2008 року тільки війна 
в  Іраку  та  Афганістані  обходилася  американським  платникам 
податків в 1 млрд. дол. щоденно. Як наслідок, на пікові кризи у 
листопаді 2008 р. видатки американського бюджету на потреби 
Пентагону  становили  107  млрд.  дол.  із  загальної  суми 
бюджетних видатків цього місяця у 484 млрд. дол. США» [2, С. 
157].

Такі видатки дозволяли США утримувати численні збройні 
сили по всьому світу. На початок травня 2009 р. – коли світова 
економічна криза була в самому розпалі – в сухопутних військах 
США перебувало 710 тис.  осіб, з яких лише 548,9 тис. були з 
частин постійної готовності, а решта були покликані з резерву 
(штатна кількість 200,3 тис. осіб), а також з частин національної 
гвардії  (штатна  чисельність  362  тис.  чол.  255  тис.  солдат  і 
офіцерів  дислокувалися  за  межами  континентальної  частини 
США, приблизно у 80 країнах, серед них в Іраку – понад 100 
тис., в Афганістані – понад  30 тис. (а до вересня їх кількість 
зросла до 62 тис.),  у Кувейті – 14 тис., у Європі – 45 тис., на 
Балканах  –  1,5  тис.,  на  Синайському  півострові  –  0,7  тис.,  у 
Південній Кореї – майже 17 тис. [3].

Але це не зняло з США статусу «прифронтової держави», 
не  запевнило  пересічних  мешканців  країни,  що  тепер  вони 
перебувають  у  більшій  безпеці.  Крім  того,  за  часів 
президентства  Дж.  Буша-мол.  самі  Сполучені  Штати  почали 
сприймати  як  джерело  військової  загрози,  що  значною мірою 
сприяло  зростанню  антиамериканських  настроїв  у  різних 
регіонах світу.

На  довершення  у  вересні  2008  р.  в  США  сполохнула 
фінансова  криза,  яка  швидко  вийшла  за  межі  країни, 
спровокувавши початок світової економічної кризи 2008 – 2009 
рр.  Окрім  суто  фінансово-економічних  чинників,  її  початку 
значною  мірою  сприяла  спроба  адміністрації  Дж.  Буша-мол. 
скористатися  «моментом  однополярності»  і  рішучими 
односторонніми діями завершити розпочату з кінцем «холодної 
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війни» перебудову міжнародної системи  відповідно до інтересів 
та цінностей США.

Сорок четвертий Президент Сполучених Штатів Б. Обама 
прийшов під лозунгами рішучої критики політики адміністрації 
Дж. Буша-мол. як усередині країни, так і поза її межами.

Утім,  необхідно  констатувати,  що  військово-політичний 
складник  зовнішньої  політики  адміністрації  Б.  Обами 
формувався  досить  повільно  і  з  великими  труднощами. 
Основоположний  документ,  що  її  визначає  –  Стратегія 
національної безпеки (СНБ), – з явився на світ лише на другийʼ  
рік його президентства в травні 2010 р. [4].

Увесь цей час військова політика та військове будівництво 
зберігали  інерцію,  набрану  при  попередній  адміністрації.  Це 
проявилось і в позиції США щодо розміщення елементів ПРО в 
Східній  Європі,  і  в  активній  участі  американців  у  поваленні 
режиму М. Каддафі в Лівії, і в ескалації конфлікту з Іраном аж 
до відкритого військового шантажу.

СНБ-2010  стала  новою  версією  міжнародної  діяльності, 
покликаної відновити престиж США і нейтралізувати негативні 
наслідки  політики  республіканців.  Слід  зауважити,  що 
положення  документа  2010  р.  мало  в  чому  відрізняються  від 
«доктрини  Клінтона»  або  «доктрини  Буша»:  головна  мета  – 
реалізація  стратегії  глобального  лідерства,  забезпечення 
найсприятливіших,  безпечних умов для Сполучених Штатів,  – 
залишилася незмінною [4].

Натомість  на  відміну  від  попередньої  адміністрації  Б. 
Обама  спробував   змінити  загальний  підхід  до  використання 
військової  сили:  формувати  військову  політику,  виходячи  з 
наявних  ресурсних  можливостей  і  постійно  уточнювати  її  з 
урахуванням поточної військово-політичної обстановки.

