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Важливість питання протиракетної оборони обумовила постійну увагу американських,
європейських і російських дослідників до проблеми розвитку, встановлення системи ПРО, ролі
протиракетної оборони в стратегічних силах держав, захисту США, Європи, Росії тощо від
терористичних атак країн, що володіють МБР і є потенційною загрозою безпеці цих країн.
Аналізу різноманітних аспектів протиракетних програм присвячено багато праць як
російською, так і англійською мовами. Серед дослідників цієї проблеми в США варто
відзначити Джека Мендельсона – спеціаліста вашингтонської Асоціації з питань контролю за
озброєнням, Тома Шенкера – журналіста газети „The New York Times”,  Майкла О’Хенлона –
провідного спеціаліста з питань зовнішньополітичних досліджень в Інституті Брукінгса,
Селесту Валландер – старшого наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних
досліджень. Серед російських науковців слід виділити П.Є. Смірнова – старшого наукового
співробітника Відділу зовнішньополітичних досліджень Інституту США і Канади РАН, С.М.
Рогова – директора Інституту США і Канади РАН, В. Сімакова – кандидата воєнних наук, О.
Арбатова – доктора історичних наук, керівника Центру з питань міжнародної безпеки
Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН.

Питання можливості створення протиракетної оборони США, історія, розвиток НПРО
описується такими авторами, як Уайд Бозе – директор досліджень Асоціації з питань контролю
за озброєннями, Деріл Кімбел – аналітик Асоціації з питань контролю над озброєннями; Елен
Точер – голова комітету збройних сил; Джек Дайєр Крауч, Роберт Джозеф – старші наукові
співробітники Національного інституту публічної політики; Бейкер Спрінг – аналітик воєнних
питань Фонду „Спадщина”; Пітер Брукс, Саллі Макнамара – наукові співробітники Фонду
„Спадщина”; Девід Мартін – заступник директора Агентства протиракетної оборони з питань
стратегічних відносин. Серед зазначених авторів варто відмітити Уайда Бозе і Бейкера
Спрінга, які подають детальний аналіз американської ПРО у своїх статтях, виступають за її
створення і розширення, зокрема, за рахунок нових елементів у Польщі та Чехії.

Серед російських авторів варто згадати В. Колтунова – професора Академії воєнних
наук, В. Круглова, В. Сліпченка – докторів воєнних наук; Л.С. Семейка – доктора історичних
наук; І. Сафранчука, В. Барановського.

Однак вищезгадані автори досліджують цю проблему досить суб’єктивно, спираючись
на офіційні заяви США та Росії, висвітлюють позиції своїх країн і майже не роблять спроб
проаналізувати справжні причини розгортання ПРО в Європі, що дозволяє нам говорити про
актуальність і новизну нашої роботи.

Питання розширення американської ПРО за рахунок спорудження нових елементів
системи в Польщі та Чехії стало досить актуальним і активно обговорюється в провідних
країнах світу, передусім у США та Росії. Це і не дивно, адже дана проблема торкається
насамперед інтересів безпеки та стабільності країн-учасників даної дискусії.

Метою нашої статті є висвітлення основних дій США щодо розвитку та розширення
національної протиракетної оборони та робляться спроби аналізу справжніх причин
розміщення нових елементів системи в Європі.

На думку американського політикуму, головною загрозою, з якою зіштовхуються
Сполучені Штати Америки в ХХІ столітті, є небезпека застосування зброї масового ураження
терористичними мережами або терористичними державами. І одним з найважливіших



оборонних заходів, який ужив уряд країни, є розгортання нових засобів захисту
Америки від ракетного удару [1].

