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АНОТАЦІЯ 

Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці 

адміністрацій Барака Обами. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена силовим і несиловим засобам в 

зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами. В дослідженні розглянуто 

традиції застосування сили в зовнішній політиці США після Другої світової 

війни з огляду на її значення для формування підходів адміністрацій 

Б. Обами. США за адміністрацій Г. Трумена повністю відмовилися від 

позиції ізоляціонізму та стали могутньою  опорою Західного світу в боротьбі 

з комуністичним впливом Радянського Союзу. Зовнішня політика 

Вашингтону проводилася з використанням як окремо силових або несилових 

засобів впливу так і їх комбінації. Білий дім застосовував військову силу як  

інструмент «жорсткої сили» з метою захисту країн-союзників від 

комуністичного агресії та з урахуванням власних регіональних інтересів. 

«М’яка сила» Вашингтону передбачала надання фінансової допомоги 

країнам, що її потребують. Крім того, Білий дім проводив постійну політику 

здійснення інформаційного і культурного впливу з метою поширення 

ліберально-демократичних ідей, в різних регіонах світу. Автор встановив, що 

в 70-80-х рр. ХХ ст. стратегія Вашингтону була зосереджена на  продовженні 

курсу на протистояння комуністичному впливу СРСР з використанням 

інструментів «жорсткої» і «м’якої сили». Окрім військових і  економічних 

засобів впливу, Білий дім активно застосовував дипломатію, особливо в 

питанні обмеження стратегічних озброєнь та систем протиракетної оборони. 

Розпад СРСР на початку 1990-х рр. призвів до перегляду міжнародної 

стратегії США та  розробки нових підходів відповідно до міжнародних загроз 
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та світових реалій, що змінилися. Білий дім Б. Клінтона взяв на озброєння 

політику використання несилових інструментів в контексті поширення 

демократичних цінностей та міжнародної інтеграції, не відмовляючись при 

цьому від силових засобів впливу в разі необхідності. Теракти 11 вересня 

2001 р. змусили адміністрацію Дж. В. Буша переглянути зовнішньополітичні 

засоби і підходи та затвердити в 2002 р. нову «Стратегію національної 

безпеки», згідно з якою США залишали за собою право ведення 

превентивних військових дій для ефективного протистояння міжнародному 

тероризму та розповсюдженню ядерної зброї,  віддаючи тим самим перевагу 

«жорсткій силі»  над засобами «м’якої сили». 

В ході дисертаційного дослідження було визначено концептуальні 

підходи адміністрацій Б. Обами до співвідношення силових і несилових 

методів. Адміністрації Б. Обами відмовились від силової політики 

адміністрацій Дж. В. Буша та суттєво змінили підходи до зовнішньої 

політики США, ґрунтуючись на використанні широкого спектра несилових 

засобів, при цьому, залишаючи за собою право силового рішення в умовах 

крайньої необхідності. В зовнішній політиці  Білий дім впроваджував 

концепцію «розумної сили», що   передбачає   комбіноване   використання    

силових і несилових засобів впливу. В редакціях Стратегії національної 

безпеки 2010 і 2015 рр. Б. Обама робив акцент на використанні таких 

несилових засобів як дипломатія та діалог, вважаючи їх важливими важелями 

в контексті посилення американського впливу і поліпшення міжнародного 

іміджу. США також неодноразово виступали за необхідність більш тісної 

співпраці в рамках міжнародних демократичних інститутів та безпекових 

установ.  

Автором висвітлено американські концепції співвідношення силових і 

несилових інструментів в контексті зовнішньополітичної стратегії 

адміністрацій Б. Обами. Концепція «розумної сили» Дж. Ная та співробітниці 

адміністрації Б. Обами С. Носсел була підтримана представниками 

американської політичної думки, які висловлювались в рамках 
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комбінованого використання силових і несилових засобів впливу та 

акцентували увагу в своїх роботах на застосуванні Вашингтоном несилових 

засобів у тісному взаємозв'язку з військовою силою. Прихильники 

несилового вектору зовнішньої політики  США за адміністрацій Б. Обами 

виступали за повний вихід американських військ з Афганістану та відмову 

від силового втручання в справи інших країн. В основу політики «м’якої 

сили» США вони вкладали необхідність використання  дипломатичних 

інструментів, економічних програм допомоги та розвитку культурно-освітніх 

програм. В свою чергу, група американських експертів, що віддавала 

перевагу використанню силових засобів, вважала військові кампанії 

необхідним інструментом для досягнення цілей зовнішньої політики.  

Автор дослідив  досвід   варіативного    застосування    Б.  Обамою 

комплексу засобів «м’якої» та «жорсткої» сили у боротьбі з міжнародним 

тероризмом. В контексті використання силових і несилових інструментів в 

боротьбі з міжнародним тероризмом, Б. Обама зробив ставку на більш гнучкі 

методи боротьби з тероризмом та систематично дотримувався підходу, який 

ґрунтувався на комплексному використанні силових і несилових засобів. 

Застосовуючи силові інструменти в протистоянні транснаціональним 

джихадистськими угрупованням,  Білий дім робив акцент на використанні 

військами і розвідувальними службами США новітніх технологій та  

вважав   за    недоцільне проведення великомасштабних силових операцій. В 

комплексі з силовими елементами виступали несилові засоби, що 

передбачали розширення міжнародної співпраці для боротьби з тероризмом 

та всебічної підтримки влади Іраку і Афганістану в протистоянні 

терористичним угрупуванням. 

В дисертації розглянуто особливості комбінування силових та 

несилових засобів Вашингтоном у зусиллях з подолання близькосхідних 

безпекових загроз в досліджуваний період. На відміну від попередньої 

адміністрації,  Б. Обама вибрав курс на помірне залучення до подій на 

Близькому Сході та взяв на озброєння  інструменти «розумної сили»,  що  
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передбачало   активне  застосування дипломатії,  економічної допомоги, 

розширення  міжнародного співробітництво поряд з можливим 

застосуванням військової сили з метою ліквідації безпосередньої загрози 

безпеці США. Адміністрація президента сконцентрувала свої зусилля на 

виведенні військ з Іраку, застосуванні санкцій щодо Ірану зі збереженням, 

при цьому, можливості використання дипломатичних інструментів для 

вирішенні проблеми іранської ядерної програми. «Арабська весна» на 

Близькому Сході продемонструвала  прихильність адміністрацій Б. Обами до 

дипломатичного вирішення регіональних чи світових проблем за 

обов’язкової участі міжнародних партнерів.  

Дослідник визначив підходи Вашингтона до стримування російського 

експансіонізму з огляду на співвідношення у американських настановах 

силових і несилових засобів. Адміністрація Б. Обами почала процес 

«перезавантаження» відносин з Російською Федерацією з ключових 

регіональних та глобальних безпекових питаннь. В період першої 

адміністрації Білий дім робив ставку на діалог та співробітництво, що  

допомогло скороченню стратегічних наступальних озброєнь, запровадженню 

санкції по відношенню до Ірану, узгодженню позиції в контексті боротьби з 

міжнародним тероризмом. Після початку російської агресії щодо Україні в 

2014 р. Вашингтон застосував комплекс зовнішньополітичних засобів для 

впливу на Кремль, ввівши разом з європейськими союзниками секторальні 

санкції, залишаючи, при цьому місце для двостороннього діалогу. 

Адміністрація Б. Обами активізувала допомогу Україні без надання 

летального військово-технічного обладнання, почала проведення спільних з 

союзниками військових навчань та вирішила в рамках оборонних ініціатив 

НАТО частково повернути свої війська в Європу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації 

вперше у вітчизняній історичній науці досліджено і залучено до наукового 

обігу комплекс промов, інтерв'ю та статей Б. Обами часів його президенства, 

які найповніше відображають використання силових і несилових засобів його 
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адміністраціями, висвітлені американські концепції співвідношення силових 

і несилових інструментів в контексті зовнішньополітичної стратегії 

адміністрацій Б. Обами та простежено їх практичне застосування.  

В результаті роботи над дисертаційним дослідженням було 

удосконалено аналіз нормативно-правових документів виконавчої влади 

США періоду адміністрацій Б. Обами, знання про публічне представлення, 

змістові особливості, авторство концепції «розумної сили» адміністрацій 

Б. Обами і отримали подальший розвиток систематизація, аналіз наукової 

літератури та історичних джерел з даної проблематики й дослідження 

традицій використання сили в зовнішній політиці США після Другої світової 

війни. 

Практичне  значення дисертації зумовлене тим, що вона сприяє 

глибшому розумінню використання  силових і несилових засобів в зовнішній 

політиці адміністрацій Б. Обами та його попередників,  формуванню знань, 

щодо особливостей застосування зовнішньополітичних стратегій США на 

практиці, а також має допомагати ґрунтовнішому компаративному аналізу 

поглядів і практичних кроків наступників Б. Обами. Результати 

дисертаційного дослідження  можуть бути використані  у процесі підготовки 

посібників з історії зовнішньої політики США,  міжнародних відносин,  

спецкурсів для студентів вишів, а також  у аналітичній  та експертній 

діяльності в сфері міжнародної політики 

Ключові слова: Б.Обама, США, силові і несилові засоби, «розумна 

сила», зовнішня політика, президент, Білий дім.  

 

SUMMARY 

Godlevskiy M. S. Hard Power and Soft Power  Means in the Foreign Policy 

of Barack Obama Administrations – Qualifying Research on the Rights of the 

Manuscript. 
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Dissertation for a Candidate of science degree in History (Ph. D.), speciality 

07.00.02  «World history». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2017. 

The dissertation deals with hard power and soft power  means in the foreign 

policy of Barack Obama administrations. Given its importance for the shaping of 

the approaches of the Obama administrations, the study examines the tradition of 

use of power in the  US foreign policy after the Second World War.  H. Truman 

administration completely abandoned the position of isolationism and became a 

powerful bulwark of the Western world in the struggle against the communist 

influence of the Soviet Union. Washington's foreign policy was conducted with use 

of either a power or both power and non-power means combined. The White 

House, taking into account American regional interests, used military power as a 

tool of "hard power" to protect the Allies from communist aggression. 

Washington's "soft power" envisaged provision of financial assistance to countries 

in need. In addition, the White House pursued a policy of informational and 

cultural influence in order to spread liberal-democratic ideas in different regions of 

the world. The author has established that in the 1970's and 1980's Washington's 

strategy was focused on continuing the course of confronting the communist 

influence of the USSR using the tools of "hard" and "soft power". In addition to 

military and economic means of influence, the White House has been actively 

using diplomacy, especially in the field of limiting strategic weapons and anti-

missile defense systems. The collapse of the USSR in the early 1990's led to a 

revision of the international strategy of the United States and to the development of 

new approaches in line with international threats and changed world realities. B. 

Clinton's White House embraced the policy of using non-power tools in the context 

of the spread of democratic values and international integration, while not refusing 

to use powerful means of influence if necessary. The September 11, 2001 attacks 

forced the administration of George W. Bush to reconsider foreign policy means 

and approaches and to approve in 2002 a new "National Security Strategy", 

according to which the USA reserved the right to conduct preventive military 
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actions in order to effectively counteract to international terrorism and proliferation 

nuclear weapons, thus giving a preference to "hard power" over the means of "soft 

power". 

In the dissertation, B. Obama's conceptual approaches to the correlation of 

power and non-power methods were defined. B. Obama Administrations 

abandoned the power policy of G.W. Bush Administrations and significantly 

changed the approaches to US foreign policy favoring   the use of a wide range of 

non-power means, while retaining the right of forceful enforcement of  the decision 

in the circumstances of urgency. In foreign policy, the White House has put 

forward the concept of "smart power", which envisages meticulous and modern 

approach to the combination of force and non-power means of influence. In 2010 

and 2015 versions of the National Security Strategy, B. Obama emphasized the use 

of non-power means such as diplomacy and dialogue, considering them important 

leverages in the context of strengthening American influence and improving the 

international image. The United States has also repeatedly argued for the need for 

closer cooperation within international democratic and security institutions. 

The author outlines American concepts of the balance of power and non-

power tools in the context of B. Obama's foreign policy strategy. The concept of 

"smart power" by J. Nye and B. Obama’s administration staff member S. Nossel 

was supported by representatives of the American expert community. The latter 

emphasized  the need for combined use of force and non-power means of 

influence. Proponents of the non-military vector of US foreign policy for the B. 

Obama Administration advocated the full withdrawal of US troops from 

Afghanistan and refusal to intervene militarily in the affairs of other countries. 

They saw the foundation of the soft power policy of the United States in the use of 

diplomatic tools, economic assistance programs and the development of cultural 

and educational programs. On the other hand, a group of American experts who 

preferred the use of power means emphasized that military campaigns were an 

indispensable tool for the achievement of foreign policy goals. 
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The author studied the experience of variable B. Obama's use of a "soft" and 

"hard" power combination in combating international terrorism. In the context of 

the use of power and non-power instruments in the fight against international 

terrorism, B. Obama has been relying on more flexible methods to combat 

terrorism and systematically adhered to an approach based on the comprehensive 

use of force and non-military means. In its application of the power tools in 

confrontation with transnational jihadist groups, the White House relied on the use 

of new technologies by US troops and intelligence services and considered it 

inappropriate to carry out large-scale military operations. In combination with the 

power elements, stood non-power means, envisaging the widening of international 

cooperation in combating terrorism and the full support of the authorities of Iraq 

and Afghanistan in confronting the terrorist group. 

The dissertation deals with the problem of Washington's combination of 

power and non-power means in efforts to overcome the Middle East security 

threats in the  period of time in question. Unlike his predecessor, B. Obama chose a 

moderate engagement in developments in the Middle East and adopted "smart 

power" instruments that included the active use of diplomacy, economic assistance, 

expansion of international cooperation along with the possible use of military 

power for the purpose of elimination of  direct threats to US security. The 

presidential administration focused on withdrawing troops from Iraq, imposing 

sanctions on Iran while preserving the possibility to use diplomatic tools in 

addressing the problem of Iran's nuclear program. The "Arab Spring" in the Middle 

East highlighted the commitment of B. Obama Administration to  diplomatic 

solution of regional as well as world problems with the necessary participation of 

international partners. 

The researcher outlined Washington's approach to containment of Russian 

expansionism in the context of B. Obama’s doctrine of correlation of power and 

non-power means. B. Obama Administration has begun the process of "reset" of 

the relations with the Russian Federation in key regional and global security areas. 

During the first Administration the White House relied on dialogue and 
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cooperation that has helped to reduce strategic offensive weapons, to put  sanctions 

on Iran and to facilitate coordination of positions of both countries in the fight 

against international terrorism. After the Russian aggression in Ukraine on 2014 

Washington used a set of foreign policy tools to influence the Kremlin, joined the 

European allies in sectoral sanctions against Russia, however leaving space for 

dialogue with Moscow. B. Obama Administration has started to assist  Ukraine 

with non-lethal military-technical equipment, began conducting joint military 

exercises with the allies in the Central-Eastern European region and partially 

restored the presence of their troops in Europe within the framework of NATO 

defense initiatives. 

The novelty of the results of the research is determined by the fact that the 

first time in Ukrainian historical studies the whole complex B. Obama’s 

presidential speeches, interviews and articles that reflect his Administration’s 

philosophy of use of power and non-power means has been studied;  American 

concepts of correlation of power and non-power tools in the foreign policy in the 

context of B. Obama's international strategy reviewed and analyzed;  practical 

results of the application of “hard power—soft power” combinations by B. Obama  

estimated. 

Among the achievements of the dissertation are advanced analysis of B. 

Obama Administration documentary legacy, deepening of the knowledge on public 

presentation, content and the authorship of the concept of "smart power" , further 

systematization and analysis of scholarly literature and sources on the use of power 

in US foreign policy after the Second World War. 

The practical applicability of the dissertation is seen in its contribution to a 

better understanding of the use of power and non-power means by B. Obama 

Administrations, in the formation of knowledge on the peculiarities of the putting 

into life of the US foreign policy strategies and in providing a pattern for 

comparative analysis of the attitudes and practical steps of B. Obama’s successors. 

The findings of the dissertation project can be used in the writing of the textbooks 

on the history of the US foreign policy and international relations, in reading 
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optional courses for the university students, as well as in analytical and expert 

activities in the field of international politics. 

Key words: Obama B., USA, power and non-power means, «smart power», 

foreign policy, the President, the White House. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлюється насамперед тим, що в 

період президенства Б. Обами Білим домом було обрано підхід до 

використання і корелювання силових та несилових засобів на міжнародній 

арені, котрий виходив з наміру реалізувати нову концепцію використання 

сили в зовнішній політиці.  

Зовнішньополітична стратегія республіканської адміністрації 

Дж. В.Буша передбачала пріоритет використання «жорстких» превентивних 

інструментів над несиловими важелями впливу для ефективної боротьби з 

міжнародним тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Спадщина  

Дж. В. Буша  не була прийнята  адміністрацією Б. Обами, яка стала на шлях 

суттєвого перегляду підходів до застосування силових і несилових засобів в 

міжнародній політиці та розуміння ролі США в світі, що швидко змінювався.  

Прихід до влади після президентських виборів 2016 р. адміністрації 

Д. Трампа актуалізував проблему кореляції силових і несилових засобів в 

зовнішінй політиці США новітнього часу. Хоча особливості політичного 

стилю недостатньою мірою дозволяють типологізувати його ставлення до 

силових і несилових інструментів на міжнародній арені, очевидним є те, що 

спадщина Б. Обами неодмінно буде слугувати важливою відправною точкою 

для визначення підходів його республіканського наступника. Зважаючи на 

вищеозначене, темі нашого дисертаційного дослідження притаманна не лише 

наукова але і суспільно-політична актуальність. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми 

“Українська нація  в  загальноєвропейському  вимірі:  історія  та  сучасність”  

(державний реєстраційний номер 11БФ046-01), включеної до тематичного 

плану історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
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Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні  

концептуальних засад  використання силових і несилових засобів в зовнішній 

політиці Б. Обами на основі аналізу джерельної бази та з врахуванням 

доробку дослідницької спільноти. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання 

дослідження : 

  проаналізувати  стан  наукової  розробки  проблем  дослідження та 

його  джерельну  базу; 

 дослідити  традиції застосування сили в зовнішній політиці США після 

Другої світової війни з огляду на її значущість для формування підходів 

адміністрацій Б. Обами; 

  розглянути концептуальні підходи адміністрацій Б. Обами до 

співвідношення силових і несилових методів; 

  висвітлити американські концепції співвідношення силових і 

несилових інструментів в зовнішній політиці США; 

 охарактеризувати    досвід   варіативного    застосування      Б.   Обамою 

силових і несилових засобів у боротьбі з міжнародним тероризмом; 

 з’ясувати комбінування силових та несилових засобів Вашингтоном у 

справі подолання близькосхідних безпекових загроз; 

 дослідити підходи Вашингтона до стримування російського 

експансіонізму з огляду на співвідношення у його настановах силових і 

несилових засобів. 

Об’єктом  дослідження є насамперед зовнішня політика США за 

адміністрацій  Б. Обами. 

Предметом дослідження є методи та форми застосування силових і 

несилових засобів в зовнішній політиці США за президенства Б. Обами.  

Хронологічні межі роботи визначаються роками зовнішньополітичної 

діяльності адміністрацій Б. Обами (2009-2017 рр.). З метою осягнення 

історичного підґрунтя та державних традицій, на які так чи інакше спиралась 

діяльність адміністрацій Б. Обами, дослідження містить ретроспективний 
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погляд на проблему використання силових і несилових засобів Вашингтоном 

у повоєнний період. 

Методологічною  основою  дисертаційного  дослідження  є принцип 

історизму та наукової неупередженості. Принцип історизму вимагає від 

дослідника врахування історичного контексту та виявлення зв’язку 

сьогодення з минулим і його впливу на майбутні світові процеси. 

Використання принципу неупередженості вимагає самостйної оцінки 

конкретних історичних фактів та подій, з використанням наявної джерельної 

бази дослідження та аналізу експертної думки. 

Під час здійснення дослідження  були використані загальнонаукові 

методи аналізу і синтезу. Було також застосовано такі спеціальні історичні 

методи як проблемно-хронологічний, історико-системний, історико-

порівняльний та критики джерел. Поєднання  цих  методів   дало  змогу  

досягнути поставленої  мети  та  вирішити  науково-дослідницькі  завдання.  

Методи аналізу та синтезу застосовувались під час всього періоду 

здійснення наукового дослідження. Їх застосування було особливо 

ефективним для опрацювання нормативно-правових документів, аналітичних 

матеріалів, промов та інтерв'ю представників  виконавчої влади США другої 

половини ХХ - початку ХХІ ст.  

Проблемно-хронологічний метод застосовнаий для викладу матеріалу 

дослідження в послідовному порядку. Історико-системний підхід в цьому 

дослідженні має на меті аналіз традиції використання силових і несилових 

засобів зовнішньополітичного впливу виконавчою владою США в другій 

половині ХХ - початку ХХІ ст. Історико-порівняльний метод допоміг 

з’ясувати спільні та відмінні підходи президентів США в контексті 

застосування силових і несилових інструментів в зовнішній політиці. 

Критичний аналіз джерел дав можливість ретельно підходити до 

встановлення достовірності історичних джерел та забезпечив критичне 

ставлення до джерельних ресурсів, створених безпосередніми учасниками 

конкретних подій, що досліджуються в науковій роботі. 
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Наукова  новизна  дисертаційної  роботи полягає у розробці теми, яка 

не була предметом спеціального наукового дослідження. Результати, 

одержані в результаті дослідження зумовлюють його новизну та визначається 

наведеними нижче положеннями: 

Вперше: 

 досліджено і залучено до наукового обігу комплекс промов, інтерв'ю та 

статей Б. Обами часів його президенства які найповніше відображають 

використання силових і несилових засобів його адміністраціями;  

 висвітлені американські концепції співвідношення силових і несилових 

інструментів в контексті зовнішньополітичної стратегії адміністрацій 

Б. Обами та простежено їх практичне застосування.  

Удосконалено: 

 аналіз нормативно-правових документів виконавчої влади США 

періоду адміністрацій Б. Обами; 

 знання про публічне представлення, змістові особливості та авторство 

концепції «розумної сили» адміністрацій Б. Обами. 

Отримало подальший розвиток: 

 систематизація та аналіз наукової літератури та історичних джерел з 

даної проблематики; 

 дослідження традицій використання сили в зовнішній політиці США 

після Другої світової війни. 

Практичне  значення одержаних результатів сприяє глибшому 

розумінню використання  силових і несилових засобів в зовнішній політиці 

адміністрацій Б. Обами та його попередників,  формуванню знань, щодо 

особливостей застосування зовнішньополітичних стратегій США на 

практиці, а також має допомагати ґрунтовнішому компаративному аналізу 

поглядів і практичних кроків наступників Б. Обами, зокрема Д. Трампа,  

стосовно кореляції силових і несилових засобів у зовнішній політиці 

Вашингтона. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані  у процесі підготовки посібників з історії зовнішньої політики 



18 
 

США,  міжнародних відносин,  спецкурсів для студентів вишів, а також  у 

аналітичній  та експертній діяльності в сфері міжнародної політики. 

Апробація  дослідження. Основні  положення  та  матеріали  дисертації 

представлені  у  доповідях  і  тезах  доповідей  на  наукових  конференціях: 

VII Міжнародна  наукова  конференція  «Дні  науки  історичного  факультету  

–  2014» (Київ, 2014); XIII Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих  вчених  «Шевченківська  весна  2015:  Історія»  (Київ,  

2015); IX Міжнародна  наукова  конференція  «Дні  науки  історичного  

факультету  –  2016» (Київ, 2016). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного  дослідження  

викладено  в  п’яти наукових статтях, опублікованих  у  фахових  виданнях. 

Додатково результати дослідження відображені у тезах, опублікованих в 

матеріалах наукових конференцій.                                                                                                        

Структура  та  обсяг  дисертації  обумовлені  метою  та поставленими  

завданнями.  Робота  складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів, поділених 

на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних  джерел  та  

літератури та додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА  ДЖЕРЕЛЬНА  БАЗА  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Стан наукової розробки проблеми 

 

Після приходу до влади у 2009 р., адміністрація Б. Обами проводила 

досить послідовну зовнішню політику, що характеризувалась переходом від 

силового вектора до більш збалансованого курсу. Важливим компонентом 

даної політики Б. Обами було поєднання силових та несилових засобів для 

вирішення зовнішньополітичних питань. Враховуючи факт, що адміністрація 

демократів формально перебувала при владі до січня 2017 р., на момент 

завершення нашого дослідження відсутні в достатній кількості поглиблені 

дослідження з питань зовнішньої політики Б. Обами. 