Зауважимо,  що  зміни  характеру  війн  і  збройних 
конфліктів,  у  яких  США  брали  участь  упродовж  останніх 
двадцяти  років,  так  само,  як  і  нові  економічні  реалії,  внесли 
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суттєві оновлення у військову політику адміністрації Б. Обами 
порівняно з її попередниками.

Зокрема,  ще  до  прийняття  нової  Стратегії  національної 
безпеки  Р.  Гейтс,  представляючи  до  сенатського  комітету  зі 
справ  збройних  сил  пропозиції  Пентагону  з  оборонного 
бюджету  на  2010  фінансовий  рік,  підкреслив,  що  «військове 
будівництво  має  проходити  відповідно  до  реальних  потреб 
військових  сил  і  загроз  національній  безпеці  США,  а  не 
міфічними цілями, успадкованими за інерцією з часів холодної 
війни» [5].

У  цьому  напрямку  особливий  акцент  робиться  на 
підготовку  до  протиповстантських  та  антитерористичних 
операцій,  а  не  повномасштабних  війн  проти  регулярної  армії 
противника. Як наслідок передбачається відмова від розробки та 
прийняття  на  озброєння  низки  коштовних  бойових  систем. 
Відповідно була продовжена реформа сил передового базування 
США,  що  розвиває  плани  «трансформації»  Д.  Рамсфельда 
(міністра  оборони  при  Дж.  Буші-мол.):  упор  на  застосування 
високомобільних підрозділів спеціального призначення, а також 
сил,  навчених  ефективно  нести  охорону  військових  і 
громадських об єктів в умовах високої активності терористів.ʼ

На  відміну  від  стратегії  попередньої  адміністрації,  у  її 
новому  варіанті   акцент  був  зроблений  на  дипломатичних 
заходах  впливу  при  розв язанні  зовнішньополітичнихʼ  
конфліктів.  У  документі  немає  згадувань  про  односторонні 
превентивні силові дії, що проводяться без істотних доказів про 
загрозу і відповідних рішень міжнародних організацій. Навпаки, 
у стратегії  Б. Обами підкреслюється необхідність спільних дій 
держав  у  межах  міжнародного  права  та  підвищення  в  цьому 
зв язку ролі дипломатії. У документі підкреслюється, що жоднаʼ  
нація  не  може  поодинці  взяти  на  себе  тягар  врегулювання 
збройних конфліктів, що відбуваються у світі [4].

Щодо  доктрини  свого  попередника  про  боротьбу 
Сполучених Штатів зі світовим тероризмом слід зауважити, що 
Обама завжди висловлював намір з ним битися, але не приймав 
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концепцію Буша про «глобальну війну з терором». Замість цього 
він  спробував  покласти  край  безперервним  війнам  в  Іраку  й 
Афганістані,  зосередивши  увагу  на  тому,  щоб  атакувати 
бойовиків  «Аль-Каїди»  в  Афганістані,  Пакистані  та  інших 
місцях,  і  повністю  усунути  загрозу,  що  надходить  від  цієї 
організації для Сполучених Штатів і світу в цілому.

Підбиваючи  підсумки  впровадження  нової  стратегії 
адміністрації Б. Обами в боротьбі з тероризмом слід визнати, що 
вона  проявила  необхідну   гнучкість  і  виявилася  достатньо 
ефективною.  Одним  з  головних  досягнень  у  цьому  напрямку 
стало узгодження виконання Б. Обамою передвиборчої обіцянки 
щодо  виведення  американських  військ  з  Іраку  з  існуючими 
реаліями. Він істотно уповільнив цей процес, який завершився 
лише  наприкінці  2011  р.  за  графіком,  узгодженим  і 
затвердженим  ще  президентом  Дж.  Бушем-мол.  та  іракським 
прем єр-міністром Нурі аль-Малікі в 2008 році. Важко уявити,ʼ  
як президент,  залишаючись  у правовому полі,  міг  би тримати 
американські війська в країні, яка не бажає їх присутності. Тим 
не  менш,  торжество  Обами  з  приводу  остаточного  виведення 
військ  було  недоречним,  якщо  врахувати,  що  адміністрація 
намагалася  досягти  згоди  з  іракцями  з  приводу  розміщення 
контингенту  на  триваліший  час.  Але  враховуючи  можливість 
майбутніх військових інтервенцій за кордоном, стратегічно було 
розумніше відновити репутацію Америки, вивівши війська, коли 
її  про  це  попросили,  замість  того,  щоб  залишатися  там,  де  її 
присутність була небажаною.