Під час холодної війни зовнішня й оборонна політика США орієнтувалася на
регулювання надзвичайно небезпечного військового протистояння між двома добре
озброєними наддержавами. НАТО і Варшавський пакт були приречені на непримиренно
ворожі відносини. Вони мали десятки тисяч одиниць ядерної зброї, наведених один на одного
в стані підвищеної готовності. Сполучені Штати та їхні союзники залежали від ядерної зброї,
що дозволяла стримувати не тільки радянські ядерні сили, але й звичайні війська чисельністю
понад одного мільйона осіб у Європі. Саме в такій обстановці виникла концепція взаємно
гарантованого знищення.

Нинішній світ принципово інший. Сучасні умови безпеки, що включають як самі
проблеми, які стоять перед США, так і можливості їх розв’язання, мало нагадують ті, що
існували в минулому. Російські стратегічні засоби пережили десятиліття спаду. Уперше за
півстоліття важко уявити собі ситуацію, при якій відносини США з Росією могли б перерости
в збройний конфлікт.

Але на думку політичних сил США,  безпека країни та безпека американських друзів і
союзників у життєво важливих регіонах під загрозою. США зіштовхуються з
різноманітнішими і менш передбаченими загрозами, ніж у минулому. Вони включають і
терористів, і держави, що діють поза межами міжнародного права, і ті, що прагнуть
погрожувати й застосовувати силу для досягнення своїх політичних, територіальних та
ідеологічних цілей. Найбільш істотна загроза виходить від так званих держав-ізгоїв, до яких
США зараховують насамперед Іран і Північну Корею, озброєних арсеналами хімічної,
біологічної, а в майбутньому і ядерної зброї, а також все ефективнішими балістичними
ракетами в якості їхньої доставки.

2001 року кандидат у президенти США Джордж Буш-молодший призвав до створення
протиракетного щита не тільки над США, але й над американськими союзниками.
Адміністрація США дала команду на будівництво споруд для системи Національної
протиракетної оборони і провела низку нових випробувань. Одночасно США вели активні
переговори про долю Договору про протиракетну оборону з Росією, Китаєм і країнами Європи.
Терористичні атаки на Нью-Йорк і Вашингтон стали додатковим аргументом прихильників
створення НПРО.

У 2002 р. США під керівництвом республіканця Джорджа Буша в односторонньому
порядку вийшли з Договору про протиракетну оборону і відновили створення НПРО.
Концепція „зоряних війн” Рональда Рейгана набувала другого дихання.

Політичні сили США постійно стверджують, що Іран прагне освоїти технологію, яку
можна використовувати для виробництва ядерної зброї і балістичних ракет більш дальнього
радіуса дії, які будуть здатні забезпечити її доставку. У листопаді 2007 року Іран провів
військові навчання, під час яких були проведені пуски балістичних ракет, здатних завдавати
удару по Ізраїлю і Туреччині, а також по американських військах, що базуються в районі
Перської затоки. А 9 липня 2008 року Тегеран випробував дев'ять ракет, які здатні досягти
Південної Європи, Ізраїлю і військ США, дислокованих на Близькому Сході.

За оцінкою американських розвідувальних органів, при подальшій іноземній допомозі
Іран може створити міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна досягти території США
й усієї Європи, до 2015 року. Якщо він вирішить це здійснити, а міжнародне співтовариство не
зробить у відповідь кроків, Іран зможе оволодіти цією зброєю. Іранські офіційні особи
оголосили, що ведеться розробка ракет з радіусом дії 2000 км, що дасть Ірану можливість
завдавати удару багатьом американським союзникам НАТО, включаючи Грецію, Румунію,
Болгарію і, можливо, Польщу, Угорщину та Словаччину.

США також припускають, що такі деструктивні держави, як Північна Корея й Іран уже
знаходять способи, щоб обійти діючі системи оборони. Добитися цього вони можуть,
розмістивши на своїх наступальних ракетах різні пастки радіолокацій та інші засоби протидії,
завдяки чому і без того обмежений запас американських ракет-перехоплювачів може
виявитися витраченим даремно.