Наявний масив публікацій за тематикою дослідження умовно можно 

поділити на дві групи. До першої групи відносяться праці, що безпосередньо 

висвітлюють зовнішньополітичну діяльність адміністрації Б. Обами. Інша 

група включає праці, що  досліджують окремі аспекти зовнішньої політики 

США  в період президенства Б. Обами та попередніх адміністрацій.  

Аналізуючи праці вітчизняних дослідників, присвячені проблематиці 

зовнішньополітичної діяльності адміністрацій Б. Обами, варто в першу чергу 

згадати науковий доробок Б. М. Гончара. В статті «Зовнішня політика 

адміністрації Б. Обами на шляху відновлення американського  лідерства» 

Б. М. Гончар розглядає проблеми подолання адміністрацією Б. Обами 

наслідків зовнішньополітичної діяльності Дж. В. Буша.
1
 Автор зазначає, що 

                                                        
1
 Гончар Б. М. Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху 

відновлення американського  лідерства / Б. М. Гончар // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. 113. – 

С. 8-13. 
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Б. Обама як і його попередники вважає силу головним інструментом 

американського лідерства. Проте сила для нього як військова могутність 

поєднується з «м’якою силою» - економічними, політико-дипломатичними та 

культурними засобами впливу. Намагаючись відновити міжнародну довіру в 

Америку та її цінності Б. Обама зробив ставку на співробітництво з іншими 

суб’єктами міжнародних відносин, міжнародно-правове врегулювання 

міждержавних відносин, підтримку ліберально-демократичних реформ в 

інших країнах та активізацію участі США в міжнародних організаціях. 

У статті Б. М. Гончара «Регіональні пріоритети зовнішньої політики 

адміністрації Барака Обами» йдеться про аналіз головних регіональних 

напрямів зовнішньої політики адміністрації Б. Обами.
2
 Б. М. Гончар 

зосереджує увагу на тому, що президент США сформулював установку на 

виправлення становища міжсоюзницьких відносин на основі спільних рішень 

назрілих проблем та відмови США від односторонніх рішень. Б. Обама 

запропонував новий курс на посилення механізму  консультацій з 

союзниками по НАТО в підходах до вирішення геополітичних проблем. 

Окрім вищезазначених праць, було проаналізовано такі праці Б. М. Гончара : 

«Силова дипломатія» США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за 

президентства Б. Обами»,
3
 «Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" 

                                                        
2
 Гончар Б.М. Регіональні пріоритети зовнішньої політики адміністрації 

Барака Обами / Б. М. Гончар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : 

збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 112, ч. 1. – С. 36-44. 

3
 Гончар Б. М. «Силова дипломатія» США в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні за президентства Б. Обами / Б. М. Гончар, Ю. Б.  Гончар // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – 

Вип. 1(119). – С. 8-12.  
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Джорджа Буша-молодшого (кризові аспекти)»,
4
 та «Концепція 

американського світового лідерства в зовнішній політиці Б.Обами».
5
 

У статті «Стратегія національної безпеки  США 2015 р.: нові акценти і 

пріоритети» Н. Д. Городня здійснює порівняльний аналіз  Стратегій 

національної безпеки США 2015 р. і 2010 рр.
6
 Автор зазначає, що 

враховуючи кризи в міжнародній політиці, Стратегія 2015 р. зберігає ідею 

глобального лідерства США, засновану на комплексі силових і несилових 

елементів та розраховану на довгострокову перспективу. Також йдеться про 

важливість організації Вашингтоном колективних дій для вирішення 

міжнародних викликів, протидії транснаціональним проблемам. 

Н. Д. Городня зазначає, що в контексті російської агресії Стратегія 2015 р. 

передбачає міжнародні зусилля під керівництвом США на підтримку 

розвитку демократії і економіки України. 

У статті «Відновлення американського лідерства в Азійсько-

тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами»  Н.Д. Городня 

аналізує основні засади зовнішньополітичної діяльності Б. Обами в Азійсько-

                                                        
4
 Гончар Б.М. Барак Обама і зовнішньополітична «спадщина» Джорджа 

Буша-молодшого (кризові аспекти) / Б. М. Гончар, Ю. Б. Гончар // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. 

– Вип. 96. – С. 4-6.  

5
 Гончар Б.М. Концепція американського світового лідерства в зовнішній 

політиці Б.Обами / Б. М. Гончар, Ю. Б. Гончар // США і світ XXI століття. – 

Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 213-225. 

6
 Городня Н. Д. Стратегія національної безпеки США 2015 р.: нові акценти і 

пріоритети / Н. Д. Городня // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 123.– С. 5-9.  
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тихоокеанському регіоні.
7
 Автор робить висновок, що Білий дім здійснив 

рішучий поворот у зовнішній політиці США в напрямку Східної Азії. 

Адміністрація Б. Обами проводить багатовекторну, в більшій мірі несилову, 

політику яка  зосереджується на розвитку діалогу з Китаєм, участю в 

регіональних багатосторонніх інституціях, зміцненні альянсів і партнерств та 

розвитку двосторонніх відносин з регіональними державами і АСЕАН та 

звичайно посередницькою участю  у врегулюванні ситуації в Південно-

Китайському морі. 

В іншій праці «Економічна дипломатія адміністрації Барака 

Обами:східноазійський напрям» Н. Д. Городньої аналізується політика 

економічної дипломатії як основна зовнішньополітична концепція першої 

адміністрації Б. Обами в контексті політики США в Південно-Східній Азії.
8
 

Автор акцентує увагу на тому, що економічна дипломатія є головним   

компонентом концепції «розумної сили», яка була виголошена 

Держсекретарем США Г. Клінтон на початку 2009 р. та певною мірою 

розвиває концепцію «м’якої сили», реалізовану адміністраціями Б . Клінтона 

в 90-х роках ХХ ст. Для реалізації  стратегії економічної дипломатії були 

запропоновані такі основні ініціативи як створення економічних 

можливостей, підтримка цінностей  та регіональна інтеграція. Поряд з цими 

роботами Н. Д Городньої звертають на себе увагу її розвідки: «Азійсько-

                                                        
7
 Городня Н. Д. Відновлення американського лідерства в Азійсько-

Тихоокеанскому регіоні в політиці адміністрації Б. Обами  / Н. Д. Городня // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 

190-196. 

8
 Городня Н. Д. Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: Східно 

Азійський напрям / Н. Д. Городня // Актуальні проблеми міжнародних 

відносин : збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 112, ч. 1. – С. 188-197. 
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тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами»,
9
 та «Американсько-

китайські відносини за першої адміністрації Барака Обами».
10

 

Звертає на себе увагу також стаття О. В. Шевчука «Зовнішньополітичні 

пріоритети адміністрації Б. Обами» в якій здійснено спробу визначити 

основні засоби та методи  розширення сфери національних інтересів США в 

АТР у нових політичних та економічних реаліях.
11

 О. В. Шевчук  зазначає, 

що в ухваленому в січні 2012 р. адміністрацією Б. Обами документі 

«Підтримка глобального  лідерства:  пріоритети  для  оборони ХХІ століття» 

передбачене зменшення чисельності американських збройних сил при 

одночасній концентрації бюджетних ресурсів на розвитку супутників і 

безпілотних літаків. Адміністрація Б. Обами має на меті привести військову 

стратегію Вашингтона у відповідність з геополітичними реаліями 

сьогоднішнього світу і фінансово-економічними можливостями США, 

зберігаючи при цьому розвиток американського військово-стратегічного 

потенціалу.  

В іншій своїй статті «Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні 

президентських виборів 2016 р.» О. В. Шевчук зосередив увагу на підведенні 

підсумків зовнішньополітичної діяльності адміністрацій Б. Обами та 

виявлені основних параметрів формування стратегії Білого дому в умовах 

                                                        
9
 Городня Н. Д. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами / Н. 

Д. Городня  // Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Історична науки. – 2012. – №6. – С. 17-24. 

10
 Городня Н. Д. Американсько-китайські відносини за першої адміністрації 

Барака Обами / Н. Д. Городня // Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. 

акад. наук України. – К., 2012. – № 60. – С. 12-27. 

11
 Шевчук О. В. Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами  / О. 

В. Шевчук // Наукові праці. Політологія. – Миколаїв, 2013. – Вип. 200. –  Т. 

212. – С. 9-13. 
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багатополюсної системи міжнародних відносин.
12

 Дослідник також зазначає, 

що в умовах боротьби з поширенням міжнародного  тероризму, адміністрація 

Б. Обами залишає військову силу важливим інструментом зовнішньої 

політики США. 

У статті Н. В. Слободян «Фактор «жорсткої сили» у близькосхідній 

політиці США на початку ХХІ ст.» робиться глибокий та об’єктивний аналіз 

поняття «сила» у зовнішній політиці США на основі аналітичних наукових 

досліджень.
13

 Автор відзначає використання адміністрацією Б. Обами 

принципів «розумної сили», що передбачає ефективне поєднання складових 

«жорсткої» і «м’якої сили». Застосування концеції «розумної сили» має на 

меті забезпечити довгостроковий захист американських інтересів в різних 

регіонах світу, не використовуючи при цьому значних фінансових та 

ресурсних витрат.  

У статті «Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та 

Російської Федерації: компаративний аналіз» Н.В. Слободян досліджує 

основні політичні інструменти боротьби з тероризмом на прикладі обох 

країн.
14

 Дослідник, зокрема, акцентує увагу на поєднанні  в останні роки 

силових заходів та елементів «м’якої сили» США по відношенню до 

мусульманських країн з метою побудови конструктивного діалогу та 

співпраці у боротьбі з міжнародним тероризмом. 

                                                        
12

 Шевчук О. В. Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні 

президентських виборів 2016 р. / О. В. Шевчук // Американська історія та 

політика: науковий журнал. –  К., 2016. – №1. – С. 192-199. 

13
 Слободян Н. В. Фактор "жорсткої сили" у близькосхідній політиці США на 

початку XXI ст. / Н. В. Слободян // Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. 

– К., 2013. – № 62/63. – С. 130-141. 

14
 Слободян Н. В. Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки 

та Російської Федерації: компаративний аналіз / Н. В. Слободян // Науковий 

вісник Дипломатичної академії України. – К., 2014. – Вип. 21, ч. 1. – С. 45-52. 
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У іншій статті «Зовнішня політика «змін» Барака Обами» 

Н.В. Слободян досліджує положення зовнішньополітичної доктрини 

Б. Обами на основі концептуальних документів його адміністрацій.
15

 

Дослідник наголошує на бажанні Білого дому провести зміни військової 

стратегії, враховуючи геополітичні реалії та фінансово-економічні 

можливості Вашингтону, роблячи, при цьому, значний акцент на дипломатію 

та міжнародне співпрацю у вирішення світових криз та загроз. 

У статті І.Д. Дудко «Стратегічна парадигма США на початку 2010 рр.: 

дилема підходів і шляхів реалізації», проводиться аналіз військово-

стратегічного бачення адміністрацій Б. Обами.
16

 І.Д. Дудко визнає очевидний 

відхід Вашингтону від односторонніх силових дій та прихильність 

колективних союзницьких відносин у вирішенні глобальних міжнародних 

питань. 

В свою чергу, в статті А. М.  Каракуца  «Трансформація 

зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами:азійсько-

тихоокеанський вимір», автор ставить за мету проаналізувати основні 

компоненти стратегії Білого дому щодо Азійсько-тихоокеанського регіону.
17

 

Дослідник зазначає, що Вашингтон намагається вибудувати систему 

економічних та військово-політичних альянсів покликаних контролювати 
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зростання Китаю. Численні зовнішньополітичні ініціативи 2011-2012 рр. 

спрямовані на цей регіон стали підтвердженням так званого «американського 

тихоокеанського століття». 

Стаття І. І. Погорської та Д. М. Лакішика «Зовнішня політика 

адміністрації Б.Обами в контексті американського глобального лідерства» 

розглядає зміни в зовнішньополітичній стратегії США за адміністрації 

Б. Обами.
18

 Автори  відзначають прихильность Білого дому концепції 

«розумної потуги», комплексний підхід якої дозволяє активно застосовувати 

дипломатичні, економічні та культурні інструменти, не відмовляючись при 

цьому від силових важелів впливу.  

Варто також відзначити дослідження Ю.С. Скороход  «Близьскосхідна 

політика адміністрації Барака Обами», в якій досліджується місце Близького 

Сходу в зовнішньополітичній стратегії Б. Обами.
19

  Ю. С. Скороход акцентує 

увагу на прагматичному підході адміністрації президента до близькосхідного 

питання та використанні концепції «м’якої сили» як основного 

зовнішньополітичного інструменту Вашингтона. 

У праці І.С. Погорєлової «Зовнішня політики адміністрації Б. Обами 

щодо корейських держав» йдеться про поєднання силових і несилових 

засобів в контексті концепції «стратегічного терпіння» адміністрації 
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Б. Обами по відношенню до КНДР.
20

 Автор відзначає, що посиленню санкцій 

передував період використання США елементів двохсторонніх консультацій 

та економічно-фінансового заохочення. 

Важливо згадати статтю О.Ткач і А. Ткач «М’яка сила як інструмент 

непрямого управління міжнародними процесами», в якій робиться аналіз 

складової концепцій Джозефа Ная  «м’яка сила»  та «розумна сила» в рамках 

зовнішньополітичного курсу США щод країн Латинської Америки та 

Карибського басейну.
21

 Дослідники відзначають, що «розумна сила» 

передбачає її обо’язкове використання за умови міжнародного консенсусу та 

має на меті розширення кола державних та недержавних союзників. 

У статті О.П. Кучмій «Культурна дипломатія адміністрації Б. Обами» 

розглядається культурна дипломатія як один з інструментів концепції 

«розумної сили» адміністрації Б. Обами.
22

 Автор відзначає, що Вашингтон  

бачить в культурній дипломатії складову глобальної успішної стратегії США 

з поширення власної моделі світового розвитку.  

Окрім вищезгаданих праць вітчизняних дослідників, варто згадати  

наступні розвідки присвячені як діяльності адміністрацій Б. Обами так і 
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окремих аспектів зовнішньої політики США загалом : В.І. Головченко,
23

 

О.В. Потєхін,
24

 В. М. Вовк,
25

 Н.Л. Яковенко та Г.А. Піскорська
26

 

Коли йдеться про висвітлення зовнішньополітичної стратегії 

адміністрації Б. Обами  в російської історіографіїї, необхідно згадати статті 

Т. Шаклеіної 
27

, О. Колобова 
28

 та В. Батюка.
29

  Аналіз доктринальних 
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документів адміністрації Б. Обами, дозволяє авторам наголосити на 

прихильності Вашингтона до поєднання військової могутності і дипломатії, 

прагненні домовлятися з іншими країнами і діяти спільними, колективними 

зусиллями. Зокрема, О.А. Колобов  відзначає в зовнішньполітичному баченні 

Б. Обами коаліційний підхід з опорою на «розумну силу» у вирішенні різних 

міжнародних проблем та викликів. В свою чергу, в контексті політики США 

щодо Азійсько-Тихоокеанського регіону, В. Батюк передбачає реалізацію 

Вашингтоном стратегії зміцнення співпраці з традіційними партнерами в 

регіоні, налагодження діалогу з багатосторонніми організаціями та 

готовність виділення необхідних військових ресурсів для протистояння діям 

будь-якої країни, яка загрожує безпеці союзників. 

Відносини США та Росії в період першої адміністрації 

Б. Обами розглянуто в праці Д. Треніна.
30

 Автор робить акцент на політиці 

«перезавантаження» американсько-російських відносин та відмічає 

зближення позицій обох країн з деяких стратегічних питаннь. В той же час, в 

глобальному плані перша адміністрація Б. Обами була більш сконцентрована 

на вирішенні проблем на Близькому Сході,  зокрема в Ірані і Афганістані, а 

Росія залишалася на другорядній позиції. 

У монографії Г. Ю. Филимонова  робиться аналіз культурологічного 

аспекту концепції «м’яка сила».
31

 Дослідник розглядає вплив культурної 

дипломатії США на міжнародні відносини та міжнародну систему в цілому. 

Ґрунтовним дослідженням питання використання силових і несилових 

засобів в зовнішньополітичній практиці США залишається монографія 
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І. Шейдіної.
32

 Автор проводить комплексний аналіз застосування науково-

технічних, політичних, економічних та ідеологічних засобів в поєднанні з 

силовими інструментами в зовнішній політиці США.  

Вивченням зовнішньополітичних підходів США за адміністрацій 

Б. Обами та його попередників займались також такі російські дослідники як 

В. Карякін,
33

 В. Ю. Сізов, 
34

 Н. А. Цветкова, 
35

 С. В. Кривов та І. В. Рижов.
36

 

Коли йдеться про американські дослідження, то насамперед слід 

зупинитись на розвідках, які вплинули на формування адміністраціями 

Б. Обами концепції  «розумної сили».  Концепція «м'якої сили»  була вперше 

представлена професором Дж. Найєм в 1990 р.
37

  «М'яка сила» передбачає 

використання культури, дипломатії для впливу на населення інших країн без 

використання сили. В свою чергу, концепція «розумної сили», яка є 
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похідною  від «м'якої сили», передбачає поєднання  як силових та і 

несилових засобів вирішення зовнішньополітичних завдань. 

Однією з перших спроб американських дослідників комплексно 

проаналізувати першу каденцію Б. Обами (2009-2013 рр.)  в контексті 

зовнішньої політики є стаття директора відділу зовнішньої політики 

Брукінгського інституту М. Індика в співавторстві з старшим науковим 

співробітником з зовнішньої політики в Інституті Брукінгса М. О’Хенлоном 

та спеціальним помічником президента Б. Клінтона з питань національної 

безпеки К. Ліберталем «Оцінюючи зовнішню політику Обами».
38

 Автори 

зазначають, що прийшовши до влади в січні 2009 р. Б. Обама вже мав цілісне  

бачення своєї зовнішньополітичної стратегії. Він відновив імідж Сполучених 

Штатів за кордоном, особливо в мусульманському світі за рахунок несилових 

ініціатив: закінчив військову операцію в Іраку та провів рішучі силові дії у 

боротьбі з талібами в Афганістані. Автори підкреслюють  бажання Б. Обами 

проводити послідовну силову і несилову політику в напрямку справедливості 

і більш стабільного світу.  

У статті «Обама як прогресивний прагматик»  М. Індик, 

К. Ліберталь, М. О'Хенлон відзначили гнучкість зовнішньополітичної 

тактики Б. Обами.
39

 У даній праці наголошується на тому, що в зовнішній 

політиці адміністрація Б. Обами робила акцент на дипломатію та співпрацю, 

рішуче виступаючи проти силового інтервенціонізму. Вони підкреслили, що 
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проводячи несилову зовнішню політику, адміністрація Б. Обами намагається 

зберегти провідну роль США в світі, при цьому розділяючи відповідальність 

із іншими державами. Автори стверджують, що США багато хто сприймає як 

державу схильну до постійних військових інтервенцій, але Б. Обама 

сподівається знайти спосіб відновлення довіри до країни шляхом дипломатії і 

просування американських цінностей. 

У розвідці «Обама: Президентський спадок національної безпеки» 

М. О'Хенлона аналізується зовнішня політика двох адміністрацій Обами.
40

 

Автор відзначає стратегічний підхід глави Білого дому до управління 

американською зовнішньої політикою протягом свого президентства. 

Підкреслюється використання комплексу силових і несилових засобів 

адміністрацією президента, що дозволило досягти значного прогресу з 

окремих зовнішньополітичних питань.  При цьому, незважаючи на активне 

застосування Б. Обамою  несилових засобів для відновлення іміджу країни за 

кордоном, просування до світу вільного від ядерної зброї, він був далекий від 

пацифізму. М.О'Хенлон підкреслює той факт, що адміністрації президента 

вдалося зберегти військову силу, приблизно в розмірах і стандартах 

готовності  попередньої адміністрації.  

У статті «Зовнішня політика Обами: кінець початку» американський 

політолог, директор приватної аналітичної організації «Стретфор» 

Дж. Фрідман відзначає, що активно критикуючи Дж. В. Буша, Б. Обама  

намагався вирішити питання виведення силового контингенту США з 
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Афганістану якомога швидше.
41

 У статті автор наголошував на намірі 

президента відмовитися від силових підходів попередньої адміністрації 

республіканців, що базувалися на проведенні односторонньої зовнішньої 

політики, без активного залучення міжнародного співтовариства. Крім того, в 

праці згадуються відомості щодо бажання нової адміністрації зосередити 

основні силові і несилові зусилля на Афганістані, спираючись на підтримку 

своїх союзників по НАТО. 

Не менш цікавою є стаття «Нове глобальне становище Обами»,  

колишнього заступника міністра оборони з питань політики М. Флурноу та 

заступника міністра ВМС США Дж. Девідсон.
42

 Вони виступають за 

необхідність збалансованої політики адміністрації  Б. Обами, що базується на 

міцній системі альянсів в міжнародному співтоваристві для вирішення 

глобальних викликів. Поряд з важливістю використання несилових засобів, 

автори також роблять наголос на визнанні  Б. Обамою важливої ролі 

військової сили в забезпеченні стабільності і збереженні національних 

інтересів США по всьому світу. Стійка силова присутність  США в ключових 

регіонах забезпечує глобальну безпеку і зміцнює збройні сил багатьох країн-

партнерів.  

У дослідженні професора Джорджтаунського університету М. Лагона 

«Значення цінностей: м'яка сила при Обамі» зазначається, що президент 

Б. Обама в період своєї першої адміністрації робив акцент на політиці «м'якої 
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сили» в контексті зовнішньополітичних викликів.
43

 На переконання автора 

«м'яка сила» має вирішальне значення для підтримки лідерських позицій 

Вашингтону у світі. В свою чергу, в праці йдеться про те, що Сполучені 

Штати як і раніше мають неперевершену здатність протистояти тероризму і 

розповсюдженню ядерної зброї. Прикладом цього є активізація Б.Обамою 

силових засобів в Афганістані, зокрема широке використання безпілотних 

літаків для боротьби з терористами. 

До авторів, які аналізують методи та підходи адміністрації Б. Обами у 

вирішенні зовнішньополітичних викликів впливова роль належить голові 

Ради з міжнародних справ в Нью-Йорку Р. Хаасу.
44

 Він акцентує увагу на 

необхідності переорієнтації політики Б. Обами в Афганістані та Пакистані. В 

своїй статті автор підкреслює намагання Білого дому зробити акцент саме на 

несиловій підтримці місцевих  афганських лідерів і створити нові методи та 

підходи в боротьбі з талібами. Крім того, Р. Хаас наголошує на своєму 

висновку щодо необхідності скорочення силової  місії США, бо Афганістан 

забирає занадто багато життів американських солдат та поглинає багато 

фінансових ресурсів. 

Питання  військової операції в Афганістані досліджують колишній 

радник з питань національної безпеки президента  Дж. В. Буша С. Хедлі і 

керівник апарату Білого дому президента Б. Клінтона Дж. Подеста.
45

 В своїй 
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розвідці  автори шукають методи та засоби реалізації американської політики 

в Афганістані. На думку дослідників, Вашингтон повинен прагнути до 

врегулювання політичного процесу шляхом різнопланової допомоги 

місцевому уряду для впровадження необхідних державних реформ, які 

можуть заспокоїти неспокійні елементи афганського суспільства і сприяти 

більш ефективному управлінню країною. Вони звертають увагу на те, що 

Б. Обама повинен активізувати дипломатичні зв'язки, з міжнародними 

партнерами заради мирного врегулюванню ситуації в Афганістані, а також 

для гарантії довгострокової демократизації країни.  

Звертає на себе увагу дослідження наукового співробітника і радника 

Вашингтонського інституту Д. Росса та його колеги Дж. Джеффрі під назвою 

«Обама ІІ та Близький Схід».
46

 Автори зазначають, що президент Б. Обама у 

свій другий термін стикається  з  безпрецедентним спектром загроз на 

Близькому Сході в сучасній історії. На їхню думку, США не можуть не 

реагувати на такі події як ядерна програма Ірану, громадянська війна в Сирії, 

поширення радикального ісламізму. Дослідники приходять до висновку, що 

адміністрація Б. Обами повинна сформулювати свій підхід, який не залишить 

пробілів між заявленими цілями і тим, що США можуть реально досягти.  

У статті колишнього директора Ради національної безпеки США з 

питань Близького Сходу і Північної Африки  С. Саймона та професора  

Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дж. Стивенсона робиться 

дослідження несилової зовнішньої політики адміністрацій Обами на 
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Близькому Сході.
47

 Дослідники детально зупиняються на відході Обами від 

явної «жорсткої» політики попередньої адміністрації в даному регіоні, 

незважаючи на появу низки гострих регіональних конфліктів. Експерти 

відмічають неприйняття адміністрацією активних силових дій в регіоні. 