Утім,  найголовнішим  досягненням  Обами  в  боротьбі  з 
тероризмом  у  контексті  перемоги  на  президентських  виборах 
2012 р. стала ліквідація під час спеціальної операції на території 
Пакистану  «невловимого»  впродовж  десятиліття  головного 
ворога США – лідера «Аль-Каїди» У. Бін Ладена.

Проголосивши ще до приходу до Білого дому Афганістан 
головним фронтом боротьби з тероризмом, президент Б. Обама 
в березні 2009 р. прийняв нову стратегію дій щодо Афганістану 
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й  Пакистану.  Він  не  став  відмовлятися  від  наміру  свого 
попередника направити до Афганістану нові частини Збройних 
сил США. Більше того, він вирішив до осені 2009 р. збільшити 
чисельність американських військ у країні до 68 тис.  осіб. (30 
тис.  –  наприкінці  президентства  Дж.  Буша-мол.),  кількість 
літальних апаратів у 2 рази, серед них бойових вертольотів – у 
5-6 разів [6]. США змогли домовитись із керівництвом РФ про 
різке  збільшення  кількості  транспортованих  через  територію 
Росії вантажів для потреб американських військ в Афганістані, а 
також зберегли власну базу на аеродромі Манас, незважаючи на 
вже  прийняте  рішення  Киргизії  про  її  закриття.  Втрата 
можливості  транспортувати  через  цю  базу  щомісяця  500  т 
вантажів  і  доставляти  до  Афганістану  15  тис. 
військовослужбовців  коштує,  на  думку  американського 
керівництва,  понад  60  млн.  дол.,  які  США  сплачуватиме 
Киргизії щорічно замість 17,4 млн. дол., які вона отримувала в 
2008 р.

Нині  стратегічна  мета  США  в  Афганістані  –  зберегти 
політичний  контроль  над  країною  після  передачі 
відповідальності  за  забезпечення  безпеки  громадян  збройним 
силам  і  поліції  Афганістану.  Крім  того,  США  не  можуть 
допустити поразки НАТО в Афганістані,  адже воно поставить 
під  сумнів  існування  блоку  і  залишити  Сполучені  Штати  без 
союзників,  якими  можливо  керувати  в  межах  договірних  та 
організаційних можливостей.

Слід  зауважити,  що  виведення  американських  військ  з 
Іраку та їх майбутній відхід з Афганістану ставлять під питання 
територіальну  цілісність  і  саме  майбутнє  цих  країн.  Адже 
завдання  забезпечення  їх  політичної  стабільності  не  є 
виконаним, а загроза приходу до влади ісламських екстремістів 
є достатньо великою.

Крім того, зростає напруженість у відносинах США та ЄС 
з Іраном, яка може обернутися новим військовим конфліктом у 
зоні  Перської  затоки  і  викликати  далекосяжні  наслідки 
глобального масштабу.
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Останнім  часом  США  все  більше  турбує  нарощування 
військового  потенціалу  Китаю,  який  не  виключає  «силового 
варіанта»  розв язання  тайванської  проблеми,  якщо  Тайбейʼ  
продовжить  курс  на  зміцнення  своєї  незалежності.  У  цьому 
контексті  важливо  підкреслити,  що  починаючи  з  другої 
половини  2011  р.  Сполучені  Штати  вже  почали  здійснювати 
конкретні кроки зі стримування Піднебесної.