Буш визначив напрям розвитку засобів ПРО та їхню інтеграцію в загальну оборонну
схему Стратегічного командування США, у завдання якого входить захист країни від



масштабного ракетного нападу. Створюється і вже функціонує глобальна система
командування й управління, яка об'єднує в єдине ціле діючі прилади виявлення і засоби
ураження [1].

У зоні Тихого океану була створена випробувальна система, до складу якої входять
оперативні засоби виявлення й ураження. Вона діє у величезному регіоні від Каліфорнії до
Аляски і від Алеутських до Гавайських островів.

Перші після 1975 року засоби перехоплення стратегічних ракет були розгорнені в Гріл
Форті (Аляска), а також на базі ВПС Ванденберг (Каліфорнія). Вони охороняють усю країну
від нападу. Іде розгортання систем перехоплення морського базування, які володіють набагато
більшими можливостями, ніж розміщені в Іраку ракети Patriot. У них використовуються ракети
SM-3 і радари Aegis.

Співпраця з основними союзниками в галузі протиракетної оборони здійснюється як
ніколи активно. У Японії був розгорнутий радар, здатний забезпечувати інформацією для
захисту як японської, так і американської території. США також займаються спільною
розробкою нової версії протиракети SM-3, яка буде мати вищі характеристики в боротьбі з
ракетами великої дальності.

Як повідомляється в доповіді помічника міністра оборони США зі стратегічного
планування Брайана Гріна в сенаті США, опублікованої 12 квітня 2007 року, нині існує 15
держав, які „беруть участь у тих чи інших заходах із протиракетної оборони” США, уже
розміщуючи на своїй території „ключові об'єкти системи або активно обговорюючи таку
можливість”. До них належать Австралія, Великобританія, Німеччина, Данія, Ізраїль, Індія,
Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща, Тайвань, Україна, Франція, Чехія і Японія.

У липні 2007 р. сенат США затвердив поправку до закону про військові витрати на 2008
рік, згідно з якою створення системи ПРО є офіційною державною політикою США, а система
ПРО офіційно створюватиметься для протидії ракетно-ядерній загрозі з боку Ірану.

Наприкінці 2006 р. – на початку 2007 р. США оголосили про наміри створити третій
позиційний район протиракетної оборони в Європі. Цей район буде забезпечувати додаткові
можливості для захисту США, а також для захисту американських європейських союзників від
ракетної загрози, що посилюється, зокрема. з боку Ірану [2].

На думку адміністрації президента Сполучених Штатів, невиконання цього завдання
матиме серйозні наслідки для американських альянсів як у Європі, так і за її межами. Ця
система буде обмежена за масштабами – у неї входитимуть десять наземних перехоплювачів,
розташованих у Польщі, і радар супроводу цілі в Х-діапазоні, розташований у Чехії.

Зараз демократична більшість у Конгресі намагається уповільнити плани адміністрації
розпочати будівництво вже цього року однієї з таких баз у Польщі. Депутат палати
представників від каліфорнійських демократів Елен Точер, яка входить до складу комітету у
справах збройних сил, заявила, що її комітет затвердить „тільки доцільні капіталовкладення” в
”ризиковані і незрілі програми”, призначені для перехоплення і знищення ракет великої
дальності, подібні тій, яку адміністрація хоче реалізувати в Європі.

У своїй критичній оцінці програми ПРО, опублікованій у березні 2007 р., Рахункова
палата США відзначила, що цю програму „поки що неможливо оцінити повністю, оскільки
проведено дуже мало ракетних пусків, щоб перевірити зразки й імітаційні моделі, які могли б
дати прогноз щодо загальних показників системи”. Двоступінчата ракета-перехоплювач,
запропонована американцями для розміщення в Європі, поки не розроблена. За даними
доповіді, її льотні випробування в межах поточного плану відбудуться не раніше 2010 року.