Небажання Білого дому використовувати сухопутні війська проти ІДІЛ та в 

Сирії є спробою повернути стабільність на Близький Схід. 

Дослідження британських науковців Г. Беттіци та К. Філіппса 

«Близькосхідна політика Обами: час вирішувати» містить широкий аналіз 

близькосхідної політики Б. Обами.
48

 В праці наголошується на тому, що 

прагматизм зовнішньої політики Б. Обами з питаннь виведення військового 

контингенту з Іраку, переорієнтації афганської політики та застосування 

м'якої сили в мусульманському світі принесли немало дивідендів його 

адміністрації. В той же час, автори вважали за необхідне  прийняти ряд більш 

жорстких рішень з питаннь вирішення ізраільсько-палестинської кризи,  

переговорного процесу з Сирією та іранської ядерної програми.  

Крім вищезгаданих представників американської політичної думки, 

питання зовнішньої політики адміністрацій Б. Обами досліджували 

Е. Крепіневич,
49

 І. Іланд,
50

 В. Пфафф,
51

 Дж. Сміт,
52

 С. Гроувс,
53

 Т. Бромунд,
54

 

Л. Хемілтон,
55

 Р. Фонтейн,
56

 Дж. Стерн.
57
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В контексті дослідження зовнішньополітичної стратегії США треба 

окремо виділити публікації Зб. Бжезінського. Зокрема, були проаналізовані 

статті видатного теоретика та державного діяча, що з’явилися в період 

діяльності адміністрацій Б. Обами: «Балансування Сходу, Оновлення  Заходу: 
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Велика американська стратегія в епоху змін» 
58

 та «На шляху до глобальної 

перебудови».
59

 

Необхідно також згадати праці, що прямо не пов'язані з діяльністю 

адміністрації Б. Обами, але є дуже цінними з погляду зовнішньополітичних 

практик попередніх адміністрацій. Однію з них є стаття аналітика зовнішньої 

політики в Інституті Катона Б. Конрі.
60

 Поява даної праці була зумовлена 

необхідністю здійснити  структурне дослідження з питаннь політики  

«подвійного стримування»  адміністрацій Б. Клінтона. Ця концепція 

передбачала тривалу військову присутність  США в районі Перської затоки, 

при безумовній підтримці  міжнародних партнерів. 

Стаття професора міжнародних відносин в Гарвардському університеті 

С. Уолта в журналі «Форін полісі» екстраполює доктрину генерала та 

держсекретаря під час першої каденції Дж. В. Буша К. Пауелла на 

зовнішньополітичні виклики  сьогодення.
61

 С. Уолт вказує, що «доктрина 

Пауелла» є доповненням «доктрини Уайбергера» та складається з восьми 
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запитань, що вказують на умови, які повинні бути виконані перед 

застосуванням силового сценарію США. 

Важливе значення для дослідження історичних витоків питання 

використання військової сили та дипломатичних методів  в США становлять 

такі  публікації як «Дипломатія» Г. Кіссінджера
62

,  «Політика серед націй» 

Г. Моргентау
63

, та  «Вплив морської сили на історію, 1660-1783 рр.» 

А. Мехена.
64

 

Особливе місце в дослідженні становлять академічні періодичні видання 

та засоби масової інформації. Вони надають достатньо  інформації щодо 

зовнішньополітичного курсу США та безпосередньо представлені такими 

виданнями як «Форін Ефеарс», «Форін полісі»,  «Демокресі джорнал», 

«Вашингтон пост», «Індепендент», «Гардіан», «Хаффінгтон пост», 

«Атлантік». Вищезгадані академічні періодичні видання та ЗМІ 

зосереджують свою увагу як на певних аспектах міждержавних, регіональних 

відносинах так і на проблематиці застосування силових і несилових методів в 

контексті зовнішньої політики Білого дому. 

Таким чином, дослідженню питання силової і несилової зовнішньої 

політики США за адміністрацій Б. Обами присвячені праці провідних 

вітчизняних, американських, європейських та російських представників 

політико-академічної думки. Суттєвий відхід Б. Обами від зовнішньої 
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політики адміністрацій Дж. В. Буша, що характеризується комбінуванням 

силових і несилових засобів впливу, спонукає авторів досліджувати та давати 

критичний аналіз різним аспектам зовнішньополітичної діяльності Білого 

дому. Натомість очевидним є те, що як вітчизняній, так і у американській 

історіографії відсутні дослідження, які комплексно і з максимальним 

охопленням джерельних ресурсів вивчали проблему поєднання силових і 

несилових засобів  у зовнішній політиці адміністрацій Б. Обами. 

 

1.2 Джерельна база дослідження 

 

Джерельну базу дослідження формують нормативно-правові акти, 

документи адміністрацій  Б. Обами,  аналітичні матеріали, промови та заяви, 

інтерв'ю, мемуари вищого керівництва США та їх публікації у періодичних 

виданнях.  

Першу групу джерел, що мають важливе значення для вивчення силових 

і несилових засобів в зовнішній політиці Б. Обами становлять нормативно-

правові акти його адміністрацій. Особливе місце серед них посідають дві 

«Стратегії національної безпеки». Перша з них була опублікована на 

офіційному сайті Білого Дому 26 травня 2010 р.
65

 На шістдесяти сторінках 

викладається бачення командою президента Б. Обами зовнішньополітичного 

курсу США. В документі робився акцент на необхідності Сполученим 

Штатам дотримуватись всіх зобов'язань з союзниками та партнерами заради 

збереження безпеки в світі. Крім того, Білий дім наголошував на важливості  

зміцнення міжнародних інститутів і організацій та виступав за більш активну 

взаємодію й співпрацю з такими країнами як Китай, Індія, Росія. Також в 

стратегії стверджувалось, що найбільша небезпека для американського 

народу і глобальної безпеки продовжує надходити від зброї масового 
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знищення. Адміністрація підкреслювала свою націленість на силове 

знищенні «Аль-Каїди» в Афганістані, Пакистані та  боротьбу  з войовничим 

екстремізмом. Крім того, в документі йшла мова про те, що використання 

силових засобів в односторонньому порядку все ж можливе, але за умови 

недієздатності інших несилових методів.  

У лютому 2015 року адміністрація президента випустила нову редакцію 

«Стратегії національної безпеки».
66

 Цей документ став  певною мірою 

реакцією на міжнародні виклики та загрози, що посилились в попередні роки 

та становив собою достатньо інформативне джерело щодо 

зовнішньополітичної стратегії Білого дому. Важливо відзначити, що на 

тридцяти п'яти сторінках ґрунтовно висвітлена позиція адміністрації в 

контексті національної безпеки та зовнішньої політики. В документі 

наголошувалось на зміцнення комплексної силової і несилової співпраці  

глобальних альянсів (особливо з НАТО та європейськими союзниками, в 

умовах кризи в  Україні і погіршення відносини з Росією), підтримці 

багатостороннього партнерства, зміцненні і оновленні міжнародних норм, 

інститутів. Також робився акцент на застосуванні  таких методів 

зовнішньополітичного впливу як: дипломатія, універсальні демократичні 

цінності та ідеали, потужна економіка та військові сили. «Стратегія» в 

загальних рисах давала можливість прослідкувати прихильність США до 

політики «перебалансування» в Азії і Тихоокеанському регіоні, а також  

створення стабільності на  Близькому Сході та Північній Африці шляхом 

проведення міжнародних контртерористичних операцій  в регіоні.  

Окрім стратегій національної безпеки, виданих в період президенства 

Б. Обами, важливим джерелом є аналогічні документи попередніх 
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адміністрацій такі як «Стратегія національної безпеки» 1994 р.
67

, «Стратегія 

національної безпеки в новому столітті» 1997 р.
68

, які були створені 

адміністраціями Б. Клінтона та доступні на сайті Архіву національних 

оборонних документів. Аналізуючи традицію застосування США силових і 

несилових засобів в зовнішній політиці, необхідно сказати, що вищезгадані 

документи є важливими з погляду підтвердження підходів Вашингтона до 

зовнішньополітичного інструментарію після завершення  «холодної війни». 

Поряд з традиційною настановою на збереження глобального лідерства 

США, адміністрації Б. Клінтона закликали до більш тісної міжнародної 

співпраці та  підкреслювала важливість комплексної допомоги новим 

демократичним країнам. Важливим джерелом може також слугувати 

«Стратегія національної безпеки», що була опублікована командою Дж. Буша  

в 1991 р.
69

 Автори цього документу чітко реагували на геополітичні зміни в 

світі та ставили питання методів ядерного роззброєння після розпаду 

Радянського союзу.  

Частина опрацьованих нормативно-правових документів президенства 

Б. Обами та попередніх адміністрацій представлена договорами, угодами, 

директивами та резолюціями. Варто відзначити американсько-російський 

договір СНО-3 про стратегічні наступальні озброєння та скорочення ракетно-
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ядерних арсеналів,  який був підписаний у Празі в 2010 р.
70

 Документ, який 

знаходиться на офіційному сайті Державного департаменту США був 

важливим зовнішньополітичним успіхом адміністрації Б. Обами. Крім того, 

необхідно відзначити резолюцію № 1929, прийняту в тому ж 2010 р. Радою 

Безпеки ООН, яку активно підтримував Білий дім і яка мала на меті введення 

значного комплексу несилових санкцій проти Ірану.
71

 Вивчаючи питання 

практики використання силових і несилових методів в зовнішній політиці, 

було досліджено президентські директиви, прийняті в 1990-х роках 

американською владою, за допомогою інтернет-архіву Федерації 

американських вчених. Можливість участі Сполучених Штатів в 

миротворчих операціях для встановленням миру в певних країнах або 

регіонах була реалізована в директиві № 13 в 1993 р.
72

 та доповнено 

директивою № 25,
73

 що обмежувала участь американських військових сил 

рамками доцільності та відповідності інтересам американського народу. 

Цінну інформація щодо політики застосування силових і несилових засобів 

надає директива № 75 адміністрації  Р. Рейгана, що наголошувала на 

                                                        
70

 New Start Treaty. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm 

71
 Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran.  –

[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm 

72
 PRD 13 Peacekeeping Operations. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://fas.org/irp/offdocs/pdd13.htm 

73
 Reforming Multilateral Peace Operations. –[Electronic resource].– Access 

mode: http://fas.org/irp/offdocs/pdd25.htm 



44 
 

необхідності проводити  військове, економічне та культурне стримування 

СРСР.
74

 

Додаткову інформацію надають також матеріали, що розміщені на 

інтернет-ресурсах Асоціації контролю над озброєнням та на вище 

згадуваному сайті Державного департаменту США. Серед цих документів 

необхідно виділити договори СНО-1
75

 та СНО-2
76

 підписані в 1991 та 1993 

рр., що мали на меті скорочення ядерних потенціалів США та СРСР, а згодом 

Росії. Поряд з вказаними документами неможливо оминути угоди підписані  

адміністрацією Р. Ніксона  ОСО-1
77

 та  Договір про обмеження систем 

протиракетної оборони в 1972 р.
78

 

Другою групою джерел є аналітичні матеріали, що безпосередньо 

стосуються зовнішньої політики США в контексті оборонної політики та 

нових міжнародних проблем. Варто відзначити сайт Міністерства оборони 

США, з допомогою якого було проаналізовано такі документи періоду 

президентства  Б. Обами як  «Чотирирічний огляд в сфері оборони»
79

 та 
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«Підтримка глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття»
80

. 

Опублікований на початку 2010 р. «Чотирирічний огляд в сфері оборони» 

становить собою документ, що досить точно передає бачення зовнішньої 

політики Б.Обами. Великий акцент в даному матеріалі робиться 

на формуванні нового підходу до міжнародних відносин, а саме на 

необхідності багатостороннього партнерства в різних регіонах світу з 

багатьох силових і несилових питань. Аналітичний документ підкреслює 

прихильність Вашингтона підтримці миру і безпеки в світі, використовуючи 

різноманітні методи та засоби. У свою чергу, «Підтримка глобального 

лідерства США: пріоритети для XXI століття», робить достатньо глибокий 

прогноз щодо ситуації в сфері безпеки в світі. На сторінках цього документу 

Міністерство оборони США  формулює чіткі завдання, що стоять перед 

американськими збройними силами та висвітлює методи та засоби для 

протистояння зовнішньополітичним загрозам. 

Важливим документом з огляду на проблематику дослідження є 

матеріал під назвою «Всебічний чотирирічний огляд стану і перспектив 

дипломатії і міжнародного розвитку», який з'явився  в кінці 2010 р. та був 

розроблений командою Б. Обами.
81

 В цьому документі автори виділили  

ключові зовнішні чинники, які вплинуть на Державний Департамент в 

найближчі роки та презентували наміри щодо розробки методів застосування 

несилових компонентів. Велику увагу приділено питанню активної 
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підтримки публічної дипломатії, формування стійких відносин між 

комерційними та громадськими організаціями та всебічній економічній, 

соціальній допомозі  країнам, що її потребують. 

Певна кількість аналітичних матеріалів, опублікованих адміністрацією 

Б. Обами, присвячені проблематиці міжнародного тероризму та 

нерозповсюдженню ядерної зброї. В контексті цих питань були досліджені 

«Доповідь про глобальний тероризм» 2012 р.
82

 та «Доповідь про стратегію 

застосування ядерної зброї Сполученими Штатами Америки».
83

 Варто 

відзначити, що доповідь щодо проблеми тероризму відображає різні аспекти 

та засоби боротьби з міжнародним тероризмом. Наголошується на 

необхідності продовжувати протистояння поширенню терористичних 

угрупувань навіть після ліквідації Усами бін Ладена. Питання 

унеможливлення потрапляння ядерної зброї до рук терористів піднімається в 

«Доповіді про стратегію застосування ядерної зброї Сполученими Штатами 

Америки». Крім того, адміністрація Б. Обами в цьому матеріалі показує свою 

послідовність в проблемі ядерного розброєння.  

Окрім, аналітичних матеріалів періоду адміністрацій Б. Обами, були 

також опрацьовані документи президентства Б. Клінтона. Серед них 

необхідно виокремити «Основний огляд» оборонної політики 1995 р., який 

встановив суттєві зміни в чисельності американських збройних сил та їх 
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фінінсуванні військових витрат,
84

 а також «Чотирирічний оборонний 

огляд»,
85

 створений в 1997 р. для розробки силових та несилових засобів 

протидії новим регіональним та транснаціональним загрозам. 

Важливим аналітичним матеріалом в контексті зовнішньополітичної 

стратегії адміністрацій Б. Обами є доповідь Д. Ная та Р. Армітажа «Розумна 

сила та безпекова стратегія США в світі після 11 вересня 2001 р.», що була 

розроблена впливовим американським Центром стратегічних і міжнародних 

досліджень та офіційно представлена перед підкомітетом конгресу з 

міжнародних відносин і національної безпеки в листопаді 2007 р.
86

 Автори 

ґрунтовно виклали основні аспекти своєї концепції, що безпосередньо 

полягають у необхідності використання комплексного підходу до 

зовнішньополітичних викликів.  

Третя група джерел формується великою кількістю промов, статей і 

інтерв’ю Б. Обами та представників його адміністрацій. Важливим 

елементом джерельної бази стала стаття С. Носсел-відповідальної 

співробітниці адміністрації Б. Обами, в якій вона обґрунтувала концепцію 

«розумної сили».
87

 В цій статті дослідниця проводить аналіз 

зовнішньополітичної стратегії США в ХХ столітті на фоні силової політики 
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адміністрації Дж. В.Буша як реакції на терористичні акти 11 вересня 2001 р. 

С. Носсел акцентує увагу на необхідності поєднання силових і несилових 

інструментів впливу в зовнішньополітичній практиці США в контексті 

політики збереження американського лідерства та просування широкого 

спектру прогресивістських ініціатив.  

У статті Б. Обами «Партнерства, які нам потрібні», що побачила світ у 

вересні 2011 р.
88

 згадуються теракти 9 вересня 2001 р. та підтверджується 

прихильність президента силовим і несиловим засобам в боротьбі з 

міжнародним тероризмом. Сполучені Штати продовжують надавати 

комплексну допомогу всім тим, хто постраждав від рук терористів або 

знаходиться під постійною загрозою їх нападу. Важливим пунктом є 

обов'язкова співпраця світового співтовариства як в питанні  боротьби з 

тероризмом так і в аспекті інших міжнародних викликів.  

У іншій статті Б. Обами у співавторстві з прем’єр-міністром Великої 

Британії Д. Кемероном «Ми не дозволимо варварам-вбивцям залякати нас», 

що вийшла 4 вересня 2014 р., піднімається питання вироблення засобів 

боротьби з тероризмом, які в свою чергу, повинні були дати чіткий сигнал 

всім хто має бажання кинути виклик цінностям демократичного світу.
89

 

Б. Обама та Д. Кемерон  наголошують на необхідності працювати з 

міжнародними організаціями, такими як Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі, продовжуючи відстоювати демократичні норми. 

Лідери обох країн в цій публікації говорять про важливість  використовувати 
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всі  можливі силові і несилові важелі, в тому числі і за межами альянсу, для 

протистояння ІДІЛ та Росії.  

Однією з перших знакових промов Б. Обами став виступ в квітні 2007 р.  

в Чикаго
90

, в якому він виклав ідею світу, побудованого на співробітництві, 

спільному вирішенні міжнародних проблем та подоланні викликів. 

Провідною тезою його виступу стало рішуче відкидання силового підходу в 

зовнішній політиці адміністрації Дж. В. Буша. Варто також згадати виступ 

глави Білого дому на Генеральній Асамблеї ООН в вересні 2009 р., який 

показав рішуче бажання нової адміністрації до комплексного використання 

силових і несилових інструментів в зовнішній політиці.
91

 

Важливими для розуміння застосування силових і несилоих засобів у 

вирішенні міжнародних питань є промова  Держсекретаря Г. Клінтон в січні 

2009 р.
92

 та Б. Обами під час візиту до Каїру в червні того ж року.
93

 В них 

президент та держсекретар виступили за використання дипломатичних, 

культурних, політичних і військових  засобів в контексті конепції «розумної 
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сили». Таким чином, лідери США наголосили на своїй прихильності до 

збалансованої зовнішньої політики. 

Основним джерелом для аналізу матеріалів виступів Б.Обами за період 

його президентства був сайт Білого дому. На основі матеріалів  даного сайту 

було досліджено значний масив виступів президента США. Особливе місце 

займає  Нобелівська промова президента в Осло  в грудні  2009 р.
94

, яка  дає      

роз’яснення  його бачення доцільності застосування силових або несилових 

методів та його особистої відповідальності за прийнятя рішень щодо 

відправки військ в Афганістан і завдання військових ударів по території 

іншої країни.  

Однією з основних платформ для презентації поглядів адміністрації 

Б. Обами стала щорічна Мюнхенська конференція, яка збирає лідерів країн 

світу для обговорення найважливіших світових безпекових питань та загроз. 

Виступ віце-президента Дж. Байдена у 2009 р. в повній мірі відображає 

підхід Б. Обами до проведення зовнішньої політики та підкреслює 

важливість дипломатичних інструментів у вирішенні світових або 

регіональних криз.
95

 

Промова глави Білого дому  під час саміту Організацій американських 

держав в Порт-оф-Спейн в 2009 р. суттєво доповнює вищезгадані виступи в 
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контексті зовнішньополітичних пріоритетів демократів щодо важливості 

несилових методів в поширенні американських цінностей.
96

  

Серед виступів Б. Обами та членів його адміністрацій важливими з 

погляду проблематики дослідження є промова президента в військовій 

академії Вест-Пойнт в 2014 р.
97

 та держсеретаря Дж. Керрі в Національному 

університеті оборони в Вашингтоні в 2016 р.
98

. Ці виступи допомагають 

вивчити та простежити послідовність у розробці політичної стратегії в 

періоди двох адмінстістрацій.  Незважаючи на міжнародні виклики, що 

посилились в ці роки, Б. Обама і Дж. Керрі залишались вірними ідеї 

комбінованого підходу до зовнішньої політики, спираючись при цьому в 

більшій мірі на силу дипломатії та діалогу.  

 Джерельне використання виступів представників адміністрації Б. Обами 

на сайті Білого дому та Державного департаменту  було б неповним без 

промов, присвячених конкретним регіональним, світовим подіям або кризам. 

Використання силових і несилових засобів в контексті американсько-

російських відносин можна дослідити завдяки аналізу промов та заяв 

представників адміністрації Б. Обами під час їхніх зустрічей з російськими 
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колегами. Досить інформативними з цього погляду стали виступи Г. Клінтон  

на зустрічі в Женеві в 2009 р.
99

 та Б. Обами в Лондоні в квітні того ж року.
100

 

В свою чергу, процес погіршення відносин Москви і Вашингтона 

призвів до низки важливих промов та заяв зі сторони Білого дому. Варто 

відзначити виступ Б. Обами на прес-конференції у Вашингтоні в 2013 р.
101

, 

що стала відправною точкою в процесі  переоцінки американсько-

російського діалогу та низку подальших  гострих заяв, зокрема в Гаазі
102

 та 

Брюсселі
103

  на тлі  окупації Криму та військової агресії Росії на Сході 

України. 

Важливими для аналізу силової і несилової політики Б. Обами є виступи 

та промови, щодо кризових проблем Близького Сходу. Отримавши у спадок 

від адміністрації Дж. В. Буша тривалий тягар невирішених питань 

перебування американських військ в Іраку та Афганістані, Б. Обама одразу 
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виклав своє бачення виходу з ситуації у низці заяв та промов. 

Фундаментальними з погляду змін в зовнішньополітичній стратегії Білого 

дому в Близькосхідному регіоні стали виступи Б. Обами в турецькому 

парламенті
104

 та в Вест-Пойні.
105

 Виступи президента США на Генеральних 

Асамблеях ООН в 2011
106

, 2012
107

 та 2013 рр.
108

 надають достатньо матеріалу 

для дослідження використання силових і несилових важелів впливу 

адміністрацією Б. Обами заради врегулювання  регіональних конфліктів, 

допомоги країнам-партнерам та  відстоювання власних регіональних 

інтересів. Чималий інтерес становлять виступи та доповіді представників 

Білого дому  з проблематики боротьби з міжнародним тероризмом, зокрема 
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«Аль-Каїди»
109

, ІДІЛ
110

 та питань запобігання потрапляння ядерної зброї в 

руки цих злочинців.
111

  

 Дослідження силових і несилових засобів в зовнішній політиці США за 

адмінстрації Б. Обами було б неповним без аналізу промов та заяв 

виголошених його попередниками. В процесі дослідження даної теми були 

використані матеріали інтернет архівів США: Архіву американських 

президентів
112

, Державного  управління з видавництва США
113

, 

Національного центру досліджень громадської політики
114

, Президентської 
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бібліотеки та музею Джеральда Форда
115

, Президентської бібліотеки Джиммі 

Картера
116

 та Президентської бібліотеки Дуайта Ейзенхауера.
117

 

Варто зазначити, що в  дослідженні були використані матеріали каналу 

СNN, газети «Нью-Йорк Таймс» та журналу «Атлантік». В інтерв'ю каналу 

CNN  в 2015
118

 та 2016 рр.
119

 Б. Обама в основному зосереджував свою увагу 

на питаннях проведення антитерористичної операції в Афганістані, силової і 

несилової допомоги місцевому уряду та, звичайно, піднімав тему російської 

агресії в Україні, підкреслюючи важливість комплексного тиску на Кремль, 

але залишаючи при цьому шлях до дипломатичного вирішення кризи.  В 

свою чергу, інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс» в 2014 р., зокрема, дало достатньо 

матеріалу для розуміння бачення адміністрації Білого дому  близькосхідної 
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політики на останні два роки його президенства.
120

 Достатньо цінним для 

дослідження проблематики дисертації є інтерв'ю президента США журналу 

«Алтантік» в березні 2016 р.
121

 Цей матеріал дозволяє підсумувати всі 

аспекти, методи та засоби проведення зовнішньої політики адміністраціями 

Б. Обами.  

        Четвертою групою  джерел, використаною в дослідженні є мемуари 

членів кабінету Б. Обами. Варто згадати  спогади  Г. Клінтон «Важкі 

рішення», в яких держсекретар першої адміністрації Б.Обами розповідає про 

зовнішньополітичні ситуації, з якими вона безпосередньо стикалася під час 

перебування на посаді.
122

 Г. Клінтон в своїй книзі підтверджує  доцільність  

комплексної політики команди Б. Обами, зокрема згадуючи реакцію 

адміністрації на події арабської весни на Близькому Сході, вирішення 

питання Іраку та Афганістану, а також відносини з Росією. Вона також 

підкреслює, що одним з найважчих періодів її діяльності на посаді 

держсекретара США була лівійська криза та пошуки засобів ії вирішення.  