Так,  під  час  приуроченого  до  60-ї  річниці  створення 
військово-політичного пакту ANZUS (Австралія, Нова Зеландія і 
США)  візиту  Б.  Обами  до  Канберри  у  листопаді  2011  р.  він 
домовився  з  прем єр-міністром  Австралії  Дж.  Гіллард  проʼ  
помітне  посилення  військово-технічної  співпраці  з  цією 
країною. Ідеться про різке зростання американської  військової 
присутності на австралійській території (від 200 до 2500 осіб). 
Крім  того,  помітно  посилиться  і  його  технічний  складник. 
Ідеться  про  перебазування  на  австралійській  території 
стратегічних  бомбардувальників  B-52,  винищувачів  F/A-18,  а 
також  військово-транспортних  літаків  C-17  і 
літаків-заправників.  Усі  вони  будуть  дислокуватися  на 
військово-повітряній  базі  ВПС  Австралії  «Тиндал»,  що 
перебуває  на  півночі  країни.  Таким  чином,  американська 
військова  присутність  на  Зеленому  континенті  стане 
найбільшою з моменту завершення Другої світової війни.

Обама  не  приховував,  що  всі  ці  заходи  спрямовані  на 
стримування  Китаю.  На  прес-конференції  після  підписання 
документа  він  визнав  стурбованість  Вашингтона  з  приводу 
зростаючого впливу КНР у регіоні.  За його словами, він вітає 
посилення  Пекіна,  нагадуючи при цьому,  що «із  збільшенням 
присутності Китаю зростає відповідальність. Важливо, щоб вони 
грали за правилами» [7].

А  вже  5  січня  2012  р.  був  опублікований  документ 
Міністерства оборони США під назвою «Підтримка глобального 
лідерства США: пріоритети для XXI століття» [8], який вносить 
помітні  зміни  до  американської  військової  доктрини.  Багато 
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експертів   охрестили  його  новою  військовою  стратегією  Б. 
Обами, з ініціативи якого Пентагон і підготував цей документ.

У ньому надаються  роз яснення, яким чином Міністерствоʼ  
оборони  США  буде  забезпечувати  виконання  завдань  щодо 
реалізації Стратегії національної безпеки 2010 р. Нова доктрина 
містить  точку  зору  військових  на  цілі  і  завдання  Пентагону, 
характер військово-політичної ситуації у світі, оцінку можливих 
викликів  і  ризиків  для  американських  збройних  сил,  а  також 
шляхи  виконання  поставлених  завдань.  Тобто  вона  має 
переважно інструментальний характер і уточнює, як будуть на 
практиці виконуваться стратегічні завдання щодо забезпечення 
національної безпеки США.

Перша  частина  цього  документа  присвячена  оцінці 
військово-політичної обстановки у світі  з особливим акцентом 
на  військову  присутність  на  Середньому  Сході  та  в 
Азіатсько-Тихоокеанському  регіоні  (АТР).  Звичайно,  це  не 
відміняє  раніше  прийнятих  Вашингтоном  зобов язань  ізʼ  
підтримки   стабільності  в  інших  регіонах  світу.  Навпаки,  у 
ньому  вказується,  що  США  мають  намір  зберігати  своє 
домінуюче  становище  в  глобальному  масштабі,  якісно 
поліпшуючи оперативні  та стратегічні  можливості  своїх ЗС за 
рахунок  їх  технологічного  переоснащення,  удосконалення 
організації, взаємодії та інш.

За  зміщенням  акцентів  у  військовому  плануванні 
проглядається  серйозна  зміна  регіональних  пріоритетів 
американської  військової  стратегії.  По  суті,  у  єдине  ціле 
ув язується відразу декілька регіонів: Близький і Середній Схід,ʼ  
Перська затока, Південна Азія  й АТР. У документі говориться, 
що «економічні інтереси та інтереси безпеки США нерозривно 
пов язані  з «аркою», що оперізує  Азію з півдня – від західноїʼ  
частини Тихого океану і Східної Азії до Індійського океану та 
Південної Азії» [8].

Відносини з Китаєм США все більше схильні розглядати 
через  призму  політики  стратегічного  суперництва.  Якщо  в 
Національної  оборонної  стратегії  2008  року  говорилося  про 
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намір  розвивати  з  Пекіном  контакти  по  лінії  міністерств 
оборони [9], то в розглянутому нами документі підкреслюється, 
що  поряд  з  продовженням діалогу  з  КНР США зроблять  все 
необхідне,  щоб  забезпечити  собі  доступ  до  своєї  військової 
інфраструктури  в  АТР  і  зберегти  можливості  для 
безперешкодного  виконання  місій  у  межах  військових 
зобов язань  перед  союзниками.   «Підтримка  глобальногоʼ  
лідерства»  визначає  Китай  як  державу,  що  здатна  створити 
численні загрози військовій безпеці США та їх союзникам [8].