У своєму інтерв'ю директор американського агентства з розробки ПРО генерал-
лейтенант Генрі Оберінг виступив із запереченнями проти такої оцінки, заявивши: „Я вірю, що
ми на правильному шляху”. Американські військові щосили прагнуть довести, що ця система
здатна знищувати ракети великого радіуса дії противника в умовах, які, як говорить генерал,
реально відображають загрози, що існують сьогодні [3].

Законопроект демократичної коаліції скоротив фінансування на будівництво об'єктів у
Польщі на 160 мільйонів доларів. Це лише частина загальної суми скорочень, яка повинна
становити 764 мільйони доларів. Саме на стільки передбачено урізати запитані Пентагоном на
2008 рік асигнування в межах ПРО в розмірі 8,9 мільярдів доларів. 160-мільйонне скорочення
бюджету не дозволить почати створення шахтних установок для ракет у Польщі, але водночас,



залишить досить засобів для закупівлі 10 ракет-перехоплювачів і установки радара в
Чехії, про що говорять представники Конгресу [3]. Також Конгрес зняв 51 млн. доларів з
програми створення бортових лазерів - найважливішого пристрою, який дозволить
перехоплювати ракети на стадії розгону, коли вони ще перебувають над країною, яка їх
запустила; зменшив на 50 млн. доларів фінансування програми "Багаторазовий засіб
ураження", яка допоможе збивати боєголовки, які наближаються, і помилкові цілі, запущені
для подолання американської системи оборони; скоротив на 50 млн. доларів фінансування
системи космічного стеження і спостереження – сукупності космічних супутників, які можуть
допомогти ефективніше виявляти і відстежувати балістичні ракети, запущені по США [1].

22 травня 2008 р. Палата представників конгресу США на засіданні затвердила
оборонний бюджет країни на 2009 рік у розмірі 602 мільярди доларів. Конгресмени
проігнорували погрозу накласти вето з боку Дж. Буша і залишили в силі істотні скорочення
витрат на програми ПРО. При цьому палата заборонила Пентагону розпочинати будь-які
будівельні роботи на об'єктах ПРО в Європі до ратифікації відповідних угод із США
парламентами Польщі та Чехії.

Обмеження, включені в законопроект, „гарантують, що оплата будь-якого розгортання
протиракетних систем США в Європі синхронізована з нашими дипломатичними зусиллями і
що пропонована система пройшла повні випробування", заявила під час дебатів щодо
документа демократка Елен Точер.

„Ніякі засоби, що виділяються цим актом міністерству оборони США на 2009
фінансовий рік або будь-який подальший фінансовий рік, не можуть бути надані або
використані для придбання, активації майданчика, будівництва, підготовки устаткування або
розгортання в Європі системи протиракетної оборони від ракет дальнього радіуса дії до тих
пір, поки не буде виконана умова про те, що уряд Польщі й уряд Чехії підписали і
ратифікували угоди про базування протиракетної оборони й угоди про статус збройних сил, які
вирішують розміщення в цих країнах активів ПРО США і персоналу, необхідного для
здійснення такого розгортання”, – зазначається в тексті затвердженого законопроекту.

Другим обмеженням є положення про те, що Пентагон не може використовувати кошти,
що виділяються на 2009 р., „для закупівлі або розгортання операційних ракет ПРО в Європі”
до тих пір, поки міністр оборони США не підтвердить письмово конгресу, що ці ракети-
перехоплювачі „продемонстрували високу вірогідність роботи оперативно-ефективним чином
і здатність виконати поставлене завдання в ході успішного і оперативно-реалістичного
тестування”.

Затверджений конгресменами законопроект передбачає, що із запиту Буша в розмірі 712
мільйонів доларів на будівництво і розгортання об'єктів ПРО в Польщі та Чехії на 2009 рік
вилучені 370,8 мільйонів доларів, або 52%. Витрати на європейську ПРО дозволені в розмірі
341,2 мільйонів доларів. Загальні витрати на ПРО на 2009 рік затверджені в розмірі 10,2
мільярдів доларів, що на 719 мільйонів доларів менше, ніж Буш запитав в лютому при внесенні
бюджету в конгрес [4].