У мемуарах міністра оборони  Р. Гейтса згадуються прихід адміністрації 

Б. Обами та зміни які відбулися в зовнішньополітичному баченні нової 
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команди.
123

 Р. Гейтс пише, що незважаючи на розбіжності, що існували між 

ним та іншими членами адміністрації президента, він ніколи не сумнівався в 

підтримці Б. Обамою військової операції в Афганістані та в питанні 

виведення силового контингенту з Іраку. В своїй праці він підкреслює 

методичний підхід Б.  Обами до вирішення  зовнішньополітичних питань та 

високо оцінює його здатність приймати жорсткі рішення незалежно від 

внутрішніх політичних наслідків. 

Таким чином, джерельну базу дисертаційного дослідження формує 

достатній масив джерельних ресурсів різноманітного характеру і 

походження. Наявна джерельна база є достатньо інформативною і 

змістовною для проведення  ґрунтовного дослідження, висвітлення різних 

аспектів проблематики застосування силових і несилових засобів в зовнішній 

політиці адміністрацій Б. Обами та надає можливість, в повній мірі, виконати 

завдання дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАДИЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ В 

ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

2.1. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в роки 

«холодної війни» 

 

Наслідком Другої світової війни стало виникнення біполярної системи 

міжнародних відносин. США як лідер демократичного світу реалізовували 

свою зовнішню політику через призму боротьби з СРСР та поширенням 

антикомуністичних ідей. В контексті реалізації зовнішньополітичного курсу  

Білий дім використовував цілий комплекс силових і несилових засобів. 

Одним з ключових елементів несилової політики є дипломатія, яка 

реалізовується на рівні голів держав та урядів і представляє собою сукупність 

заходів, прийомів і методів, що використовуються в залежності  від 

конкретних умов. Поряд з дипломатією застосовуються засоби фінансової 

допомоги та різноманітні форми інформаційного та культурного впливу. 

Окрім несилових інструментів важливе значення мають такі силові важелі 

впливу як економічні санкції та звичайно військова сила, що по традиції  

займає основне місце в зовнішньополітичній  стратегії США.  

 Як свідчить історія, США майже завжди, з моменту виникнення в 

1776 р. розгядали силові і несилові засоби як важливі інструменти зовнішньої 

політики та ефективні методи врегулювання міжнародних проблем, 

перетворившись на своєрідну зовнішньополітичну традицію.  

 Поняття «сили» традиційно знаходиться в центрі уваги теоретиків і 

практиків зовнішньої політики США. В книзі «Вплив морської сили на 

історію, 1660-1783 рр.»  адмірал Альфред Т. Мехен розглядав історичний 

процес як боротьбу континентальних і морських держав та створив теорію 

«морської могутності», що передбачала здобуття панівного становища на 
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морі за рахунок використання військової сили.
124

 Після 1945 р. питання 

використання військової сили знаходилося в центрі уваги представників 

політико-академічної спільноти США. Засновник школи політичного 

реалізму Х. Моргентау підкреслював, що зовнішньополітичні цілі держави 

повинні підтримуватися застосуванням відповідної сили та формуватися в 

рамках національних пріоритетів та інтересів.
125

  

Інший теоретик зовнішньої політики США Г. Кіссінджер підкреслював у 

своїй  роботі «Дипломатія» конструктивний та комплексний 

зовнішньополітичний підхід США. При цьому, Г. Кіссінджер зазначав, що  

що жодна дипломатична програма не зможе замінити військову силу 

необхідну для завдання необхідного адекватного удару у відповідь.
126

 

В перші десятиліття свого існування як незалежної держави США, 

дотримуючись у своїй зовнішній політиці позиції  нейтралітету, відповідно 

до Декларації про нейтралітет від 22 квітня 1793 р., не  використовували   

військової   сили   за межами США.
127

 На початку 20-х рр.  ХІХ ст. з’явилася  

доктрина Монро, що деклараувала нові принципи зовнішньої політики США. 

Доктрина була проголошена 2 грудня 1823 р. президентом США 
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Дж. Монро
128

 та була основною зовнішньополітичною концепцією в США 

протягом століття, передбачаючи визнання країн Латинської Америки 

сферою впливу Вашингтону. Зідно з цією доктриною, США розцінювали 

втручання європейських держав в справи країн Західній півкулі як 

порушення власних життєвих інтересів.  

Розширене тлумачення доктрини Монро щодо країн Латинської 

Америки було представлене президентом Т. Рузвельтом. Фраза Т. Рузвельта 

«Говори м'яко, але тримай в руках велику палицю, і ти далеко підеш»
129

 

передбачала політику з позиції сили щодо країн Латинській Америці. В разі 

виникнення конфлікту в цьому регіоні «політика великого кийка»  США 

забезпечувала його врегулювання, в тому числі і з використанням військової 

сили. Т. Рузвельт в ході президенства декілька разів використовував 

військову силу для підтримки дипломатичних зусиль і дотримання доктрини 

Монро в Латинській Америці. 

Після Другої світової війни та початку «холодної війни», збільшилась 

кількість ситуацій, що вимагали від США використання силових засобів. 

Крім захисту життя та інтересів американців, з 1945 р. починають 

висуватитися  й аргументи, пов'язані з наявністю радянської загрози. У своїх 

мемуарах президент США у 1945-1953 рр. Г. Трумен згадував, що після 
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Другої світової  США залишилися единою силою, що могла протистояти 

поширенню радянській агресії.
130

  

        22 лютого 1946 р. Держдепартамент отримав «довгу телеграму»  від 

представника посольства США в СРСР Дж. Кеннана з поясненням мотивів 

політики СРСР. В цій телеграмі Дж. Кеннан вперше виклав стратегію 

«стримування» СРСР. Радник посольства США підкреслював, враховуючи 

радянський зовнішньополітичний курс, експансія СРСР повинна 

стримуватися адекватним застосуванням силових і несилових  засобів в будь-

якому місці, де б не виникла її загроза.
131

  

5 березня 1946 р. У. Черчілль  виступив із знаменитою фултонською 

промовою про «залізну завісу», в якій по суті повторив висновки 

Дж. Кеннана, а також закликав до відновлення співпраці США і Великої 

Британії, включаючи спільне стратегічне планування і використання 

військових баз.
132

 За допомогою популярного в США У. Черчілля Г. Трумен 

мав намір схилити громадську думку до більш активної підтримки протидії 

«радянській загрозі». 

 Перше застосування доктрини «стримування» відбулося в 1947 р.,після 

того як  Велика Британія заявила, що більше не в змозі допомагати Греції та 
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Туречиині в контексті боротби з комуністичною агресією. Вашингтон 

розробив план американської комплексної допомоги, що передбачав 

виділення 400 млн. дол. для надання економічної та військової допомоги 

Греції і Туреччині.  Президент США у заяві відомій як «доктрина Трумена» 

заявив, що Білий дім повинен  підтримувати  вільні країни в боротьбі з 

поширенням радянського впливу.
133

 США дотримувалися вибіркового 

підходу в наданні силової та несилової допомоги вільним країнам, в 

залежності від їх реального стратегічного значення в «холодній війні» і 

можливостей самих Сполучених Штатів. Таким чином, було окреслено 

наступне коло основних реципієнтів: Велика Британія, Франція, Німеччина, 

Італія, Греція, Туреччина, Австрія, Японія, країни Латинської Америки, 

Китай і т.д. Ці пріоритети лягли в основу подальшої політики щодо 

стабілізації та згуртування демократичного світу.  

Наступним кроком, що передбачав надання широкої економічної 

допомоги, стало сприяння зруйнованій війною Західній Європі. Ініціатором 

цієї допомоги став державний секретар США Дж. Маршалл,  який  у 

середини 1947 р. звернувся до європейських держав з пропозицією створення 

економічної програми допомоги.
134

 На початку 1948 р. Конгрес проголосував 

за сприяння відновленню економіки країн Європи, що передбачало надання 

17 млрд. дол. протягом 4 років.  Цю економічну програму охрестили «планом 

Маршалла», який став однією з найвдаліших несилових 
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зовнішньополітичних ініціатив США та прикладом застосування Білим 

домом одного з інструментів «м’якої сили». 

 Під час Берлінської кризи 1948 р. і парламентських виборів в Італії 

США зробили ставку на використання несилових засобів. Так, після введення 

СРСР блокади Берліну у червні 1948 р.  США разом Великою Британією та 

Францією організацували повітряний міст.  Транспортна авіація трьох країн 

доставилив Берлін  близько 2,25 млн. т. вантажів, включаючи продукти 

харчування і паливо.  

В контексті італійських подій, де боротьба на парламентських виборах 

розгорнулася між комуністами і християнськими демократами, 

Держдепартамент розробляв план силового втручання у випадку перемоги 

комуністів. Проте, головна ставка, була зроблена на несилові засоби: 

потужна фінансова підтримка демократів, погрози виключити Італію з 

«плану Маршалла». У підсумку на виборах партія де Гаспері здобула 

перемогу. Цей успіх став відмінним прикладом ефективного «стримування» 

без використання військової сили. 

Враховуючи зростаючий вплив СРСР в Східній Європі,  США 

виступили за необхідність створення військового союзу, покликаного стати 

додатковим важелем стримування. У 1949 р. США і 11 інших країн 

заснували Північноатлантичний союз (НАТО), заснований на принципах 

колективної безпеки.
135

 НАТО передбачало застосування колективної 

військової відповіді на напад на одного з країн-членів союзу.  

США відреагували також на «виклики» і в інших частинах планети. 

Розв'язання Мао Цзедуном громадянської війни  в Китаї та його можливий 

прихід до влади на чолі комуністичної партії  викликав занепокоєння з боку 
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Вашингтону. У відповідь на це США вирішили діяти через партію Гоміньдан 

Чан Кайши, надаючи йому всебічну військову, політичну, дипломатичну та 

економічну допомогу, тим самим використовуючи комплексний  силовий та 

несиловий підхід.  

Корейська війна 1950-1953 рр. між Корейською Народно-

Демократичною Республікою та Південною Кореєю перетворилася в 

серйозну ескалацію періоду «холодної війни». Реагуючи на наступ військ 

Північної Кореї в південному напрямку  в червні 1950 р. США  застосувало 

засоби як «жорсткої» так і «м’якої сили». Результатом дипломатичної роботи  

Вашингтона стало прийняття резолюції ООН, яка визнала КНДР як 

агресора.
136

  Крім того, США використала збройні сили разом з коаліцією з 

16-ти країн Організації Об'єднаних Націй  з метою  оборони  Південної Кореї 

від наступу КНДР, підсилених згодом військами СРСР та Китая.   

Політика СРСР в Європі, Азії та безпосередньо Корейська війна 

справила великий вплив на всю військово-політичну стратегію США. До 

1953 р. військовий бюджет США зріс в чотири рази в порівнянні з 1949 р., 

складаючи 60% всіх державних витрат. Величезного розвитку набула атомна 

і ядерна програма. Крім того війна, в Кореї збільшила стратегічне значення 

Японії як головної противаги СРСР та Китаю в цьому регіоні. Так, в 1951 р. 

був підписаний американо-японський договір про безпеку, який дав Японії 

гарантії США на випадок нападу в обмін на збереження значної військової 

присутності США на Окінаві.
137

 Вашингтон також розширив економічну і 

військову допомогу Японії. Крім того, був підписаний договір про взаємну 
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безпеку з Філіппінами
138

 і потрійний договір з Австралією і Новою 

Зеландією. Він не передбачав створення військового контингенту і 

обмежував зобов'язання США щодо наданням допомоги в разі зовнішньої 

агресії. Доктрина «стримування комунізму» сприяла активізації 

американської військової та фінансової допомоги союзникам в Індокитаї і 

Близькому Сході. Таким чином, «стримування» набувало все більш силового 

і глобального характеру. 

Новий розвиток на початку 50-х років отримали і плани адміністрації 

Г. Трумена щодо зміцнення НАТО. Так, після схвалення Конгресом в Європу 

були відправлені чотири додаткових дивізій. У планах передбачалося 

створення 25 дивізій і утримання лінії оборони на схід від Рейну з 

використанням тактичної атомної та хімічної зброї.  

Дуайт Д. Ейзенхауер, який став в 1953 р. президентом США, поділяв 

підходи Г. Трумена до основних засад зовнішньої політики США. У силу 

сформованої міжнародної обстановки новому керівництву США 

представленому президентом Д. Ейзенхауером та держсекретарем 

Дж. Даллесом належало посилити наступальний потенціал американської 

зовнішньої політики і в той же час упорядкувати взаємовідносини з СРСР. На 

думку Д. Ейзенхауера і Дж. Даллеса, в найкращій мірі добитися цього можна 

було за рахунок доповнення концепції «стримування» військовою 

доктриною, що дозволяла в найкращій мірі враховувати сильні сторони 

військового комплексу США. Таким чином, з'явилася доктрина «масованої 

відплати», яка була офіційно озвучена в виступі Дж. Даллеса в Раді з 
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міжнародних відносин в січні 1954 р.
139

 Доктрина передбачала застосування 

США ядерної зброї в випадку виникнення загрози країні або її життєвим 

інтересам. Одним з важливих зовнішньополітичних кроків адміністрації 

Д. Ейзенхауера було рішення домогтися збільшення ролі союзників у 

зміцненні військового потенціалу НАТО.   

Для зміцнення своїх позиції в Південно-Східній Азії США у вересні 

1954 р. США досягли підписання Манільського пакту, що ознаменувало 

створення військово-політичного блоку Азійсько-Тихоокеанських країн 

СЕАТО. Він був покликаний убезпечити цей регіон від комуністичного 

впливу.
140

 У грудні 1954 р. був підписаний договір про взаємну безпеку з 

Тайванем.
141

 США прагнули підсилити військову присутність в цьому 

регіоні. Їхньою опорою став військовий флот, який знаходився на постійному 

чергуванні в водах, що омивали КНР і кілька великих баз, де 

розташовувалися з'єднання стратегічної авіації.  

Незважаючи на те, що в протистоянні поширенню радянського впливу 

на Близькому і Середньому Сході ініціатива була віддана Великій Британії, 

всі кроки британської дипломатії були узгоджені з Вашингтоном. США 

продовжували тримати на пульсі ситуацію в цьому регіоні. 5 січня 1957 р. 

Д. Ейзенхауер звернувся до Конгресу США зі спеціальним посланням, 

присвяченим аналізу стану справ на Близькому Сході і зміни політики,  яку 
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США зібралися проводити в цьому регіоні. Так, США повинні були 

інтенсифікувати комплексну силову та несилову допомогу, а саме 

економічне та військове співробітництво з лояльними державами регіону. 

Уряд також мав отримати право відправляти американські збройні сили в цей 

регіон, якщо виникне необхідність. Це послання увійшло в історію під 

назвою «доктрина Ейзенхауера»
142

 та означало поєднання Вашингтоном 

«жорстких» та «м’яких» інструментів в рамках політики на Близькому Сході  

У ній вперше США оголосили про те, що Близький Схід є зоною їхніх 

особливих інтересів. З тих пір близькосхідний напрям зайняв одне з головних 

місць в числі зовнішньополітичних пріоритетів США. Так, відштовхуючись 

від прийнятої раніше доктрини, Д. Ейзенхауер прийняв рішення про 

відправлення американських морських піхотинців до Лівану в 1958 р. на 

прохання президента К. Шамуна для врегулювання політичної кризи, що 

була викликана політичною та релігійною напруженістю в країні. Це була 

перша спроба використовувати силові засоби для того, щоб вплинути на 

геополітичну ситуацію в потрібному регіоні.  

Одним з важливих елементів  зовнішньополітичної стратегії США стала  

інформаційна війна з СРСР. Так, під час кризи в Угорщині в 1956 р. США 

розгорнули масовану атаку на всі аспекти зовнішньої і внутрішньої політики 

СРСР, звертаючись до народів Східної Європи і закликаючи їх наслідувати 

приклад угорських дисидентів. Радіостанція «Вільна Європа» вела 

безперервне мовлення на Угорщину. Крім цього, провідні політичні діячі 

США, і в першу чергу Дж. Даллес, в дипломатичному стилі закликали 

Угорщину порвати з СРСР і приєднатися до західної спільноти.  

                                                        
142

 Eisenhower Doctrine. // [Електронний ресурс] Режим доступу: –Washington: 

The White House, 1957. – 8 p. –[Electronic resource].– Access mode:  

https://www.eisenhower.archives.gov/education/bsa/citizenship_merit_badge/spee

ches_national_historical_importance/eisenhower_doctrine.pdf 



68 
 

В 1961 р. президентом США став Джон. Ф. Кеннеді, а його 

передвиборча платформа увійшла в історію під назвою «Нові рубежі».
143

  В 

програмі перепліталися традиційні постулати «холодної війни» з ідеєю 

глобальної відповідальності США за долю західної цивілізації та робилася 

ставка на досягнення військової переваги на СРСР. В контексті використання 

силових засобів в зовнішньополітичній стратегії Дж. Кеннеді ставив задачу 

підвищення гнучкості військово-стратегічних доктрин, вдосконалення 

новітніх систем озброєння, підвищення їх мобільності. Адміністрація 

Дж. Кеннеді бачила вихід в тому, щоб підвищити керованість конфліктів. 

Таким чином, з'явилася нова доктрина «гнучкого реагування», розроблена 

групою фахівців на чолі з генералом М. Тейлором. Прийнята в 1961 р. ця 

доктрина призвела до посилення протиріч між Вашингтоном і його 

європейськими союзниками по НАТО, які продовжували відштовхуватися 

від доктрини «масованої відплати». Європейці побоювалися, що теперішня їх 

думка при ухваленні рішення про використання ядерної зброї буде 

враховуватися в меншій мірі.  

Прикладом застосування адміністрацією Дж. Кеннеді інструментів 

«м’якої сили» стала поява у жовтні 1961 р. закону  Фулбрайта-Хейза, який 

рекомендував формувати нову спільноту, яка базується на єдиних 

цивілізаційних цінностях та наголошував на необхідності вдосконалювання 

невійськового потенціалу.
144

 Крім того, в рамках зовнішньоекономічних 

ініціатив  Дж. Кеннеді в 1962 р. звернувся з посланням до Конгресу «Про 
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нову зовнішньоторговельну програму».
145

 Таким чином, Білий дім вибрав 

сферу економічної політики як головну ланку в будівництві Атлантичного 

співтовариства.  

У зв’язку з поширення радикального арабського націоналізму в 50-60 рр. 

на Близькому Сході адміністрація Дж. Кеннеді використала збалансований 

підхід до вирішення проблем даного регіону. Комбінація «жорсткої» і 

«м’якої сили» активізувала роботу американських дипломатів в Каїрі і 

Багдаді та дала можливість застосувати демонстрацію сили. Зокрема, 

Вашингтоном було прийнято рішення про перекидання декількох ескадрилій 

американських бойових літаків на саудівські аеродроми і введення 

американської ескадри в Червоне море.  

Серйозний вплив на зовнішню політику США в кінці 50-х рр.- на 

початку 60-х рр. мали події на Кубі. Після приходу до влади Фіделя Кастро 

ще за адміністрації Д. Ейзенхауера були застосовані засоби «жорсткої сили». 

Вашингтон розірвав дипломатичні відносини і  перейшов до економічного 

тиску, припинивши постачання нафти. Крім того, США організувало 

навчання військовій справі кубинських іммігрантів, з метою їх висадки на 

острів та підняття повстання. Проте спроба, зроблена навесні 1961 р. в затоці 

Кочинос, закінчилася невдачею. Відповіддю на збільшення поставок 

радянського озброєння на Кубу, включаючи ракети середнього радіусу дії 

восени 1962 р. була морська блокада острова Америкою. Виходом з 

Кубинської кризи стала вироблена 28 жовтня угода про вивезення 

радянських ракет з Куби і відмовою США від спроб повалення уряду 

Ф. Кастро, і відповідно зняття морської блокади. Карибська криза мала 

серйозний вплив на еволюцію зовнішньої політики США та стала 

                                                        
145

 Special Message to the Congress on Foreign Trade Policy. –

[Electronic resource].– Access mode: 

 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=8688 

 



70 
 

передумовою спроби стабілізувати американсько-радянський конфлікт. Так, 

в липні 1963 р.  Дж. Кеннеді у виступі в Американському університеті у 

Вашингтоні заявив,  що тотальна війна в ракетно-ядерному столітті втрачає 

сенс, так як переможця точно не буде. Президент акцентував увагу на 

виробленні компромісів і конкретних методів для пом'якшення міжнародної 

напруженості.
146

 Одним з перших кроків було підписання в 1963 р. між 

США, СРСР і Великобританією договору про заборону випробувань ядерної 

зброї в трьох середовищах.  

Після трагічної загибелі Дж. Кеннеді в листопаді 1963 р. посаду 

президента зайняв Л. Джонсон. Йому імпонувала доктрина «гнучкого 

реагування», при якій ймовірність «великої війни» мінімізувалася, а акцент 

переносився на локальні конфлікти низької і середньої інтенсивності. Одним 

з її явних прихильників поряд з президентом був міністр оборони 

Р. Макнамара. Він розділяв країни периферії біполярної системи на дві 

групи, в залежності від ступеня їх безпеки з боку «комуністичної агресії».   

Незважаючи на спроби США продовжувати ізоляцію Куби на 

дипломатичному рівні, в ідейному плані режим Ф. Кастро продовжував 

впливати на події в Латинській Америці. Так, на початку 60-х рр. в 

Домініканській Республіці відбулася низка переворотів, що привела до влади 

Тимчасовий революційний уряд. Перспектива появи ще однієї Куби не 

влаштовувала США і було прийнято рішення про застосування «жорсткої 

сили». На територію Домінікани висадилися 30 тис. солдат, 50 військових 

кораблів і 275 літаків. Після цього Л. Джонсон виступив з обґрунтуванням 

цієї силової операції, що, в свою чергу, засвідчило появу «доктрини 

Джонсона». Вона давала право США на втручання в будь-яку 

латиноамериканську країну в разі загрози виникнення прокомуністичного 
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правління.
147

 В контексті несилових ініціатив адміністрація Л. Джонсона 

залучилась  до схваленої в 1967 р. «Декларації американських президентів»
148

 

і мала плани щодо створення Латиноамериканського спільного ринку. 

У 1964 р. Л. Джонсон озвучив концепцію «наведення мостів», що 

передбачала налагодження торговельних і гуманітарних зв'язків із деякими 

країнами соціалістичного табору. Крім того, була збільшена інформаційно-

пропагандистська робота в Східній Європі, особливо в Польщі та 

Чехословаччині. Найбільший успіх ці несилові  зовнішньополітичні 

ініціативи Білого дому принесли в Чехословаччині, де після відставки 

А. Новотни до влади прийшов прогресивний А. Дубчек. Проте, відповіддю 

на ці події стало застосування «жорсткої сили» СРСР, а саме введення військ 

ОВД і відсторонення від влади вищезгадуваного А. Дубчека.  

В рамках  загострення подій у В'єтнамі на початку 60-х рр.  

адміністрація Л. Джонсона виступала за силову допомогу Південному 

В'єтнаму, розглядаючи це як засіб протистояння поширенню комуністичної 

експансії в цьому регіоні. Спочатку Вашингтон розпочав розвідувальні 

польоти американської авіації та патрулювання військово-морських судів. 

Однак, після того як у серпні 1964 р. в Тонкінській затоці американський 

есмінець «Меддокс» був атакований торпедними катерами ДРВ Сенат  

схвалив так звану «тонкінську резолюцію», відповідно до якої президенту 

дозволялося використовувати збройні сили для надання допомоги  
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Південному В'єтнаму.
149

 У лютому 1965 р. розпочалися бомбардування, а вже 

до 1968 р. у Південному В'єтнамі знаходилося вже більше півмільйона 

американських солдат. Великі втрати призвели до нарощування  внутрішніх 

протестів в США та безпосередньо серед членів адміністрації Л. Джонсона. 

У цей момент Вашингтон побачив єдину можливість в поступовому 

військовому відходу з В'єтнаму. Таким чином, провідні фахівці з військових і 

зовнішньополітичних питань прийшли до висновку, що США не в змозі 

«жорсткою силою»  перемогти у В'єтнамі. Результатом став  наказ 

президента про припинення бомбардувань Північного В'єтнаму, проте 

вирішення даного конфлікту переходило до рук  республіканської партії на 

чолі з новим президентом Р. Ніксоном. Перед новою адміністрацією стояло 

питання мінімізувати наслідки війни у В'єтнамі і домогтися мирного 

врегулювання конфлікту. 