Що  стосується  наслідків  «арабського  пробудження»  для 
стабільності  на  Середньому  Сході,  то  вони  оцінюються  як 
неоднозначні для стратегії СШ, оскільки важко передбачити, як 
саме  формуватимуться  відносини  Вашингтона  з  новими 
урядами.  У  будь-якому  випадку,  США  й  надалі  будуть 
спиратися  на  Раду  співробітництва  країн  Перської  затоки  і 
твердо відстоювати інтереси безпеки Ізраїлю перед арабським 
світом. Щоб протистояти загрозам регіональної безпеки з боку 
Ірану, США продовжать робити ставку на військову присутність 
і  тісну  взаємодію  з  регіональними  та  іншими  союзниками. 
Основну  тривогу  у  Вашингтона  викликає  перспектива 
розповсюдження зброї масового знищення та балістичних ракет.

У «Підтримці глобального лідерства» підкреслюється, що 
США  будуть  скорочувати  участь  у  поточних  військових 
конфліктах  на  користь  розвитку  власного  військового 
потенціалу на майбутнє,  оскільки європейські  союзники взяли 
на себе частину тягаря із забезпечення безпеки не лише в себе на 
континенті, але також і в Іраку й Афганістані. Європа стає все 
самостійнішою  в  питаннях  безпеки:  триває  вдосконалення 
військових  можливостей  НАТО,  зміцнюється  взаємодія 
збройних сил США і союзників [8].

Також  слід  зазначити,  що  сучасна  економічна  криза 
поставила адміністрацію Б. Обами перед необхідністю серйозно 
скорочувати  витрати  як  на  утримання  збройних  сил,  так  і  на 
ведення військових дій за кордоном.
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За   умов,  що  склалися,  США  просто  не  зможуть 
підтримувати  колишню  чисельність  збройних  сил,  які 
перебувають в стані постійної боєготовності. У зв язку з цим доʼ  
2020  р.  заплановано  суттєво  скоротити  особовий  склад 
сухопутних сил США (згідно з найскромнішим варіантом –  від 
570 до 482 тис.  осіб, а згідно з радикальнішим - до 360 тис.); 
корпус морської піхоти – від 220 до 175 тис. осіб (або навіть до 
154  тис.);  чисельність  цивільних  службовців  Міністерства 
оборони повинна зменшитися на 20% (до 630 тис.) або на 30% 
(до 550 тис.); американські сили передового базування в Європі 
та  Азії  –  від 150 до 100 тис.  осіб.  Це дозволить  Сполученим 
Штатам  у  найближчі  10  років  вивільнити  від  450  млрд.  (за 
реалістичним сценарієм) до 1 трлн дол. (проти такого варіанта 
заперечують  самі  військові  та  нинішній  міністр  оборони  Л. 
Панетта).  Крім  того,  планується  також  запровадити  систему 
суворого  аудиту  Міністерства  оборони,  відомого  своїм 
марнотратством  і  корупційними  зв язками  зʼ  
військово-промисловим комплексом [10].

Отже,  можемо  констатувати,  що  США  вступили  у  фазу 
розвитку,  яку прийнято називати «перенапруження сил», коли 
політичні претензії на гегемонію в міжнародній системі вже не 
відповідають наявним можливостям.

Саме  це  змушує  США  планувати  скорочення  власної 
військової присутності, посилення контролю вздовж «південної 
арки» та підвищення уваги до військових можливостей Ірану й 
Китаю.

За  суттю  справи,  нова  військова  доктрина  означає 
політичну  санкцію  на  здійснення  в  США  давно  запланованої 
масштабної військової реформи концептуального, структурного 
і фінансово-економічного характеру. Результатом цієї реформи 
мають стати такі американські ЗС, які, з одного боку, здатні дати 
адекватну  відповідь  на  виклики  сучасної  епохи  і  забезпечити 
глобальне  військове  домінування  США,  а  з  другого  – 
відповідати нинішнім ресурсним можливостям країни.
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В  статье  анализируются  концептуальные  основы 
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шаги администрации Б. Обамы по ее реализации за последние  
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