Офіційні особи з адміністрації заявляють, що пропозиції з будівництва двох баз ПРО в
колишніх країнах радянського блоку в Центральній Європі є скромними, але важливими
кроками до створення високотехнологічної системи „глобальних вартових”, які зможуть
знищувати споряджені боєголовки противника, що має невеликий арсенал балістичних ракет.

Адміністрація прагне розвернути порівняно недопрацьовану систему, а потім поступово
вдосконалити її. Про це говорять прихильники протиракетної оборони. Такий процес
„розвитку по спіралі” вкрай важливий, тому що це складна система, яку потрібно спочатку
побудувати, а потім уже випробовувати.

„Комітет Сенату у справах збройних сил, проте, вважає за краще ігнорувати цю
реальність, обмежуючи програму”, – написав у своєму недавньому аналізі програми ПРО
аналітик з військових питань з Фонду „Спадщина” Бейкер Спрінг [5].

Наміри США розмістити нові елементи ПРО в Польщі та Чехії викликали різко
негативну реакцію з боку РФ. Політична еліта Росії вважає, що 10 ракет-перехоплювачів та
РЛС прямо загрожують безпеці країни і підривають статегічні ядерні сили Росії.

В офіційній же заяві президента Буша сказано, що Росія – не ворог США. Державний
Департамент США опублікував довідку про протиракетну оборону США, у якій, зокрема,



вказується, що „американські плани в галузі протиракетної оборони не направлені проти
Росії і не представляють для неї загрози. Зважаючи на розташування і можливості засобів
протиракетної оборони в Європі, пропонована система не здатна протидіяти російським
міжконтинентальним балістичним ракетам” [6].

Американська вчена С. Валландер зазначає, якби США хотіли розмістити системи,
призначені для того, щоб збивати російські балістичні ракети відразу після запуску, то ці
системи повинні були б з'явитися десь у районі Північного Полюсу, можливо, у Канаді або на
півночі Аляски.  Якби була необхідність розмістити їх у Європі, то США вели б переговори з
країнами Північної Європи. Перспективним місцем їхньої дислокації могла б стати, наприклад,
північна частина Норвегії.

Для знищення російських ракет у стадії підльоту системи ПРО повинні бути розміщені
десь на території США. Саме звідти найзручніше збивати гіпотетичні російські ракети, які
наближаються до своїх цілей.  Якщо російські військові стратеги не забули все, чому їх колись
учили про ядерну війну, то вони повинні розуміти, що це питання не стратегічної ядерної
оборони, а політики.  Ідеться про створення ситуації, коли Росія відчуває себе на облоговому
положенні. Це необхідно, щоб виправдовувати зовнішню політику Путіна і придушення
політичної опозиції всередині країни.  Путін не випадково пов'язує систему ПРО із заявами,
що іноземні вороги хочуть послабити і роз'єднати Росію і що у ворогів є колеги-
колабораціоністи всередині країни. Це робиться для того, щоб чинити тиск на політичну
опозицію, некомерційні організації та іноземні компанії, що діють у Росії [7].

Російські дослідники та політичні сили продовжують вказувати, що плани розгортання
радара і бази антиракет американської ПРО в Європі мають яскраво виражений
дестабілізуючий і навіть провокаційний характер щодо РФ.