Отже, після закінчення Другої світової війни США стали однією з двох 

найпотужніших країн  як  в військово-економічному так і в політичному 

планах. США повністю відмовилися від позиції ізоляціонізму та стали 

могутньою  опорою Західного світу в боротьбі з комуністичним впливом 

Радянського Союзу. Зовнішня політика Вашингтону проводилася з 

використанням як окремо силових або несилових засобів впливу так і їх 

комбінації. Білий дім застосовував військову силу як  інструмент «жорсткої 

сили» з метою захисту країн-союзників від комуністичного агресії та з 

урахуванням власних регіональних інтересів. Зокрема, посилення силового 

компоненту в зовнішній політиці США відбулося після Корейської війни та 

під впливом політики СРСР в Європі і Азії. «М’яка сила» Вашингтону 

передбачала надання фінансової допомоги країнам, що її потребують та 
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здійснення інформаційного і культурного впливу з метою поширення 

ліберально-демократичних ідей, в різних регіонах світу.  

 

 

2.2. «Жорстка» і «м’яка»  сила в політиці США на міжнародній 

арені в останній третині ХХст. – на початку ХХІ століття. 

 

Зовнішня політики США в останній третині ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

характеризується різними етапами. В 70-80-х рр. ХХ ст. стратегія 

Вашингтону була зосереджена на  продовженні курсу протистояння 

комуністичному впливу СРСР з використанням інструментів «жорсткої» і 

«м’якої сили». Розпад СРСР на початку 90-х рр. передбачав зміни в 

зовнішньополітичному  баченні Білого дому та  розробку нових підходів 

відповідно до міжнародних загроз та світових реалій, що змінилися.  

На початку 70-х рр.  головним питанням для адміністрації президента 

Р. Ніксона було вирішення в'єтнамського конфлікту. Білий дім почав 

поступове заміщення американських військових в'єтнамськими солдатами і 

вже до 1972 р. в Індокитаї залишилося менше 100 тис. солдат США. 

Адміністрація Р. Ніксона вирішила зробити перехід від силових засобів до  

дипломатії. Переговори  в Парижі, які з американської сторони вів радник 

президента з національної безпеки Генрі Кіссінджер, завершилися в 1973 р. 

припиненням вогню та виведенням американських військ.  

 Адміністрація Р. Ніксона виступала за більш гнучку лінію поведінки в 

зовнішній політиці. Р. Ніксон сформулював свою зовнішню політику трьома 

принципами, що включали силові і несилові засоби: військова сила, 

партнерство і переговори. На прес-конференції 25 липня 1969 р. президент 

США Р. Ніксон озвучив «доктрину Ніксона», що передбачала збереження за 

Вашингтоном зобов'язань щодо забезпечення оборони союзницьких країн. 

При цьому, Білий дім наголошував  на своєму праві у  визначенні масштабів і 
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сфери свого втручання в регіональні події, враховуючи свої національні 

інтереси.
150

  

В цей період Білий дім розробляв нові підходи до всього комплексу 

взаємовідносин з Москвою. Прагнучи зміцнити свої позиції перед 

запланованими переговорами з СРСР, Р. Ніксон намагався активно 

використовувати погіршення радянсько-китайських відносин. У 1969 р. 

Вашингтон заявив про бажання розморозити американсько-китайські 

відносини.  Адміністрація Р. Ніксона послабила  обмеження на торгівлю між 

країнами, припинила патрулювання Тайванської протоки кораблями 7-го 

флоту США, а в 1970 р. провела переговори з КНР.  

Одним з найважливіших питань в контексті нормалізації двосторонніх 

відносин було питання Тайваню та його повноправної участі в ООН. Тому 

після дипломатичного тиску США Тайвань вийшов з організації. У 1972 р. 

відбувся візит Р. Ніксона до Пекіна,  за підсумками якого було оприлюдено 

заяву про бажання двох держав співпрацювати в галузі науки, культури, а 

також нормалізовувати двосторонні відносини.
151

 Таким чином, Білий дім 

продемонстрував перехід від «жорсткої» сили до політики партнерства і 

діалогу в американсько-китайських відносинах. 

В контексті теми американсько-радянських відносин, в Вашинтоні 

існувало розуміння того, що зрушення в переговорах між країнами залежать 

від прогресу переговорів щодо угод про обмеження стратегічних озброєнь і 

майбутніх систем протиракетної оборони, які  розпочалися у 1969 р. 

Як проміжний крок обидві країни підписали в 1971 р. договір «про заходи по 
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зменшенню небезпеки виникнення ядерної війни між США і СРСР». Угода 

передбачала негайний обмін інформацією про будь-які випадки 

несанкціонованого використання ядерної зброї.
152

 У 1972 р. на зустрічі в 

Москві у присутності президента Р. Ніксона були підписані угоди про деякі 

заходи в галузі обмеження стратегічних озброєнь (ОСО-1)
153

 і Договір про 

обмеження систем протиракетної оборони (ПРО).
154

 Угода була розрахована 

на 5 років і передбачала наявність у США 1054 міжконтинентальних 

балістичних ракет, а у СРСР - 1600. Крім питань обмеження озброєнь були 

досягнуті важливі домовленості в питанні торгівлі та кредитах. Адміністрація 

Р. Ніксона сподівалася отримати найважливіший важіль, що дозволяв би 

впливати на поведінку СРСР та залучити до розвитку світової економіки. 

Також була підписана серія угод про співпрацю в науково-технічній сфері, в 

освоєнні космосу, в галузі культури. Проведення цих переговорів та 

досягнення вищезгаданих угод свідчило про намір Вашингтону 

використовувати комбінацію силових і несилових важелів в рамках 

американсько-радянських відносин.  

У цей період адміністрація Р. Ніксона стала більше уваги приділяти 

Близькому Сходу, застосовуючи одночасно демонстрацію своєї військової 

потуги та дипломатичну гнучкість. У східному Середземномор'ї базувався 6-

й американський флот, на території Туреччини перебували американські 

військові бази. Крім цього, Вашингтон надавав постійну військову і 
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дипломатичну підтримку стратегічному партнеру Ізраїлю. Виступаючи за 

несилове врегулювання близькосхідного конфлікту, адміністрація Р. Ніксона 

висловлювала готовність до консультацій між членами РБ ООН. Білий дім 

підкреслював прихильність так званому «збалансованому підходу» до 

близькосхідного врегулювання, що враховував інтереси всіх сторін.  

В західноєвропейському напрямку політика Р. Ніксона була спрямована 

на зміцнення контактів і співробітництва з лідерами західноєвропейських 

країн. У результаті в 1970 р. Р. Ніксон озвучив програму дій США в Європі 

під назвою концепції «зрілого партнерства»,
155

  що передбачала збільшення 

військового та фінансового внеску західноєвропейських партнерів в 

посилення міці НАТО як головного інструменту стабільності в Європі.  

Адміністрація наступного президента Дж. Форда продовжила  

використовувати комбінацію «жорстких» та «м’яких» засобів в зовнішній 

політиці. Президент разом з державним секретарем Г. Кіссінджером 

виступали за продовження політики зближення з СРСР, але в контексті 

«обмеженої розрядки», що мало на увазі не весь спектр американсько-

радянських відносин, а перш за все військову сферу. У листопаді 1974 р. під 

час зустрічі Дж. Форд з Л. Брежнєвим у Владивостоці було підписано 

попередню угоду про новий етап контролю над озброєннями.
156

 Наступною 

перемогою дипломатії як інструменту «м’якої сили» стало підписання  

Заключного акту з безпеки і співробітництва в Європі в Гельсінкі в 1975 р. 

разом з представниками 35 країн. Акт містив ряд важливих пунктів, на яких 

наполягали США і Західна Європа. Зокрема, декларувалося зобов'язання 
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дотримуватися прав людини та індивідуальних свобод. Крім того, був 

закріплений принцип непорушності європейських кордонів після Другої 

світової війни, чого наполегливо домагався СРСР.
157

 

Значних успіхів адміністрація Дж. Форда досягла на Близькому Сході. 

Зокрема, американська дипломатія провела кропітку роботу в переконанні 

провідних індустріальних країн в скоординованій енергетичній політиці у 

відповідь на нафтове ембарго з боку арабських країн. Так, в 1974 р. була 

створена Міжнародна енергетична агенція. Вашингтон переконав арабських 

шейхів у вигідності вкладення нафтодоларів в банківську систему провідних 

західних країн. Крім того, Г. Кіссінджер в цей період ввів в практику 

міжнародних відносин  принципи  «човникової дипломатії», коли, по черзі, в 

індивідуальному порядку зустрічався з основними учасниками 

близькосхідного конфлікту, прагнучи знайти спільні точки дотику. Так, 

США зуміли схилити арабську сторону до двосторонніх переговорів з 

Ізраїлем про роз'єднання військ. В 1974 р. було підписано першу єгипетсько-

ізраїльську угоду, а вже в лютому відновлені дипломатичні відносини між 

США і Єгиптом. Незабаром відбувся візит президента США до Єгипту, а в 

1975 р. підписання «Синайської угоди», що передбачала повернення Єгипту 

частини окупованого Ізраїлем Синайського півострова в обмін на 

зобов'язання не вживати проти Тель-Авіва військових дій.
158

  

Прикладом збереження США принципу силової присутності, як 

найнадійнішого способу контролю міжнародних подій  в ключових регіонах 

світу  треба вважати «тихоокеанську доктрину» президента Дж. Форда, яка  

була сформована в грудні 1975 р. Дж. Форд наголошував на тому, що 

                                                        
157

 Helsinki Final Act. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.osce.org/mc/39501?download=true 

158
 Shuttle Diplomacy and the Arab Israeli Dispute. –[Electronic resource].– 

Access mode: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/shuttle-diplomacy 



78 
 

головним принципом нової тихоокеанської доктрини є американська сила як 

основний елемент балансу сил в Тихому океані.
159

 

Нова адміністрація демократів на чолі з Дж. Картером продовжила  

діалог з СРСР в питаннях обмеження гонки озброєнь. Проте, пов'язуючи 

просування  цього питання Вашингтон пов'язував із зобов'язаннями СРСР 

щодо дотримання прав людини, використовуючи, таким чином, інструмент 

«м’якої сили». У формуванні основ зовнішньополітичної стратегії нової 

адміністрації провідну роль грав радник з питань національної безпеки 

З. Бжезінський. Він пропонував активізувати зусилля американської 

дипломатії в нарощуванні американської потужності в світі, особливо в 

країнах  «третього світу». Адміністрація ставила завдання сприяти розвитку 

теми прав людини, активізувати морально-психологічну підтримку 

радянських дисидентів.  

У Латинській Америці адміністрація Дж. Картера вжила низку засобів 

«жорсткої» і «м’якої сили». Зокрема, в 1977 р. Білий дім оголосив про 

введення ембарго на постачання озброєнь низці латиноамериканських країн, 

де при владі перебували військові режими. Крім того, було піднято питання 

Панамського каналу і в 1977 р. підписаний договір, згідно з яким США 

зобов'язалися передати контроль Панамі над цією територією після 31 грудня 

1999 р.
160

 

В контексті поліпшення відносин з КНР США зробили ставку на силу 

дипломатії та компромісів. Так, протягом 1978 р. з Тайваню були виведені 

всі американські війська, а американська адміністрація заявила про намір 

денонсувати в найближчому майбутньому американсько-тайванський договір 
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про взаємодопомогу, що був одним з найважливіших елементів військово-

політичної стратегії США в цьому регіоні. Крім того, в 1979 р. були 

встановлені дипломатичні відносини між США і КНР.  

Важливим успіхом адміністрації  Дж. Картера є підписання в Кемп-

Девіді в 1978 р. мирного договору між Єгиптом і Ізраїлем та договір мирного 

врегулювання на Близькому Сході.
161

 Підписані договори символізували 

остаточний вихід Каїра зі сфери впливу СРСР та прикладом успішного 

використання США засобів «м’якої сили». 

Водночас,  велику увагу адміністрація Дж. Картера приділяла питанню 

зміцнення обороноздатності країни. В 1977 р. було санкціоновано ряд 

важливих заходів у сфері військового будівництва. Також в цьому напрямку 

було прийнято рішення про переоснащення ракет стратегічних військ США, 

що дозволило збільшити їх точність і потужність. Крім того, розпочалося 

виробництво крилатих ракет, здатних нести ядерні боєголовки. В цей  період 

побачили світ ряд директив, відповідно до яких адміністрація мала намір 

добитися трипроцентного збільшення військових витрат. Нарощування 

витрат необхідно було для стимулювання наукових розробок новітніх систем 

озброєнь, покликаних забезпечити якісний ривок у розвитку військово-

технічної сфери. Передбачалося  створити спеціальні мобільні підрозділи, 

готові діяти в будь-якій точці планети. Таким чином адміністрація 

Дж. Картера вважала військову силу важливим засобом поряд з 

інструментами «м’якої сили».  

В кінці 70-х рр. після початку радянської інтервенції в Афганістан та 

рішення СРСР  про проведення заміни ракет, що перебували на чергуванні, 

на нову модель СС-20, адміністрація Дж. Картера застосувала засоби 

«жорсткої сили». Вашингтон розробив ряд санкцій по відношенню до СРСР. 

Була заморожена робота по 11 міжурядових механізмах, створених в роки 
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«розрядки», введено ембарго на постачання в СРСР сільськогосподарської 

продукції, а також деяких видів промислових товарів. Одним із засобів тиску 

було  рішення бойкотувати Олімпійські ігри в Москві.  

В контексті вищезгаданих подій США розпочало нову гонку озброєнь та 

виступили за активізацію діяльності НАТО. Ці цілі США мали намір 

реалізувати на сесії Ради НАТО в 1978 р. Там була підписана «довгострокова 

оборонна програма НАТО» до 1993 р.
162

 Передбачалося створення військово-

технічної бази в Західній Європі, яка призначалася для перекидання 

додаткових американських військ при надзвичайній ситуації. 

Відповіддю на прихід до влади в Ірані аятолли Хомейні в 1979 р. та 

заяви про створення Національної іранської нафтової компанії і намір 

вилучити величезні кошти з рахунків «Чейз Манхеттен бенк» стало 

застосування Білим домом силових засобів. Адміністрація Дж. Картера 

заявила про заморожування іранських активів і надання політичного 

притулку шахові. Крім того, після  захоплення американського посольства в 

Тегерані і взяття в якості заручників 53 людини, США розірвали 

дипломатичні відносини та вжило низку силових методів для тиску на 

іранський уряд: було посилене військове угруповання в Перській затоці, а 

також проведена невдала силова операція зі звільнення заручників. 

 У 1980 р. Дж. Картер виступив зі щорічним посланням «Про становище 

в країні», у якому виклав зовнішньополітичну стратегію своєї 

адміністрації.
163

 У «Доктрині Картера» особлива увага приділялася ситуації в 

районі Перської затоки, який був оголошений зоною особливих інтересів 

держави. Президент заявив, що США готові використовувати всі засоби, 

включаючи  силові інструменти, в разі спроб зовнішньої сили забезпечити 
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собі контроль над цим регіоном. Було сформовано Центральне 

командування, яке повинно було здійснювати керівництво всіма військовими 

підрозділами в регіоні. Крім цього, на бойове чергування переводилися 

кораблі ВМС США, а також передбачалося створення великої військової 

бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. В зв'язку з афганськими 

подіями адміністрація зняла ембарго на продаж зброї Пакистану, що 

означало опосередковану участь США в конфлікті. 

 Адміністрація президента від Республіканскьої партії Р. Рейгана 

виступала за досягнення перелому в «холодній війні», а саме за  нарощення 

військового потенціалу, повернення США стратегічної переваги. Так, в 

директиві № 75 під назвою «Відносини з СРСР» 1983 р.  була поставлена 

мета  протистояти  радянській  політиці  шляхом  ефективної  і  наполегливої 

протидії на міжнародній арені, а також залучити до переговорів з метою 

досягнення угод, які б забезпечили просування і захист американських 

інтересів.
164

 Відповідно засобами «жорсткої сили» повинні були стати гонка 

озброєнь і торгово-економічна ізоляція, розробка та відкрите обговорення 

нових наступальних доктрин, інформаційна війна, підривні операції 

спецслужб, а також активне залучення союзників на підтримку курсу. 

Наприкінці 1981 р. Білий дім висунув шестирічну програму озброєння 

вартістю 2 трлн. дол. Розочалося виробництво нового стратегічного 

бомбардувальника «Б-1» і «Стелс», розробка нової мобільної моноблочної 

ракети «Міджетмен». Зросло виробництво нейтронних бомб і крилатих 

ракет, була запущена програма збільшення флоту до 600 одиниць. У березні 

1983 р. Р. Рейган оголосив «Стратегічну оборонну ініціативу», що 

передбачала створення системи протиракетної оборони космічного 
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базування.
165

 Крім цього, адміністрація республіканців домоглася 

розміщення в 1983 р. ракет «Першинг» і «Томагавк» в Великобританії та 

ФРН. Новий виток гонки озброєнь супроводжувався збільшенням 

ідеологічної конфронтації. Було суттєво збільшено фінансування радіостанції 

«Вільна Європа», а також посилення торгово-економічних санкції після 

введення воєнного стану в Польщі. 

У 1983 р. була озвучена «доктрина Рейгана», що передбачала надання 

силової і несилової допомоги антирадянським силам в «третьому світі».
166

 

Таким чином, центр біполярного протистояння перемістився на периферію. 

Головними регіонами реалізації стратегії став Афганістан і Центральна 

Америка. 

В 1984 р. міністром оборони К. Уайнбергером в адміністрації Р. Рейгана, 

була розроблена нова концепція використання військової сили. Концепція 

передбачала протистояння  Радянському Союзу  не тільки на регіональному, 

а й на глобальному рівнях.
167

 Ця концепція мала на меті вибіркове 

використання військової сили в будь-якому з існуючих конфліктів, де були 

затронуті життєві інтереси США. 28 листопада 1984 р. К. Уайнбергер у своїй 

промові, враховуючи наслідки війни у В'єтнамі наголошував на необхідності 

застосування військової сили Вашингтоном тільки в разі поєднання певних 
                                                        
165

Announcement of Strategic Defense Initiative. –Washington: The White House, 

1983. – 2 p. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.mda.mil/global/documents/pdf/announcesdi.pdf 

166
 Reagan R. Evil Empire Speech. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.nationalcenter.org/ReaganEvilEmpire1983.html 

167
 Годлевський М.С. Силові і несилові методи в зовнішній політиці США за 

адміністрацій Р. Рейгана. / М. С. Годлевський // Дні науки історичного 

факультету. – 2016: матеріали IХ Міжнародної наукової конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених. – К.: ТОВ «Паперовий змій – ОПТ». – 2016. – С. 

203-207. 

 



83 
 

чинників.
168

 Пункти концепції, сформульованої К. Уайнбергером,  полягали в 

тому, що використання військової сили можливе у разі коли в певній країні 

порушені національні інтереси США; коли в рамках застосування військової 

сили існують чіткі політичні, військові цілі США; коли намір Вашингтону, 

щодо  відправлення американських військ в іншу країну має достатню 

підтримку серед американців та в Конгресі США; коли застосування 

військової сили в будь-якій країні є єдиним можливим засобом, здатним 

вплинути на сітуацію. 

Адміністрація Р. Рейгана була прихильником активної  політики щодо 

країн «третього світу». Після початку повстанського руху в Сальвадорі США 

надало місцевому уряду економічну допомогу та  військових інструкторів. 

Крім того,  США підтримували ліберальні сили Сальвадора,  намагаючись  

сприяти приходу до влади демократичного уряду. 

Наслідком революції в Никарагуа стало рішення адміністрації  

Р. Рейгана діяти «жорсткою силою» та надати силову  допомоги «контрас» - 

силам опору новому режиму. Згодом, після обговорення цього питання в 

Конгресі в жовтні 1984 р. було призупинено надання вищезгаданої  

допомоги, продовжуваючи надавання гуманітарної підтримки. У 1986 р. під 

натиском адміністрації Р. Рейгана були відновлені військові поставки. Проте, 

невдалі операції «контрас», порушення ними прав людини і публічний 

розголос в США факту їх підтримки за рахунок нелегального продажу зброї 

Ірану, змусили Рейгана відмовитися від продовження силової підтримки 

антісандіністського руху.  

Військова сила як засіб зовнішньополітичного впливу  була також 

застосована Білим домом в Гренаді, де в жовтні 1983 р. висадилася 
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американська морська піхота.
169

 Ця силова операція була проведена у 

відповідь на вбивство прем'єр-міністра Гренади представниками радикальних 

комуністів. Операція завершилася успішним захопленням сотні кубинських 

військовослужбовців і проведенням в наступному році демократичних 

виборів в Гренаді.  

В свою чергу, криза в Лівані, що виникла в 1982 р. після вторгнення 

Ізраїлю для ліквідації палестинських баз, мала досить негативні наслідки для 

Вашингтону. Після того як до Лівану був введений міжнародний контингент 

НАТО разом з американською морською піхотою, посилилися атаки 

арабських бойовиків. В кінцевому результаті, це призвело до терактів біля 

посольства США, а також біля американської казарми, що забрала життя 251 

піхотинця. Адміністрації Р. Рейгана довелося вивести війська і тимчасово 

припинити посередницькі зусилля в цьому конфлікті. 

В контексті американсько-російських відносин адміністрація Р. Рейгана  

поряд з силовим тиском активно застосовувала дипломатичні інструменти. 

Зокрема, в січні 1984 р. держсекретар США Дж. Шульц і міністр 

закордонних справ СРСР А. Громико узгодили цілі і предмети переговорів по 

ядерних і космічних озброєннях
170

, а вже в листопаді 1985 р.
171

 відбулася 

зустріч лідерів країн, на якій домовилися почати серію переговорів про 50-

відсоткове скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Справжнім 

проривом в американсько-радянських відносинах стали зустрічі в Рейк'явіку і 
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Вашингтон. На зустрічі, яка відбулася наприкінці 1986 р., пропонувалося 

повністю вивести американські і радянські засоби середньої дальності з 

Європи без урахування ядерної зброї Франції і Великобританії, а також не 

виходити з Договору ПРО протягом 10 років.
172

 На другій зустрічі в 1987 р. 

було запропоновано в якості першого кроку домовитися про знищення всіх 

ракет середньої дальності обома країнами в Європі і аналогічних радянських 

засобів в Азії.
173

  В Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої 

дальності говорилося про знищення цілого класу озброєнь за 

безпрецедентних заходів перевірок на місцях. Крім того, Р. Рейган і 

М. Горбачов погодилися почати діалог щодо врегулювання регіональних 

конфліктів, розширити культурні і наукові обміни. Успіхом американської 

дипломатії адміністрації Р. Рейгана є зусилля у  врегулюванні війни в 

Афганістані. Так, в 1988 р. в ході женевських переговорів США і СРСР 

виступили гарантами врегулювання, яке включало в себе афгансько-

пакистанську  угоду про принципи взаємовідносин і повернення біженців.
174

  

Новий президент США Дж. Г. Буш продовжував зовнішньополітичну 

лінію розпочату Р. Рейганом. Він займав посаду віце-президента за 

адміністрації Р. Рейгана і був одним з найдосвідченіших в міжнародних 

справах в Білому домі. Перші вільні вибори делегатів на З'їзді народних 

депутатів в СРСР і 1989 р.  показали глибину демократичних перетворень і 

тим самим остаточно переконали адміністрацію Дж. Г. Буша в її 

стратегічному виборі. У США прийшли до висновку, що перебудова 
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відповідає їх інтересам і необхідно активно допомагати цьому процесу. З 

урахуванням стрімкого розвитку ситуації в Європі в контексті політичних 

перетворень у Східній Європі на зустрічі Дж. Г. Буша з М. Горбачовим 2-3 

грудня 1989 р. біля берегів Мальти  була узгоджена програма з 21 пункту про 

розвиток американсько-радянських відносин.
175

 Адміністрація Дж. Г. Буша 

надала поступки в питаннях торгівлі і запропонувала  СРСР допомогу для 

входження в світову економіку. На початку 1990 р. США скоротили 

чисельність американського військового контингенту в Західній Європі до 

195 тис. чол. Крім того, Білий дім взяв активну участь на зустрічі в Парижі 

19 листопада 1990 р., де 22 країни підписали договір, що встановлював 

рівновагу звичайних збройних сил держав НАТО та ОВД на нижчому 

рівні.
176

 Зустріч також підводила ідеологічну базу під новою структурою 

безпеки в Європі. 