Наприклад, на думку російського вченого С. Караганова, американські інтереси
достатньо очевидні. По-перше, провокувати міні-кризу і ремілітаризацію європейської
політики і, отже, частково відновити позиції США, що різко ослабли, у Європі. По-друге,
перешкодити зближенню старих європейців і Росії. Союз Росії і Європи спочатку на основі
енергетики, а потім і в інших галузях, що різко підсилює обидві сторони - один з
найнеприємніших сценаріїв для Вашингтона, у якому як і раніше царює старе мислення. По-
третє, прихильникам ПРО – системи малоперспективної – потрібно доводити, що вона
потрібна, ставити її в центр політики, щоб від її фінансування важко було б відмовитися.
Вражає активність адміністрації Буша в проштовхуванні ПРО. Ця активність наводить на
думку про те, що в Білому домі і Пентагоні хочуть застовпити місце, щоб ніяка наступна
адміністрація не змогла б відмовитися від реалізації проекту [8]. Адже цілком імовірно, якщо
новим президентом США стане, наприклад, Барак Обама, то він уріже фінансування ПРО до
величини, яка дозволить лише підтримувати функціонування позиційних районів на Алясці і в
Каліфорнії. А районів за межами США (ні в Польщі, ні в Чехії, ні в Туреччині) просто не буде,
якщо їх будівництво на той час не розпочнеться.

Інший російський аналітик В. Сліпченко зазначав, що прикриваючись гострою
„необхідністю” мати ПРО для оборони від якихось майбутніх ракетно-ядерних країн-ізгоїв
(Північна Корея, Іран, Ірак), США переслідують абсолютно іншу, але дуже важливу для себе
мету: за рахунок фінансування капіталомісткої ПРО насправді профінансувати створення
космічного інформаційного ешелону і наземної інформаційної інфраструктури, які будуть
використовуватися як на користь протиракетної системи, так і на користь безконтактних воєн.
Саме цей „хід конем” перебуває за кадром усього галасу навколо ПРО. Космічний
інформаційний ешелон, створений нібито в інтересах ПРО, насправді дозволяє відірватися
Сполученим Штатам від Росії та інших країн на покоління воєн і зберегти цей відрив мінімум
протягом 10 років.

Фактично „обмежений” характер національною ПРО США маскує суть цієї системи,
оскільки її інформаційні засоби, засоби бойового управління потенційно здатні стати не тільки
базою для нарощування ПРО стратегічного масштабу, але також інформаційною базою для
ведення безконтактних воєн після 2010 р.  Крім того,  США, створивши могутню космічну
інфраструктуру цієї системи, зможуть перешкоджати іншим країнам використовувати
космічний простір [9].

З огляду на відомий нам фактаж, ми можемо констатувати, що Сполучені Штати



Америки, розгортаючи систему ПРО в Європі, дотрисуються переважно низки як
політичних, так і частково військових цілей.

США прагнуть посилити свою роль у Європі та свої позиції у формуванні оборонного
потенціалу на європейському континенті. Крім того, розгортаючи систему ПРО, американці
проштовхують свої технологічні проекти й закріплюють на цьому ринку свої досягнення у
сферіі космосу й протиракетної оборони.

Але аж ніяк 10 ракет-перехоплювачів в Польщі та радіолокаційна станція в Чехії не
можуть загрожувати безпеці та оборонному потенціалу Росії. США таким чином реагують на
нові виклики безпеці своєї країни та союзників, а Росія продовжує жити парадигмами
„холодної війни”. Звичайно, ні Іран, ні Північна Корея, ні Індія і Пакистан не загрожують РФ.
Тому стратегічним противником Росії, яка прагне змінити однополярну систему і закріпити
себе лідером на Близькому Сході й у Європі, заявити себе наддержавою, буде завжди США.
Цей підхід Російської Федерації є здебільшого політичним, так само. як і розміщення
елементів ПРО США на території пострадянського простору, контрольованого Росією.
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The article tells history about development national missile defense of USA. The author
provides the analysis of stands and argumentation of democratics and republicans about deploying
elements of a missile defense system in Europe and principal reasons of controversy between the
Russian Federation and the United States of America.
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В статье описывается история развития национальной противоракетной обороны
США. Исследуются основные позиции демократов и республиканцев о размещении новых
элементов ПРО в Европе. Автор анализирует главные причины спора между США и
Российской Федерацией.
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