У 1991 р. Білий дім  виступив з новою ініціативою в сфері роззброєння  

та оголосив про односторонні заходи щодо подальшого зменшення ядерної 

небезпеки. Використовуючи дипломатичні механізми адміністрація 

Дж. Г.Буша уклала в липні 1991 р. Договір СНО-1 з СРСР, де обидві сторони 

зобов'язувалися протягом семи років скоротити загальну кількість ракет до 

6000 одиниць, а також встановлення загальної межі на засоби доставки.
177

 

У січні 1993 р. був укладений договір СНО-2 з президентом Російської 

Федерації Борисом Єльциним. Згідно з угодою, всі міжконтинентальні 
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балістичні ракети з боєголовками, що розділяються, повинні бути знищені до 

2003 р. Також сторони повинні були скоротити свої арсенали до 3800-4250, а 

до 2003 р. до 3000-3500 боєзарядів.
178

 

Серед інших напрямків найбільшу активність адміністрація Дж. Г. Буша 

проявляла в Центральній і Латинській Америці та Близькому Сході. 

Закінчення епохи біполярності створювала нові геополітичні реалії. Локальні 

конфлікти в Латинській Америці пішли на спад і основними проблемами 

стали економічні питання, наркоторгівля, міграція. Найбільшого успіху США 

досягли завдяки несиловим зовнішньополітичним ініціативам в економічній 

сфері. Так, в 1990 р. Дж. Г. Буш запропонував  «Ініціативу для Америк», що 

мала на меті створення сприятливих умов для розвитку торгівлі та інвестицій 

в економіку  держав цього регіону.
179

 Крім того, було проведено  переговори 

між США, Канадою і Мексикою про укладення Північноамериканської угоди 

про вільну торгівлю НАФТА в 1992 р.  

Єдиним новим конфліктом на континенті під час президенства 

Дж. Г. Буша стала криза в Панамі. США застосували засоби «жорсткої сили» 

по відношенню до панамського диктатора М. Нор’єга, ввівши в дію 

економічні санкції і заочний арешт американським судом. А вже 20 грудня 

1989 р., отримавши схвалення обох фракцій Конгресу американські війська 

були введені в Панаму. Вашингтон заявляв, що метою  силової операції є 

захист американських громадян, відновлення демократії в країні, а також 

забезпечення нормальної роботи Панамського каналу і передача генерала 

Нор’єги під суд.
180
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Застосування засобів «жорсткої сили» адміністрацією Дж. Г. Буша мало 

місце й після вторгнення іракських військ до Кувейту в серпні 1990 р. 

Вашингтон виступив за негайне  виведення іракських військ з Кувейту та 

застосував економічні санкції проти режиму Садама Хусейна у вигляді 

припинення всіх видів торгівлі з Іраком та заморожування іракських і 

кувейтських активів в банківських установах США. Після того як Ірак 

оголосив про анексію Кувейту, захопивши американських і британських 

громадян,  Дж. Г. Буш виступив про необхідність розгортання американських 

збройних сил на Близькому Сході. Президент США підкреслив, що політика 

США в даному питанні вимагає виведення іракських військ з Кувейту; 

захисту американських громадян, що перебувать в цьому регіоні; 

прихильності миру і стабільності в зоні Перської затоки
181

.  

Адміністрацією були розпочаті консультації про створення військової і 

політичної коаліції, яка об'єднувала збройні сили країн Європи, Азії,  Африки 

та Близького Сходу. 29 листопада Рада Безпеки ООН схвалила використання 

військ, якщо Ірак не виведе війська до середини  січня 1991 р.
182

 Після цього 

на початку січня Конгрес схвалив запит президента про початок силової 

операції, яка фактично розпочалася через 4 дні. Після завершення успішної 

військової операції коаліції Дж. Г. Буш відмовився від повалення режиму 

С. Хусейна, так як не хотів брати відповідальність за ситуацію в Іраку. Війна 
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закінчилася введенням жорсткого режиму інспекцій і створенням зони 

безпеки на півночі Іраку.  

         На початку 1990-х рр. відбулися серйозні зміни в зовнішньополітичній 

стратегії США. В контексті використання силових засобів у зовнішній 

політиці США, головним завданням було збереження і зміцнення 

американського лідерства, а військова сила залишалася одним з найбільш 

важливих інструментів забезпечення глобальної переваги Вашингтона. 

В представленій  Дж. Г. Бушем у 1991 р. Стратегії національної безпеки, 

говорилося, що найважливішим принципом має стати реагування на кризові 

ситуації. Він підкреслював, що після завершення періоду американсько-

радянського протистояння є вірогідність виникнення регіональних 

конфліктів та нових міжнародних викликів.
183

 Враховуючи прискорення 

процесу глобалізації в цей період, Білий дім приділяв велику увагу 

важливості використання засобів «м’якої сили» для поширення ліберально-

демократичних цінностей. 

Зовнішньополітичний курс нової адміністрації Б. Клінтона містив в собі 

заклик перейти від військово-силового протистояння часів «холодної війни» 

до мирного співробітництва на принципах свободи торгівлі та відкритості 

ринків. У новому світі США мали стати локомотивом демократії і 

міжнародної інтеграції. Виступаючи під час інавгурації, Б. Клінтон 

підкреслив, що США не будуть ухилятися від нових мінародних проблем та 

викликів. Б. Клінтон наголосив на тому, що в разі появи загрози життєво 

важливим інтересам США,  Білий дім буде використовувати засоби мирної 

дипломатії, коли це можливо або військову силу, коли це необхідно.
184
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Адміністрація Б. Клінтона будувала свою зовнішньополітичну стратегію як 

на використанні засобів «м’якої сили» так і «жорсткої сили» в разі 

необхідності.   

У 1994 р.  була затверджена «Стратегії національної безпеки», що мала 

на меті визначити основні зовнішньополітичні пріоритети і загрози США. 

В цьому документі акцент робився на затвердженні «стратегії розширення 

світового вільного суспільства ринкових демократій». Ця стратегія зводилася 

до принципів допомоги в консолідації нових демократій і ринкових економік 

та протистоянні агресії з боку держав ворожих до ліберально-демократичних 

цінностей.
185

 В свою чергу, в 1997 р. році адміністрація президента 

представила «Стратегію національної безпеки в новому столітті», в якій 

основні положення грунтувалися на тому, що США - це нація, що має 

глобальні інтереси. Основне завдання стратегії передбачало збереження 

керівництвом країни переваги США в дипломатичній, технологічній, 

військовій сферах, діючи, при цьому, в тісній співпраці з іншими країнами.
186

  

Наприкінці 1993 р. вийшов «Основний огляд» оборонної політики, що 

передбачав скорочення збройних сил на 33% і військових витрат до 40% 

порівняно з серединою 80-х рр.
187

 Було продовжено скорочення військових 

баз і чисельність персоналу на території інших країн. Таким чином, 

адміністрація Б. Клінтона виступала за загальний план часткового 

скорочення збройних сил до мінімального рівня базових сил. У 1997 р. був 
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опублікований «Чотирирічний оборонний огляд», що змалював новий спектр 

загроз безпеці США. В цьому огляді акцент робився на загрозах 

регіонального рівня («держав-ізгоїв»), транснаціональних загрозах 

(тероризм, наркоторгівля, торгівля зброєю), а також на небезпеці поширення 

зброї масового ураження.
188

 

На початку 90-х рр. після війни в Перській затоці з’являється нова 

концепція застосування військової сили під назвою «доктрина Коліна 

Пауелла»,  що доповнювала «доктрину Уайнбергера»  від 1984 р. К. Пауелл, 

який займав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів за 

адміністрацій Дж. Г. Буша і Б. Клінтона, сформулював список питаннь, на які 

необхідно відповісти перш ніж застосовувати військову силу. Суть питань 

зводилася до розуміння того чи є пряма загроза інтересам США і якою є 

мета; проаналізовані чи всі можливі ризики і до кінця використані несилові 

засоби;  чи розроблений план виходу з конфлікту і які наслідки він несе; чи 

існує підтримка американського народу і міжнародного товариства.
189

    

        Прихильність адміністрації Б. Клінтона переходу США до 

багатосторонніх дій в сфері безпеки через ООН була реалізована в 

опублікованій президентській директиві № 13 в 1993 р. Згідно з цією 

директивою, США брали на себе зобов'язання підтримати швидке 

розширення операцій ООН по встановленню та підтриманню миру на 

планеті, а також повинні були сприяти багатонаціональним операціям по 
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встановленню та підтриманню миру різними, в тому числі і військовими 

засобами.
190

 Так, США взяли участь у миротворчій операції в Сомалі, де була 

розширена задача аж до усунення режиму президента Айдіда, що в підсумку 

призвело до загибелі 18 морських піхотинців. Ця невдача призвела до 

створення в 1994 р. нової директиви №25, що дозволяла участь збройних сил 

в миротворчих операціях тільки за умови відповідності інтересам держави і 

під командуванням США або НАТО.
191

 В цьому ж році адміністрація 

Б. Клінтона домоглася санкцій ООН на використання військової сили для 

повернення законної влади на Гаїті. Проведена для цього окупація острова 

силами США і союзників по Організації американських держав призвела до 

повернення демократичної влади в країні. 
192

 

Досвід цих операцій серйозно вплинув на політику адміністрації 

Б. Клінтона в Косівському конфлікті 1998-1999 рр. США разом з союзниками 

у відповідь на придушення албанців розпочала акцію підтримки у вигляді 

резолюції Ради Безпеки ООН, закликаючи С. Мілошевича вивести війська з 

Косово. Ігнорування цих дій Белградом призвело до тривалих переговорів і 

дискусій та прийняття рішення адміністрацією Б. Клінтона про застосування 

«жорсткої сили», а саме початок бомбардування 24 березня 1999 р. Через 

2 місяці туди були введені миротворчі сили під командуванням НАТО. Крім 

того, Б. Клінтон і західноєвропейські лідери  ініціювали «Пакт стабільності 

для Південно-Східної Європи» – виділення 6 млрд. дол. для економічного і 
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політичного розвитку регіону,
193

 що стало прикладом застосування 

несилового інструменту впливу.  

Важливою складовою зовнішньополітичної стратегії адміністрацій 

Б. Клінтона стало вибудування відносин з Росією на основі діалогу та 

співробітництва в різних сферах. Президент Б. Клінтон продовжив курс 

попередника націлений на допомогу в політичних і економічних змінах. На 

першій зустрічі у Ванкувері в 1993 р. США виділило 1,6 млрд. дол. на 

техніко-економічну допомогу, а вже після зустрічі «великої сімки» в Токіо - 

28,4 млрд. у вигляді кредитів. На рівноправних засадах розвивався діалог 

щодо стратегічної стабільності. Так, вдалося домогтися безстрокового 

продовження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.  На зустрічі в 

Гельсінкі в 1997 р. було прийнято рішення про продовження терміну 

ліквідації стратегічних носіїв по СНО-2 до кінця 2007 р.
194

 Незважаючи на 

вищезгадані успіхи,  американсько-російські відносини значно погіршилися в 

кінці 90-х рр. на фоні четвертого етапу розширення НАТО та Косівського 

конфлікту.  

В Азійсько-Тихоокеанському напрямку  політика адміністрацій 

Б. Клінтона була спрямована на військово-політичному та торговельно-

економічному співробітництві. Вашингтон зберігав велике значення 

стратегічного діалогу з Японією, що підкріплювалося  підписанням договору 

в 1995 р. про розширення військово-стратегічної співпраці.
195

 Крім того, 
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Білий дім виступав за активну співпрацю в рамках організації Азійсько-

Тихоокеанського економічного співробітництва та Регіонального форуму 

Асоціації держав Південно-Східної Азії з безпеки. Зокрема, адміністрації 

президента займали активну позицію в прагненні лібералізації, 

інституціоналізації, розвитку багатосторонніх форумів з консультацій у сфері 

безпеки.  В контексті відносин з Китаєм, поряд з політикою партнерства та 

діалогу мало місце застосування «жорсткої сили» США як  відповідь  на 

випробування Пекіном ракети поблизу Тайваню в 1996 р.  США прийняли 

рішення про переміщення тихоокеанської групи кораблів в Тайванську 

протоку, що в підсумку все ж призвело до повернення обох сторін до діалогу.  

На Близькому Сході основними питаннями адміністрацій Б. Клінтона 

були ізраїльсько-палестинський конфлікт та відносини з Іраком і Іраном. 

У контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту у вересні 1993 р. у 

Вашингтоні за безпосередньої участі Б. Клінтона було підписано декларацію 

про мирне врегулювання між І. Рабіном і Я. Арафатом.
196

 Таким чином, 

американській дипломатії вдалося домогтися згоди Йорданії на часткову 

нормалізацію відносин з Ізраїлем та продемонструвати ефективність засобів 

«м’якої сили». 

 У відповідь на постійне порушення С. Хусейном режиму санкцій і 

продовженням Тегераном ядерної програми адміністрація Б. Клінтона 
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застосувала  доктрину «подвійного стримування» щодо Іраку та Ірану. 
197

  

Інструментами цієї доктрини стали дипломатія з одного боку та економічні 

санкції та посилення військової присутності в регіоні з іншого боку. 

В результаті відмови С. Хусейна інспекторам МАГАТЕ в доступі до 

стратегічних об’єктів, було прийнято рішення про проведення спільних 

американсько-англійських бомбардувань ядерних комплексів Іраку. В 

результаті, лідер Іраку став більш поступливішим, проте напруженість в 

регіоні не зникла.  

За адміністрацій Б. Клінтона США вперше всерйоз зіткнулися з 

проблемою міжнародного тероризму. Так, в 1993 р. стався теракт у 

Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку, в 1996 р. теракт на військовій 

базі США в Саудівській Аравії і вибухи американських посольств в Кенії і 

Танзанії в 1998 р. У більшості випадків загроза йшла від організації «Аль-

Каїда» на чолі з Усамою Бен Ладеном. Білий Дім відреагував ракетними 

ударами по базах бойовиків в Афганістані, а також включив тероризм в 

список ключових загроз постбіполярного світу. 

Виступаючи в Сан-Франциско 26 лютого 1999 р. Б. Клінтон підкреслив,  

що відсутність єдиної великої загрози для безпеки США, успішне просування 

демократії у багатьох країнах і процес економічної глобалізації  не повинні 

самозаспокоювати.
198

 Б. Клінтон закликав відійти від політики скорочення 

витрат на оборону, що почалася в 1985 р. Військова сила повинна захищати 

американців від  таких міжнародних загроз,  як тероризм, розповсюдження 

ядерної, хімічної та біологічної зброї та диверсії проти комп'ютерних систем. 

Крім того, президент підтримав ініціативи для стимулювання зростання 
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світової економіки та виступив за створення глобальної торгівельної та 

фінансової системи, з активним залученням Росії і Китаю на правах 

відкритих і стабільних держав. Таким чином, адміністрація Б. Клінтона 

вважала доцільним поряд з інструментами «м’якої сили» зберігати 

можливість застосування засобів «жорсткої сили». 

Враховуючи збереження США лідерських позицій в світі в політичній, 

економічній і військовій сферах в 90 - х рр, бачення зовнішньої політики 

наступної адмінстрації Дж. В. Буша в цілому збігалася з ключовими 

позиціями попередньої команди Б. Клінтона. Дж. В. Буш під час свого 

передвиборчого виступу в штаті Каліфорнія 19 листопада 1999 р.
199

 заявив, 

що ключовими зовнішньополітичними цілями США є просування в світі 

демократії і вільної торгівлі, утримання лідерських позицій у світі, 

спираючись на співробітництво з міжнародними партнерами. Поряд з цим, 

Дж. В. Буш підкреслював  важливість збереження та укріплення такого  

зовнішньополітичного інструменту як військова сила.  

 Терористичні акти в США  11 листопада  2001 р. вплинули на 

оформлення зовнішньополітичної стратегії адміністрації Дж. В. Буша. Під 

час виступу перед Конгресом в вересні 2001 р. Дж. В. Буш оголосив про 

початок війни з тероризмом, яка буде продовжуватися до повного знищення 

всіх терористичних угрупувань.
200

 Війна з міжнародним тероризмом 

поширювалася на держави, які в той чи інший спосіб підтримують тероризм, 

а першою ціллю повинна була стати «Аль-Каїда» на чолі з У. бін Ладеном. 
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В 2002 р.  була розроблена Стратегія національної безпеки,
201

  згідно з 

якою США залишають за собою право ведення превентивних військових дій 

щодо ворожих транстерористичних груп, які займаються розповсюдженням 

зброї масового ураження. В цьому документі Вашингтон  наголошував на 

важливості підтримки лідерства США у військовій сфері. Крім того,  

проголошувався принцип багатосторонніх відносин та міжнародної 

кооперації в світовій війні з тероризмом.  При цьому, допускалася 

можливість однобічних дій США в разі потреби захисту національних 

інтересів і забезпечення безпеки держави. Документ оголошував метою США 

поширення в усьому світі демократії і прав людини, особливо в 

мусульманський країнах та закликав до проведення інформаційної кампанії  

щоб наблизити ці країни до розуміння ліберально-демократичних цінностей. 

Цим документом адміністрація Дж. В. Буша проголошувала зміну 

зовнішньополітичної стратегії, закріплюючи тим самим  перевагу засобів 

«жорсткої сили» над несиловими інструментами впливу.  

Відповіддю на вищезгадані терористичні акти стала військова операція 

США і міжнародної коаліції в Афганістані, що розпочалася 7 жовтня 2001 р. 

Адміністрація Дж. В. Буша застосувала силу в Афганістані з метою знищення 

там угруповання терористів на чолі з У. бін Ладеном, що підтримувалися 

урядом талібів. Крім того, США звинуватили режим С. Хусейна в Іраку в 

підтримці міжнародного тероризму, незаконнній розробці хімічної та ядерної 

зброї,  масових звірствах проти власного населення. Незважаючи на відмову 

багатьох країн від планів Вашингтону, 19 березня 2003 р. розпочалася силова 

операція  США і  країн, що їх підтримали  під назвою «Іракська свобода». 

Застосування «жорсткої сили» в Іраку повністю відповідало новим 

зовнішньополітичним  принципам США та стало превентивним заходом 
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проти появи  терористів під егідою Саддама Хусейна. Проте, відсутність 

зброї масового знищення, зростаючі військові втрати, величезні фінансові 

витрати  посилили суспільне невдоволення в США та сприяли розробці 

плану стабілізації ситуації в Іраку. Одним з останніх зовнішньополітичніх 

кроків адміністрація Дж. В. Буша в контексті війни  в Іраку було підписання 

угоди в листопаді 2008 р. про виведення американських військ до кінця 2011 

р.
202

  

Зовнішньополітичні наслідки військових операцій в Афганістані і Іраку 

та перегрупування команди Білого дому під час другого терміну 

президентства Дж. Буша призвели до певної зміни політики адміністрації в 

бік більшої поміркованості. Міністр оборони Д. Рамсфелд був замінений на 

Р. Гейтса, а держсекретар К. Пауелл на К. Райс, що призвело до більшої 

активізації дипломатичних зусиль поряд із збереженням військової сили як 

важливого зовнішньополітичного засобу  впливу  США.  

У  2006 р. Вашингтоном була розроблена нова Стратегії національної 

безпеки. В цьому документі як і в попередній версії передбачалася 

можливість нанесення превентивних ударів по країнам, які представляють 

загрозу життєвим інтересам США.
203

 Поряд з цим документ надавав більшу  

увагу питанню міжнародного співробітництва, особливо з союзницькими 

країнами та розглядав його як пріоритетний засіб врегулювання світових 

криз.  

В контексті політики США в Європі в період президенства Дж. В. Буша 

було продовжено курс на розширення НАТО на схід. Крім того, на 
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Празькому саміті НАТО у листопаді 2002 р. було прийнято рішення про 

створення Об'єднаних сил швидкого реагування альянсу чисельністю 21 тис. 

чол., здатних здійснювати широкий спектр силових, в тому числі 

антитерористичних операцій.
204

  

 Основну загрозу для США в Західній півкулі  в цей період представляли 

проблемні райони Південної Америки, що стали притулком наркотерористів: 

Колумбія,  Болівія, Перу, а також ділянка потрійного кордону Аргентини, 

Бразилії та Парагваю. В рамках боротьби з наркотероризмом,  військова 

допомога США державам регіону до 2005 р. зрівнялася з економічної та 

фокусувалася, в першу чергу, на розширенні програми навчання військових 

та спільних антитерористичних навчаннях і операціях. 

Адміністрація Дж. В. Буша проводили  стриману зовнішню політику в 

Азії, що характеризувалася застосуванням як силових так і несилових засобів 

впливу. Так, у 2001-2002 рр. США та Китай обмінялися офіційними візитами 

на вищому рівні. Також, завдяки активній підтримці США були успішно 

завершені переговори щодо вступу Китаю до СОТ. Проте, Білий дім 

продовжив надавати військову допомогу Тайваню, що залишається головним 

військово-стратегічним інструментом стримування КНР. В свою чергу, в цей 

період адміністрація президента виступила за розширення військової 

співпраці з Індією. Двостороння угода 2005 р. про співробітництво в сфері 

безпеки передбачала збільшення американських поставок озброєння і 

надання допомоги в створенні системи обмеженої протиракетної оборони.
205
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У 2006 р. відбувся візит Дж. В. Буша в Індію під час якого було підписано 

угоду про американсько-індійське співробітництво в галузі атомної енергії.
206

 

В рамках американсько-російських відносин адміністрація Дж. В. Буша 

продовжила політику співробітництва з ключових економічних та безпекових 

питаннях. Зокрема, в травні 2002 р. було підписано декларацію про «нові 

стратегічні відносини».
207

 Крім того, Вашингтон та Москва уклали Договір 

про скорочення стратегічних наступальних потенціалів. Цей документ був 

покликаний відновити процес обмеження стратегічних озброєнь, а також 

скорочення стратегічних боєзарядів до 1700-2200 одиниць протягом 10 

років.
208

 Проте, в період другої адміністрації Дж. В. Буша  Білий дім 

проводив більш жорстку політику по відношенню до Кремля. Основними 

причинами погіршення двосторонніх відносин стали проведення 

антидемократичної внутрішньої політики президентом В. Путіним, 

російсько-іранське співробітництво в сфері ядерних розробок та плани США 

щодо розміщення засобів протиракетної оборони в Польші та Чехії.  

Таким чином, зовнішня політика США в останній третині ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. характеризується застосуванням засобів як «жорсткої» так і 

                                                        
206

 Bush, India's Singh Sign Civil Nuclear Cooperation Agreement. –[Electronic 

resource].– Access mode: 

https://web.archive.org/web/20060306172637/http://usinfo.state.gov/sa/Archive/20

06/Mar/02-806725.html 

207
 Joint  Declaration  by  President  George  W.  Bush  and  President  Vladimir  

V.  Putin  on  the  New  Strategic  Relationship  Between  the  United  States  of  

America and the Russian  Federation. –[Electronic resource].– Access mode: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PPP-2002-book1/pdf/PPP-2002-book1-doc-

pg869.pdf 

208
 Text of Strategic Offensive Reductions Treaty. –[Electronic resource].– Access 

mode: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html 



101 
 

«м’якої сили». В 70-80-і рр. зовнішньополітична стратегія Вашингтона була 

зосереджена на протистоянні комуністичній агресії СРСР. Окрім військових 

та  економічних засобів впливу, США активно застосовували дипломатію, 

особливо в питання обмеження стратегічних озброєнь та систем 

протиракетної оборони. Розпад СРСР призвів до перегляду зовнішньої 

стратегії США та засобів ії реалізації. Білий дім взяв на озброєння політику 

використання несилових інструментів в контексті поширення демократичних 

цінностей та міжнародної інтеграції, не відмовляючись при цьому від 

силових засобів в разі необхідності. Теракти 11 вересня 2001 р. змусили 

США зробити акцент на веденні превентивних військових дій для 

ефективного протистояння міжнародному тероризму та розвповюдженню 

ядерної зброї,  віддаючи тим сами перевагу «жорсткій силі»  над засобами 

«м’якої сили».  
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РОЗДІЛ 3 

ПОШУКИ ВАШИНГТОНОМ НОВОГО ПІДХОДУ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ  СИЛИ  НА  ПОЧАТКУ  ХХІ  СТОЛІТТЯ 

 

3.1. Американські концепції співвідношення силових і несилових 

інструментів в зовнішній політиці США. 

 

Дослідження і систематизація концепцій та тенденцій, що існують в 

американських експертних спільнотах та серед провідних представників 

зовнішньополітичної думки, необхідні для вивчення політики адміністрацій 

Б. Обами в питанні застосування силових і несилових засобів на міжнародній 

арені. Політичні діячі, дослідники і публіцисти пропонують різне, іноді 

навіть полярне, бачення доцільності використання концепції «розумної сили» 

США в контексті зовнішньополітичного курсу адміністрацій Б. Обами. 

Враховуючи той факт, що адміністрація Б. Обами взяла на озброєння 

концепцію «розумної сили», необхідно виділити представників 

американської політичної думки, які висловлюються в рамках комбінованого 

використання силових і несилових засобів впливу. Аналітики акцентують 

увагу в своїх роботах на застосуванні Вашингтоном несилових засобів у 

тісному взаємозв'язку з військовою силою. Акцент адміністрацій Б. Обами на 

зміцнення дипломатичного інструменту дозволяв дослідникам припустити, 

що курс Сполучених Штатів в міжнародній системі стане більш 

збалансованим і менш силовим.  

Концепція «розумної сили» стала розвитком концепції «м'якої сили» 
209

 

професора Гарвардського університету, заступника міністра оборони в 
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адміністрації президента Б. Клінтона Джозефа Ная. «М’яка сила» у 

визначенні Дж. Ная передбачає здатність досягти поставленої мети через 

залучення, а не через примус.
210

 Крім того, це поняття передбачає 

використання культурних надбань, провідних науково-технічних досягень 

політичних цінностей та ідеалів для надання необхідного впливу на 

населення іноземних держав без застосування традиційних силових 

елементів.
211

  

Робоча група на чолі з  Дж. Наєм та Р. Армітажем на базі одного з 

впливових науково-дослідних інститутів США Центру стратегічних і 

міжнародних досліджень розробила  концепцію «розумної сили». Ця 

концепція  була представлена Дж. Наєм спільно з Р. Армітажем у виступі 

перед підкомітетом конгресу з міжнародних відносин і національної 

безпеки 
212

 та надрукована в кінці 2007 р.
213

  «Розумна сила» передбачає 

збалансоване поєднання військової сили у відповідь на насильство і агресію 
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або в рамках гуманітарних місій та використання дипломатії, розвитку і 

культурно-освітні, економічних програми допомоги з метою створення 

популярного образу США в світі. Зідно з цією концепцією Вашингтон 

повинен просувати західні універсальні цінності шляхом популяризації 

власних культурних надбань.  

Автори концепції також зазначають, що ситуація яка склалася після 

Іраку та Афганістану, змушує Б. Обаму використовувати нову стратегію 

поєднання «м'якої» та «жорсткої» сили, яка гарантувала б інтереси і цілі 

США в світі.  Крім того, підкреслюється, що Вашингтону не слід завжди 

відповідати активними силовими діями в контексті актів агресії з боку 

терористичних угрупувань. Дж. Най та Р. Армітаж вказують на неможливість 

виграти війну, використовуючи тільки силові інструменти та пропонують 

використовувати у зовнішній політиці комбінацію «жорстких» та «м’яких» 

засобів.  

Концепція «розумної сили» в зовнішній політиці США була також 

розвинена представником адміністрації Б. Обами С. Носсел. В статті 

«Розумна сила» 
214

 дослідниця детально зупиняється на необхідності 

використання комплексу силових і несилових засобів в зовнішній політиці 

США. Проводячи історичну паралель між зовнішньополітичним баченням 

консерваторів та прогресивістів, С. Носсел наголошує на тому, що саме 

прогресивісти мають можливість переорієнтувати зовнішню політику США, 

використовуючи дипломатичні, економічні та в окремих випадках військові 

засоби впливу для просування таких ініціатив  як право людини на свободу 

та самовизначення, вільну торгівлю і економічний розвиток, ізоляція 

диктаторських режимів  та ліквідація зброї масового знищення.  Крім того 

С. Носсел зазначає, що прогресивісти повинні проводити таку зовнішню 

політику, що дасть змогу більш ефективно боротися проти тероризму та 
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інших міжнародних викликів, зосередившись, при цьому, на просуванні 

американських інтересів через стабільну взаємодію і співпрацю з 

союзниками та міжнародними інститутами. 

В контексті розгляду американських концепцій співвідношення силових 

і несилових інструментів треба зупинитися на статті старшого наукового 

співробітника з зовнішньої політики в Інституті Брукінгса М. О'Хенлона 

«Обама Тесляр: Президентський спадок національної безпеки». В цій статті 

М. О'Хенлон зазначає, що використовуючи комплекс силових і несилових 

засобів адміністрація президента досягла значного прогресу в окремих 

зовнішньополітичних питаннях.
215

  Білий дім зміцнив свої позиції в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні шляхом збільшення військово-морського 

контингенту в Тихому океані, що безсумнівно зміцнило віру союзників в 

силу США в даному регіоні. В цей же час, політика адміністрації Б. Обами  в 

першу чергу спрямована на збереження стабільних відносин з основними 

регіональними гравцями. Вашингтон також вміло використовував різні 

«розумні санкції» і кропіткі дипломатичні зусилля, для того щоб спонукати 

Тегеран погодитися на співпрацю з його ядерних програм. Крім того 

М. О'Хенлон робить акцент на підході Б. Обами до розв'язання проблеми 

російської агресії щодо України, а саме введенням економічних 

санкцій проти Росії і категоричну відмову  надання  військової  допомоги       

Україні. При цьому автор відзначає, що незважаючи на завдання поставлені 

адміністрацією Б. Обами в плані поліпшення відносин з ісламським світом, 

відновлення іміджу країни за кордоном, просування до світу вільного від 

ядерної зброї, багато чого не було виконано  повною мірою. 

        В коментарі журналу «Волл Стрит джорнал» в 2014 р. М. О'Хенлон 
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говорить про зусилля Б. Обами з врегулювання проблеми іранської ядерної 

програми шляхом застосування санкцій та зазначає, що якщо сила дійсно 

здається необхідною тільки в крайньому випадку, то було б нерозумно 

стверджувати, що президент використав її занадто рано.
216

 М. О'Хенлон 

також акцентує увагу на тому, що відмова Вашингтона від силового 

інструменту вирішення конфлікту в Сирії є предметом гордості президента. 

Даючи коментарі вже в 2015 р. він зазначає, що політика адміністрації 

Б. Обами в контексті застосування силових засобів не повинна бути 

розрахована на можливі великомасштабні тривалі операції по забезпеченню 

стабільності.
217

 При  цьому операції по стабілізації можуть включати в себе 

ряд місій, які охоплюють протиповстанську боротьбу, широкомасштабну 

боротьбу з тероризмом, а також заходи з надання допомоги, що проводяться 

в умовах відсутності легітимної влади.  

У статті «Обама як прогресивний прагматик» директора відділу 

зовнішньої політики Брукінгського інституту Мартіна Індика, спеціального 

помічника президента Б. Клінтона з питань національної безпеки 

К. Ліберталя та вищезгаданого М. О'Хенлона відзначається гнучкість 

зовнішньополітичної тактики Б. Обами.
218

 Так на президентській посаді 

Обама проявляє себе прогресистом там, де можливо, і прагматиком там, де 
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необхідно. Вони підкреслили, що проводячи в більшій мірі несилову 

зовнішню політику адміністрація Б.Обами намагається зберегти провідну 

роль США в світі, при цьому розділяючи відповідальність із іншими 

державами. Автори стверджують, що США багато хто сприймає як державу 

схильну до постійних військових інтервенцій, але Обама сподівається знайти 

спосіб відновлення довіри до країни шляхом дипломатії і просування 

американських цінностей. Крім того, автори наводять як приклад слова 

Б. Обами на виступі в Центрі Вудро Вільсона у 2007 р.: «Урок президенства 

Дж. В. Буша в тому, що силові принципи не працюють. Прийшов час 

перегорнути сторінку шляхом дипломатії і співпраці».  

Нове  зовнішньополітичне бачення США за адміністрацій Б. Обами, з 

було висвітлено політичним оглядачем  Дж. Діонне.
219

  Автор підкреслює 

значний відхід Б. Обами від підходу попередньої адміністрації та наголошує 

на неможливості досягнення важливих зовнішньополітичних цілей 

самостійно, висловлюючись, таким чином, за багатосторонній комбінований 

підхід при вирішенні міжнародних проблем.  

Для всебічного аналізу концепції комбінованого застосування силових і 

несилових інструментів, необхідно звернутися до поглядів заступника 

державного секретаря Г. Клінтон Дж. Стейнбергу. Так, у праці «Справжні 

лідери використовують м’яку силу: вивчаючи уроки Іраку» 
220

, аналізуючи 

наслідки іракської війни Дж. Стейнберг підкреслює необхідність більш тісної 

співпраці США з міжнародними партнерами для  протистояння  

міжнародному тероризму та реформування міжнародних інститутів. 
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Незважаючи на те, що військова сила залишається важливим важелем 

впливу, Вашингтон повинен активніше застосовувати несилові інструменти в 

рамках стратегії американського лідерства. Під час виступу на форумі 

організації «Зовнішньополітична ініціатива» в листопаді  2010 р. 
221

 

Д. Стейнберг висловився за розширення співробітництва з країнами 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, особиво в рамках АТЕС. Крім того, 

Дж. Стейнберг виступив за надання економічної підтримки Іраку та 

Афганістану для відновлення політичної стабільності в цих країнах. 

Міністр оборони США з 2006 р. по 2011 р. Р. Гейтс висловлювався о 

неприйнятності проведення Вашингтоном силових кампаній подібних до 

військової операції в Афганістані. Під час виступу в академії в Вест-Пойнті 

25 лютого 2011 р. він радив США уникати великих військових конфліктів. 
222

 

В разі застосування в майбутньому силового засобу Р. Гейтс вважав за 

доцільне використувати військово-морські сили та авіацію на противагу 

сухопутним військам. Крім того, Р. Гейтс  реалізував програму поступового 

виводу американських військ з Іраку та  послідовно виступав проти будь-

якого силового вирішення ситуації в Лівіі. 
223

  

Головний радник міністрів оборони США Роберта Гейтса та Леона 

Панетти з лютого 2009 р. по лютий 2012 р. М. Флурной і заступник міністра 

ВМС США Дж. Девідсон в статті «Нове глобальне становище Обами» також 

                                                        
221

 Remarks by Deputy Secretary of State James Steinberg. –

[Electronic resource].– Access 

mode: http://www.foreignpolicyi.org/2010Forum/Steinberg#Summary 

222
 Secretary of Defense Speech. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://archive.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1539 

223
 Gates R. No US 'boots on ground' in Libya.  –[Electronic resource].– Access 

mode: : http://www.theguardian.com/world/2011/mar/31/gates-rules-out-american-

troops-libya 



109 
 

виступають за необхідність збалансованої політики адміністрації Обами.
224

  

США повинні активно використовувати несилові засоби для просування 

американських цінностей, а також спиратися на систему альянсів і 

міжнародне співтовариство для вирішення глобальних викликів. При цьому 

відзначається, що сьогодні можна говорити про зміну регіонів американської 

військової присутності при збереженні її глобального характеру. Як причини 

подібної присутності називається необхідність запобігання великим 

конфліктам і зміцнення світової стабільності.  

У  праці   капітана   У.  Портера  і   полковника   М.   Майклбі  «Новий   

національний   стратегічний   наратив»,    що  була   представлена   в   липні   

2011 р.
225

 наголошується  на важливості застосування інструментів «розумної 

сили», в тому числі дипломатії, для розширення прав і можливостей людей в 

усьому світі, стабільності, необхідної для підтримки безпеки і процвітання в 

глобальному масштабі. При цьому фахівці відзначають важливість успішного 

застосування даного способу в першу чергу у внутрішній політиці США. 

Професор політології і міжнародних відносин в школі Вудро Вільсона та 

державних і міжнародних відносин в Прінстонському університеті 

Дж. Айкенбері наполягає на необхідності США вибудувати ефективну 

співпрацю з іншими державами в рамках НАТО, ООН та інших міжнародних 

організацій з безпекового та економічного співробітництва.
226

 Автор вважає 

доцільним проведення Вашингтоном політики сприяння розвитку  
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міжнародної торгівлі та поширенню ліберально-демократичних цінностей в 

різних регіонах світу, залишаючи, при цьому, місце для зміцнення 

військового компоненту як важливого фактору зовнішньополітичного 

впливу.   

До згаданих вище дослідників відносяться також автор «Великої 

стратегії» Р. Бетс.
227

 та  президент Центру стратегічних і бюджетних оцінок 

Е. Крепіневич. Зокрема, Е. Кріпневич вважає, що незважаючи на 

беззаперечну перевагу та домінування Сполучених Штатів в розвитку 

військових технологій, необхідно брати до уваги  потужне зростання Китаю 

та контролювати посилення ворожого Ірану в контексті ядерного питання.
228

  

Дослідник наголошує на необхідності розвитку комплексних засобів впливу 

на вирішення питань зовнішньої політики. При цьому, адміністрації 

президента слід зберігати силову перевагу тільки в тих регіонах і заради  

цілей, що цього безпосередньо вимагають.  

 Такі провідні американські фахівці, як колишній радник з питань 

національної безпеки президента Буша-молодшого С. Хедлі і керівник 

апарату Білого дому президента Клінтона Д. Подеста, відзначають, що 

незважаючи на те, що адміністрація Обами сподівається на врегулювання 

ситуації в Афганістані шляхом таких несилових засобів як дипломатія, США 

як і раніше вважають військову силу важливим важелем 

зовнішньополітичного впливу. Фахівці стверджують, що достатнім для 

виведення американських військ з Афганістану було б створення легітимної 
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держави, де управління буде здійснюватися на основі закону щодо вільних і  

чесних виборів.
229

 

Американський політолог, директор приватної аналітичної організації 

«Стретфор». Дж. Фрідман в статті «Зовнішня політика Обами: кінець 

початку» говорив, що під час передвиборчої кампанії 2008 р. Б. Обама був 

впевнений у помилковості силової операції в Іраку і звинувачував 

адміністрацію Дж. В. Буша в проведенні односторонньої зовнішньої 

політики, що призвела до руйнування міжнародної коаліції. 
230

 При цьому 

автор відзначає, що політика Б. Обами в контексті поступового виведення 

американського контингенту пов’язана з досягненням політичної 

стабільності в країні і розвитком внутрішніх іракських сил забезпечення 

безпеки. У той же час в Афганістані адміністрація Обами зробила акцент на 

змішаній політиці вибіркового нападу і оборони. Таким чином, Білий дім не 

відмовляється від силового варіанту, зміцнюючи американські позиції в 

Афганістані до моменту, поки   політична   ситуація   не еволюціонує   і   

буде можливість досягти  певного  політичного   консенсусу з   

афганськими лідерами.  

Професор права Університету Сент-Томаса Чарльз Рід-молодший в 

статті «Пояснюючи нове місце Америки в світі» зазначає, що адміністрація 

Обами безсумнівно змінила підходи до застосування сили у зовнішній 

                                                        
229

 Podesta J. Headley S. The Right Way Out of Afghanistan. –[Electronic 

resource].– Access mode:  

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2012-07-01/right-way-out-

afghanistan 

230
 Friedman G.  Obama's Foreign Policy: The End of the Beginning. –[Electronic 

resource].– Access mode:  

https://www.stratfor.com/weekly/20090824_obamas_foreign_policy_end_beginnin

g 



112 
 

політиці США.
231

 На  його думку  Вашингтон був обережний в силовій 

допомозі  союзникам в Лівії, а  також відмовившись від силового вирішення 

конфлікту в Сирії, використовував всі важелі дипломатії для тиску на 

президента  Б. аль-Асада. При цьому автор упевнений, що Білий дім як і 

раніше готовий використовувати силові засоби, використовуючи для цього   

високотехнологічні удари безпілотників і блискавичний напад груп спецназу 

США.  

Коментуючи виступ Б. Обами на Генеральній асамблеї в 2014 р.  

старший науковий співробітник Інституту Брукінгса  В. Галстон зазначив, що 

президент акцентував увагу в першу чергу про неможливість вирішення 

багатьох проблем зусиллями одних США. Також використання силових або 

несилових засобів для вирішення проблем в тому чи іншому регіоні вимагає 

міжнародного обговорення і згоди
232

.  

У той же час науковий співробітник і директор проекту з міжнародного 

порядку і стратегії  Інституту Брукінгса Т. Райт аналізуючи дану промову 

Б. Обами відзначає слова про те, що економічний тиск на Росію з метою 

протидії її агресії проти України є необхідним, але важливо при цьому не 

«перегнути палицю». Крім цього силові засоби не повинні бути головним 

інструментом у вирішенні міжнародних проблем. При цьому Т. Райт як і 

багато інших експертів, стурбований тим, що сучасні міжнародні загрози 

можуть бути набагато серйознішими, ніж вважає Б. Обама і логічно ставить 

питання про те, що робити, якщо Росія виграє в Україні або поставить під 
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загрозу Балтіку; якщо заворушення на Близькому Сході призведуть до 

падіння Йорданії; якщо Китай активує проблему Південно-Китайського 

моря. 
233

  

До групи представників американської політичної думки, що 

виступають за несиловий вектор  зовнішньої політики  США за адміністрацій 

Б. Обами відноситься старший науковий співробітник і директор Центру 

миру і свободи в Окленді І. Іланд. Дослідник піднімає питання оборонної 

політики США, а саме те, якою вона повинна стати після завершення 

операції в Іраку та деескалації  ситуації в Афганістані. Враховуючи військоі 

можливості США, І. Іланд виступає проти застосування військової сили та 

дуже скептично відноситься до нової  військової стратегії Б. Обами, яка  

полягає в розвитку військово-повітряних, військово-морських сил. На думку 

автора, ці ініціативи підтримують глобальну проекцію американської  

силової потужності. 
234

  

В свою чергу професор Джорджтаунського університету М. Лагон в 

роботі «Значення цінностей: м'яка сила при Обамі» зазначає, що незважаючи 

на численні міжнародні виклики часів першої адміністраці Б. Обами «м’яка 

сила» залишається вирішальним інструментом для підтримки 

американського лідерства. М. Лагон підкреслює, що президент Б. Обама в 

період своєї першої адміністрації робив акцент на пом'якшенні відносин з 

Росією.
235

 Зокрема, дипломатія Білого дому принесла успіх у вигляді 
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підписання договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь СНО-III.  

Політичний оглядач в статті журналу «Форін Ефеарс» В. Пфафф 

висловлює думку щодо доцільності відмови від силового вектору в зовнішній 

політиці в період адміністрацій Б. Обами.
236

 Він відзначає, що неодмінними 

складовими зовнішньої політики адміністрації президента повинні стати 

повний вихід американських військ з Афганістану  та відмова від силового 

втручання в справи інших країн. На думку автора, настав час зміни курсу, 

який в свою чергу, не буде можливим без важких політичних витрат, як 

внутрішніх, так і міжнародних.  

 Член комітету з нагляду та проведення розслідувань в Сенаті США 

Н. Крамер виступає проти гуманітарних операцій за участю США. Так, 

говорячи про події в Лівії 2011 р. в статті «Чи ми Боги?» Н. Крамер активно 

засуджує силове вирішення даного конфлікту.
237

 Він приходить до висновку, 

що адміністрації Б. Обами необхідно категорично відмовитися від силового 

вирішення конфлікту в Лівії, тим самим припинивши зростання жертв серед 

населення.  

Професор міжнародних відносин та історії в Бостонському університеті 

Е. Бацевич  виступає проти військових операцій Вашингтону за кордоном. 

Аналізуючи зовнішню політику адміністрацій Б. Обами, Е. Бацевич 

підкреслює недотриманність президентом обіцянок озвучених під час вступу 

                                                        
236

 Pfaff W. Manufacturing insecurity. –[Electronic resource].– Access 

mode: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2010-11-

01/manufacturing-insecurity 

237
 Kramer N. Are We Gods? –[Electronic resource].– Access mode: 

http://original.antiwar.com/nkramer/2011/12/25/are-we-gods/ 



115 
 

на президентську посаду.
238

 Зокрема, він акцентує увагу на невирішеності 

питання перебування американських військ в Афганістану, та загостренні 

ситуації в Іраку у зв’язку з ІДІЛ, що вимагає залучення американської 

військової сили. 

Провідний оглядач «Нью Йорк таймс» Т. Фрідман, в липні 2009 р. 

виступив зі статтею «До побачення, Ірак, і, щасти тобі».
239

 Він відзначав 

якісно іншу політику адміністрації  Б. Обами на іракському напрямку. Вона 

виражалася у відмові від використання військової сили на території Іраку і 

поступовому виведенні військ, що ознаменувало для більшості американців 

фактично закінчення війни. 

Група американських експертів, що віддає перевагу використанню 

силових засобів, вважає військові кампанії необхідним інструментом для 

досягнення цілей зовнішньої політики. Так, головний редактор журналу 

«Коментар» Абе Грінволд  в статті «Провал політики м'якої сили»  критикує 

політику  Обами за відмову від рішучих силових дій в момент виступу 

опозиції в Ірані.
240

 Також в статті автор зазначає, що «м'яка» політика, що 

проводиться Обамою, є неприйнятною. Причиною він бачить те, що даний 

вектор зовнішньої політики упускає можливість зміни зовнішньополітичної 

ситуації на користь Білого дому за допомогою силових засобів вирішення.  

Старший науковий співробітник в галузі досліджень національної 

безпеки при Раді з міжнародних відносин в Нью-Йорку М. Бут наполягає на 

помилковості занадто «м’якої» зовнішньої політики адміністрації Б. Обами в 
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контексті російської агресії та війни в Сирії.
241

 М. Бут виступає за активне 

застосування санкцій та військової допомоги як важливих силових 

інструментів для вирішення міжнародних конфліктів. 

Експерт з питань національної безпеки, заступник держсекретаря США 

Дж. Керрі з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Сара Сівелл 

у праці «Стратегія збереження: американська міць і міжнародна система»
242

 

аналізує різні силові і несилові засоби  забезпечення американського 

лідерства. С. Сівелл не виключає можливості застосування США повного 

спектру односторонніх силових дій для захисту американських інтересів. 

При цьому, вона вважає за потрібне модернізувати міжнародну безпекову 

систему для забезпечення стабільності в світі та  для ефективного вирішення 

транснаціональних і міжнародних загроз ХХІ-го століття.  

В свою чергу в роботі старшого наукового співробітника і директора 

Центру конкурентного федералізму в Вісконсінському Інституті права та 

свободи Маріо Лоіоло «Не дозволяйте Раді Безпеки авторизувати втручання 

в Лівію» здійснено критичний аналіз, щодо вирішення легітимності в питанні 

силового втручання в Лівії.
243

 Автор відстоює точку зору, що 
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Держдепартамент і НАТО мають повне право діяти і Вашингтон не потребує 

чийогось дозволу для застосування військової сили, особливо враховуючи  

гуманітарну кризу в країні.  

Експерт науково-дослідного центру «Спадщина» Стівен Гровс виступає 

за доцільність права Сполучених Штатів застосовувати  силовий сценарій в 

будь-якій країні без дозволу Ради Безпеки.
244

 Проте на відміну від Лойоли, 

автор вважає за потрібне, щоб Вашингтон зберіг свою здатність діяти швидко 

і рішуче для захисту своїх інтересів, але тільки після міжнародного дозволу.   

В свою чергу, старший науковий співробітник програми з питань 

національної безпеки Науково-дослідного інституту зовнішньої політики 

Макубін Овенс критикує адміністрацію Б. Обами за скорочення військового 

бюджету на фоні невдалої зовнішньої політики в російському та 

близькосхідному напрямках. М. Овенс виступає за важливість збереження 

силового компоненту як важливого засобу впливу в протистоянні новим 

міжнародним викликам та загрозам. 
245

  

Таким чином, аналізуючи концепції та підходи представників 

американської експертної спільноти, необхідно визнати існування різних 

думок в контексті застосування силових і несилових інструментів в 

зовнішній політиці США за адміністрацій Б. Обами. Так, група 

представників американської політичної думки виступає за політику 

комбінування силових і несилових засобів на основі концепції «розумної 

сили», що була взята на озброєння  адміністрацією Б. Обами. Інші 
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дослідники вважають доцільним проводити «м’яку» політику, що полягає в 

використанні  дипломатії, різних економічних програм допомоги, розвитку 

культурно-освітніх програм для поширення і популяризації ліберально-

демократичних цінностей. В той же час, прихильники «жорсткої сили» 

акцентують увагу на необхідності збереження силової політики Вашингтона 

за президенства Б. Обами. Ця група дослідників вважає військову силу 

важливим засобом зовнішньополітичного впливу та ефективною відповіддю 

на зростаюче число міжнародних загроз.  

 

 

   3.2 Концептуальні підходи адміністрацій Б. Обами до 

співвідношення силових і несилових засобів. 

 

Прихід до влади адміністрації Барака Обами ознаменував початок 

нового періоду в зовнішній політиці США. Загальні підходи Б. Обами і його 

команди до міжнародних справ були зрозумілі вже в ході передвиборної 

кампанії. Уроки правління Б. Клінтона і особливо Дж. В. Буша, нова ситуація 

в світі вимагали від нової адміністрації здійснення серйозних змін у 

зовнішній політиці. Адміністрація Б. Обами суттєво змінила підходи до 

зовнішньої політики США, ґрунтуючись на використанні широкого спектра 

несилових засобів, при цьому, залишаючи за собою право силового 

вирішення завдань в умовах крайньої необхідності. 

Становище нової адміністрації нагадувало ситуацію кінця 60-х - початку 

70-х рр., коли Р. Ніксону і Г. Кіссінджеру після В'єтнаму довелося 

вирішувати зовнішні зобов'язання Вашингтону відповідно до існуючих 

 можливостей.  Головна відмінність полягала в тому, що на сьогоднішній 

день світ став більш поліцентричним. Президент нью-йоркської Ради із 

зовнішньої політики Р. Хаас після виборів писав, що Б. Обама успадковує 
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світ, в якому розподіл впливу у військовій, економічній, дипломатичній та 

культурній формах є набагато ширшим, ніж будь-коли раніше.
246

  

В одному зі своїх перших великих виступів з питань зовнішньої 

політики  в Чиказькій раді з глобальних питань 23 квітня 2007 р., Б. Обама 

показав свою прихильність до основних принципів вільсонізма, що 

передбачало проведення прагматичної політики на основі відкритої 

дипломатії. «У сьогоднішньому глобалізованому світі, безпека 

американського народу нерозривно пов'язана з безпекою всіх людей» - 

зазначив Б. Обама.
247

 Він підкреслив центральну роль міжнародного 

співробітництва, зміцнення партнерств і альянсів у вирішенні глобальних 

загроз і викликів, а також моральне лідерство США в глобальному масштабі. 

Б. Обама вважав, що Сполученим Штатам для підтримки та зміцнення своїх 

міжнародних позицій, як свідчив досвід історії, слід  в більшій мірі спиратися 

на несилові засоби впливу.
248

 

Під час передвиборної кампанії   вийшла стаття Б. Обами «Відновлення 

американського лідерства», основні положення якої увійшли в передвиборну 

платформу Демократичної партії, затверджену в 2008 році.
249

 У цій статті він 

відзначав необхідність перегляду США зовнішньополітичних методів та 

виділяв такі нові загрози як міжнародний тероризм і зброя масового 
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ураження. Б. Обама підкреслював помилковість війни в Іраку, що була 

розпочата адміністрцією Дж. В.Буша.  

В своїй інавгураційній промові в січні 2009 р., Б. Обама підкреслив 

важливість  збереження традиційного світосприйняття Сполучених Штатів, а 

саме силу американського прикладу.
250

 Навіть в контексті «держав-ізгоїв», 

Білий дім заговорив про готовність «протягнути руку, якщо вони розтиснуть 

кулак». Б. Обама  поставив завдання відновити міжнародні довіру до 

Сполучених Штатів і їх цінностей. У додаток у своїй першій промові на 

засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2009 р. Б. Обама закликав до 

нового етапу міжнародного співробітництва, заснованого на підтримці 

демократії та громадянських  інтересів.
251

 

Б. Обама як і попередні президенти вважає силу головним інструментом 

гарантування американського глобального лідерства. Проте, для нього сила 

це військова могутність поєднана з «м’якою силою» - економічними, 

політико-дипломатичними та ідеологічними засобами впливу.
252

 

Відмовившись від зовнішньополітичних підходів адміністрацій Дж. В. Буша, 

вже під час свого першого президентського терміну, Б. Обама підкреслював, 

що США не збираються примушувати різні країни приймати їх цінності, 

навчаючи їх або використовуючи для цього військові засоби. Президент 
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Б. Обама віддав перевагу дипломатії та діалогу, вважаючи їх важливими 

важелями посилення американського впливу і поліпшення міжнародного 

іміджу США, особливо в мусульманському світі.
253

 

Під час промови в Каїрському університеті в 2009 р.
254

 та під час візиту 

до Москви в тому ж році президент Б. Обама підкреслив відмову від силової 

політики попередніх адміністрацій Дж. В. Буша та наголосив на 

неприйнятності нав'язування власної системи правління в будь-якій іншій 

країні.
255

  

На саміті Організацій американських держав в 2009 р. Б. Обама також 

виділив основні моменти, які треба мати на увазі в контексті 

зовнішньополітичних пріоритетів його адміністрації. Президент США 

підкреслив нездатність США самостійно вирішувати всі міжнародні 

проблеми та наголосив на необхідності врахування зовнішньополітичних 

підходів інших держав. Крім того, глава Білого дому зазначив, що світове 
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лідерство США має здійснюватися на основі  таких несилових засобів як 

сила прикладу та  привабливість ідеалів.
256

 

10 грудня 2009 р. президент Б. Обама був нагороджений Нобелівською 

премією миру, а його промова в Осло розкрила бачення Вашингтоном 

застосування силових і несилових засобів  у  вирішенні міжнародних завдань. 

У своєму виступі Б. Обама зосередився на концепції «справедливої війни» та 

підкреслив, що ця війна має доцільність лише при досягненні певних умов. 

Зокрема, «справедлива війна» повинна вестися як крайній засіб або в цілях 

самооборони, якщо сила використовується  пропорційно і коли мирне 

населення захищається від насильства.
257

 Б. Обама також заявив, що   

насильство ніколи не вирішує соціальних проблем, не приносить мир,  але не 

всі конфлікти можна вирішити лише дипломатією. Саме тому застосування 

силових засобів іноді є необхідним як в односторонньому порядку так 

виправдане гуманітарними проблемами. 
258

 

У зовнішньополітичному курсі адміністрація президента в особі 

держсекретаря Г. Клінтон взяла на озброєння концепцію «розумної сили».
259
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«Ми будемо використовувати «розумну силу» в зовнішній політиці, 

застосовуючи весь набір існуючих в нашому розпорядженні засобів - 

дипломатичних, економічних, політичних, військових, правових і 

культурних»
260

 , - заявила держсекретар Г. Клінтон. Вона також 

стверджувала, що ключем до нового американського лідерства повинна була 

стати саме «розумна сила» або влада інтелекту. Г. Клінтон підкреслила, що в 

основі цієї політики будуть  головні елементи сили США : дипломатія, 

розвиток та оборона.   

Виступаючи на Мюнхенській конференції  з міжнародної безпеки 

7 лютого 2009 р. віце-президент Дж. Байден  зробив особливий акцент на  

важливості партнерства і формування альянсів. При цьому він зазначив: «Ми 

скористаємося всіма елементами нашої сили – військовими, 

дипломатичними, розвідувальними та економічними і культурними, щоб 

зупиняти кризи до того, як вони почнуться. Тобто повернемо собі 

повноцінність американської сили, починаючи з сили дипломатії».
261

  Цим 

виступом Дж. Байден  підтвердив намір адміністрації Б. Обами 

використовувати комбінацію силових  і  несилових засобів  для вирішення 

міжнародних викликів.  
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В лютому 2010 р. міністерство оборони США опублікувало черговий 

Чотирирічний огляд в сфері оборони.
262

 Основний акцент в цьому документі 

був зроблений на необхідності багатостороннього партнерства в рамках 

ключових американських інтересів, зокрема на зміцненні альянсів від Європи 

і Північної Америки до Східної Азії. В огляді також йшлося про пошук 

дієвих силових і несилових засобів стримування локальних і регіональних 

конфліктів, про боротьбу з тероризмом і недопущення розповсюдження зброї 

масового ураження. 

Концепція застосування комплексу силових і несилових засобів знайшла 

відображення в Стратегії національної безпеки, яка була опублікована 

адміністрацією Б. Обами 26 травня 2010 р.
263

 Стратегія підтверджувала 

відданість США дотримуванню своїх інтересів в рамках міжнародної 

системи, в якій у всіх націй є певні права та обов'язки.
264

 В документі 

підкреслювалось, що якщо говорити про майбутнє, то не повинно бути 

сумнівів, що і в подальшому США будуть гарантувати глобальну безпеку, 

продовжать дотримуватися  всіх зобов'язань перед союзниками, партнерами і 

інститутами,  будуть націленими на  силовий розгром «Аль – Каїди» і її філій 

в Афганістані, Пакистані та по всьому світу, своєю рішучістю 

стримуватимуть  агресію і запобігатимуть поширенню небезпечної зброї в 

світі. Але при цьому треба розуміти, що жодна країна, якою б сильною вона 

не була, не може протистояти глобальним викликам поодинці. Прихильність 

США справі демократії, прав людини і законності - найважливішим 
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джерелам могутності і впливу в світі, повинні направляти активність 

Америки на зміцнення міжнародних інститутів і стимулювання колективних 

дій, які можуть служити загальним інтересам, таким як боротьба з 

войовничим екстремізмом, припинення розповсюдження ядерної зброї і 

охорона ядерних матеріалів. Вихідним пунктом цих колективних силових і 

несилових дій буде взаємодія з іншими країнами. Наріжним каменем такої 

взаємодії є відносини між Сполученими Штатами і близькими союзниками в 

Європі, Азії, Західній півкулі і на Близькому Сході, які засновані на спільних 

інтересах і спільних цінностях і служать  заради взаємної безпеки, і 

процвітання всього світу.  

Стратегія національної безпеки Б. Обами зберігала традиційний акцент 

на підтримці американського світового лідерства. Разом з тим підхід 

Б. Обами містив ряд важливих нововведень стратегічного характеру. Вперше 

в стратегії пропонувалось поєднати основні силові і несилові інструменти 

американської потужності: дипломатію, економічні інструменти та військову 

силу.
265

 В документі підкреслювалась особлива роль «розумної сили» для 

досягнення глобального лідерства США за допомогою дипломатії, 

міжнародного співробітництва та поширення ліберально-демократичних 

цінностей. Крім того, важливим зовнішньополітичним елементом є розвиток 

– стратегічний,економічний та моральний імператив, що передбачає 

допомогу країнам, що розвиваються, сприяння перетворенню найбідніших 

країн світу на продуктивні й процвітаючі економіки та встановлення 
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відповідальних, демократичних інституцій, які служать забезпеченню 

основних людських потреб.
266

 

У документі проголошувалось, що США мають намір зберігати 

військову перевагу і здатність перемогти будь-якого потенційного 

противника. Проте, у новому документі відсутні згадки про односторонні 

превентивні силові дії, що проводяться без рішень міжнародних організацій 

та наявності  реальних доказів про загрозу. Основним причинами 

застосування військової сили повинні були стати захист США і їх союзників 

для забезпечення миру і безпеки в світі. Під час здійснення військових дій 

США мають спиратися на міжнародну підтримку та співпрацю з НАТО і 

ООН. Вашингтон зберігав за собою право на односторонні силові дії при 

наявності вагомого обґрунтування їх необхідності та можливих подальших 

наслідків.  

Концепція «розумної сили» була сприйнята адміністрацією Б. Обами як 

бачення комплексного розвитку країни на новому історичному етапі. 

22 вересня 2010 р. Б. Обама підписав президентську директиву з питань 

глобального розвитку, що визначила основні напрямки діяльності 

федеральних органів США з урахуванням використання можливостей 

національних неурядових організацій в сферах економічного, гуманітарного, 

фінансового сприяння іноземним державам в контексті поліпшення 

міжнародного іміджу США.
267

 Документ конкретизував напрямки та основні 

форми залучення державними та приватними структурами США елементів 

«розумної сили».  
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Для успішного просування інтересів США був розроблений «Всебічний 

чотирирічний огляд стану і перспектив дипломатії і міжнародного розвитку». 

Крім того, був сформований міжвідомчий комітет з глобального розвитку  та 

створена Національна рада  глобальному розвитку з представників 

федеральних і недержавних структур.  

15 листопада 2010 р. з'явився «Всебічний чотирирічний огляд стану і 

перспектив дипломатії і міжнародного розвитку», повністю присвячений 

проблемі застосування Вашингтоном силових і несилових засобів.
268

 Згідно з 

цим документом, основні зусилля Білий дім планував зосередити на таких 

напрямках як формування нової системи міжнародного партнерства США, 

що полягало в активізації публічної дипломатії з неурядовими і 

громадськими організаціями, комерційними структурами, враховуючи їх 

вплив на формування зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав; 

підвищення ролі агентства з міжнародного розвитку як інструменту 

поширення американського впливу в світі; покращення постійної співпраці з 

країнами «третього світу» шляхом надання економічної, соціальної і 

гуманітарної допомоги. 

Б. Обама виклав нову зовнішньополітичну візію Білого дому у виступі 

28 березня 2011 р. з  приводу участі США в коаліційній кампанії в Лівії.
269

 

Стратегія комбінованого застосування силових і несилових засобів, озвучена 

в цьому виступі, з одного боку, передбачала готовність США брати на себе 

відповідальність для вирішення міжнародних викликів, захищаючи 

універсальні цінності і норми. З іншого боку, нова стратегія означала 
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комплексне використання США  силових і несилових засобів на міжнародній 

арені, що передбачало дії в рамках міжнародних інститутів та дотримання 

відповідних міжнародних норм.
270

 У своєму виступі Б. Обама підкреслив 

ефективність силових засобів  вирішення конфлікту у вигляді економічних 

санкцій, а також аргументував застосування військової сили в складі 

міжнародної коаліції. Президент зазначив: «Ми домоглися цих цілей, 

дотримуючись обіцянку, яку я дав американському народу в самому початку 

військової операцій. Я сказав, що роль Америки буде обмеженою, що ми не 

будемо вводити наземні війська до Лівії, і розділимо відповідальність разом з 

нашими союзникам і партнерам по коаліції».
271

 Таким чином рішення 

конфлікту в Лівії показало прихильність адміністрації до використання 

всього комплексу силових і несилових методів. 

Одним з важливих зовнішньополітичних ініціатив адміністрації 

Б. Обами стало зміщення геополітичного фокусу США в Азійсько-

Тихоокеанський регіон. Збереження за США глобального лідерства у 

Вашингтоні стали безпосередньо пов'язувати з успішністю на азійсько-

тихоокеанському напрямку. 10 листопада 2011р. у виступі на саміті АТЕС в 

Гонолулу держсекретар Г. Клінтон підкреслила прихильність адміністрації 

Б. Обами стратегії розгорнутої дипломатії та збереження економічної та 

військової могутності як основних елементів сили США, проголосивши, при 

цьому, наступ «тихоокеанського століття для Америки».
272

 Держсектретар  
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заявила про готовність Вашингтона прийняти на себе лідерство в АТР, йдучи 

назустріч побажанням партнерів і союзників у Східній Азії; зміцнюючи 

двосторонні  безпекові союзи; поглиблюючи співробітництво з 

регіональними установами; розширюючи торгівлю та інвестиції; укріплюючи 

військову присутність.
273

 

 17 листопада Б. Обама під час виступу в Австралійському парламенті 

підкреслив  важливість продовження  співпраці з союзниками і партнерами в 

цьому регіоні, застосовуючи  кожен інструмент американської сили.
274

 Крім 

того, президент оголосив наміри збільшити ресурси, необхідні для підтримки 

американської  військової присутності в цьому регіоні. Таким чином, 

Вашингтон використовував комплекс силових і несилових засобів впливу в 

контексті зовнішньої політики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

В опублікованому  5 січня 2012 р. документі  Міністерства оборони 

США «Підтримка глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття» 

робилась оцінка військово-політичної обстановки в світі з особливим 

акцентом на американську присутність на Середньому Сході і в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні.
275

 У ньому вказувалось, що США мають намір 
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зберігати лідерство в світі, покращуючи і розвиваючи, при цьому, 

можливості своїх збройних сил за рахунок їх організаційного вдосконалення 

та технологічного переоснащення.
276

 Крім того, Білий дім виступає за відхід 

від політики ведення одночасно двох регіональних воєн, але при цьому 

зберігає здатність вести широкий спектр операцій військового і 

невійськового характеру. 

Незважаючи на критику з боку Республіканської партії щодо слабкої 

зовнішньої політики, адміністрація Б. Обами дотримувалась єдиного вектора 

і тим самим впроваджувала концепцію «розумної сили». Період другої 

адміністрації ознаменувався новими міжнародними викликами, які 

виявилися в зриві політики «перезавантаження»  і загостренні відносин з 

Росією, у загрозі з боку Ісламської держави, невирішеності питання 

нерозповсюдження ядерної зброї, що змусило адміністрацію Б. Обами 

переглянути деякі підходи до вирішення міжнародних загроз.  

У червні 2013 р. Вашингтон прийняв чергову  ядерну стратегію, яка була 

викладена у підготовленій Пентагоном спільно з іншими міністерствами 

країни «Доповіді про стратегію застосування ядерної зброї Сполученими 

Штатами Америки» 
277

, а також в рамках візиту президента Б. Обами в 

Берлін.
278

 Аналіз «Доповіді про стратегію застосування ядерної зброї 

Сполученими Штатами Америки» показує, що Вашингтон зберігає свою  

прихильність доктрині силового ядерного стримування в глобальному 
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масштабі.
279

 При цьому, США також мають намір проводити курс на 

збереження регіонального ядерного стримування в контексті надання  

силового прикриття  міжнародним партнерам. Крім того, в документі 

акцентувалася увага на необхідності застосовування ядерної зброї тільки в 

надзвичайних обставинах, зберігаючи, при цьому, право на її використання в 

будь-який час для захисту інтересів США та їх союзників.  

Програмний виступ Б. Обами у військовій академії Вест-Пойнт 

28 травня 2014 р. підтвердив прихільність Вашингтону до комбінованого 

використання силових і несилових засобів зовнішньополітичного впливу на 

термін до кінця перебування  його адміністрації в Білому домі. Зокрема, 

президент підтвердив, що силовий спосіб вирішення конфліктів не може бути 

вирішальним компонентом лідерства в світі. 
280

 Проте, у контексті російської 

агресії проти України, Б. Обама підкреслив, що активізація світових 

інститутів та громадської думки стала противагою російській пропаганді, 

російським військам на кордоні і збройним найманцям. Б. Обама наголосив 

на тому, що завдяки активній позиції США світ негайно засудив дії Росії, 

приєднавшись до застосування комплексу багатосторонніх санкцій. 

В інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс» в серпні 2014 р. Б. Обама  зазначив, що в 

контексті  Іраку для США  основним пріоритетом є допомога місцевій владі 

на шляху до створення нової іракської держави. Б. Обама підкреслив, що 

конкретне рішення в даному напрямку полягає в наданні зброї, військових 
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інструкторів, але виключає можливість розміщення американських військ.
281

 

Таким чином, засобами реалізації цієї допомоги повинні бути не 

американські війська, а консультаційна, фінансова допомога та постачання 

зброї.  Водночас глава  Білого дому підкреслив, що США готові будь-якими 

засобами, в тому числі застосуванням силових інструментів допомогти 

союзникам у разі виникнення можливих зовнішніх загроз. 

Виступаючи на 69-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2014 р., 

президент акцентував увагу  на серйозній загрозі з боку ІДІЛ та оголосив про 

необхідность використання військової сили в складі коаліції для боротьби з 

терористичним угрупуванням ІДІЛ, та на заходах з припинення їх 

фінансування.
282

 

У лютому 2015 р. Б. Обама представив Конгресу нову Стратегію 

національної безпеки.
283

 У документі підкреслювалося, що американське 

лідерство залишається основою глобальної стабільності і безпеки. Стратегія 

2015 р.  як і попередня базувалася на використанні таких інструментів 

«розумної сили» як військові сили, потужна економіка та дипломатія. Ця 

стратегія передбачала застосування усіх елементів національної сили, 

зокрема американські цінності, власний приклад, співробітництво з 
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партнерами, цільові економічні санкції, залишаючи можливість 

використання військової сили  в разі  загрози національним інтересам 

США.
284

 Відповідно до таких міжнародних загроз як ядерна зброя і 

екстремізм, збереглися і основні напрямки і методи міжнародної діяльності 

США. Документ передбачав проведення політики  скорочення ядерних 

потенціалів та нерозповсюдження ядерної зброї, наголошував на 

необхідності боротьби з бідністю, нерівністю, корупцією, як інструменту 

запобігання будь-якого екстремізму та підкреслював важливість поширення 

демократії як основного елементу забезпечення стабільності і безпеки в світі.  

У Стратегії 2015 р. з’являється нова концепція «стратегічного терпіння і 

наполегливості, що передбачала необхідність вибирати пріоритети, не брати 

на себе не посильні завдання та уникати перенапруження сил.
285

 Крім того, в 

документі йдеться мова про російську агресію проти України, що 

розглядається як глобальна загроза нарівні з вірусом еболи і 

кібертероризмом. Зокрема, підкреслювалася готовність США протистояти 

цій агресії шляхом впровадження санкцій, змінення обороноздатності 

союзників  у Центральній та Східній Європі, наданням підтримки Україні для 

розвитку демократії й економіки.
286

 Проте, Вашингтон зберігав можливість 

проведення політики «відкритих дверей» щодо Росії в разі, якщо буде 

поважатися суверенітет сусідніх держав.  

13 січня 2016 держсекретар США Дж. Керрі виступив в Національному 

університеті оборони в Вашингтоні з промовою,  в якій підкреслив, що  США 

вірять в силу дипломатії  та  діалогу і будуть працювати над тим, щоб 

уникати конфліктів.  Крім того він закликав: «Якщо ми будемо продовжувати 
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допомагати і підтримувати  наших союзників і друзів по всьому світу, 

використавши кожен можливий інструмент, ми зможемо створити міцний 

фундамент  для безпечного існування майбутніх поколінь»
287

.   

Зовнішньополітична стратегія адміністрацій Б. Обами була чітко  

окреслена під час інтерв'ю президента журналу «Алтантік» в березні 

2016 р.
288

 У контексті раціональності застосування силових та несилових 

засобів США, Б. Обама спинився на прикладі російської агресії в Україні і 

Сирії. Він підкреслив, що справжня могутність означає, що ти можеш 

отримати бажане, не вдаючись до насильства.  Президент також зазначив, що 

застосування силового інструменту впливу або тиску на рішення Росії або 

Китаю не принесе бажаного результату. В черговий раз був зроблений акцент 

на тому, що США не можуть і не повинні одноосібно вирішувати всі світові 

проблеми. Відповідно, потрібно, по-перше, розділяти проблеми на ті, які 

мають відношення до США, і ті, які стосуються опосередковано. По-друге, 

якщо участь необхідна, потрібно, щоб у вирішенні проблем силовими або 

несиловими засобами брали участь і союзники. Б. Обама вірив, що 

противники США вибрали невірний шлях, ґрунтований на фундаменталізмі і 

мілітаризмі. 

Отже, аналіз концептуальних підходів адміністрацій Б. Обами дозволяє 

стверджувати, що Вашингтон дотримувався єдиної лінії у 
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зовнішньополітичному курсі США. Б. Обама відмовився від  силової 

політики адміністрацій Дж. В. Буша, змінивши зовнішньополітичні 

пріоритети і методи просування американського впливу та національних 

інтересів. В зовнішній політиці  Білий дім впроваджував концепцію 

«розумної сили», що передбачала комбіноване використання силових і не- 

силових засобів впливу. Б. Обама робив акцент на використанні таких 

несилових засобів як дипломатія та діалог, вважаючи їх важливими важелями 

в контексті посилення американського впливу і поліпшення міжнародного 

іміджу. США також неодноразово виступали за необхідність більш тісної 

співпраці в рамках міжнародних демократичних інститутів  та безпекових 

установ. При цьому, застосування військової сили можливе і в подальшому, 

але воно більш не буде мати превентивний характер та стане здійснюватись 

виключно з метою ліквідації безпосередньої загрози безпеці США і їх 

союзників. 
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РОЗДІЛ 4 

       СИЛОВІ І НЕСИЛОВІ ЗАСОБИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ       

ПРАКТИЦІ    ВАШИНГТОНА   ЗА ПРЕЗИДЕНСТВА Б. ОБАМИ 

 

4.1 Досвід варіативного застосування силових і несилових засобів у 

боротьбі з міжнародним тероризмом 

 

З приходом до влади в США в січні 2009 р. адміністрації Б. Обами, був 

зроблений істотний поворот в рамках зовнішньополітичного курсу США. 

Президент США прийшов до Білого дому з твердим наміром змінити підходи 

до ведення боротьби з міжнародним тероризмом. В контексті використання 

силових і несилових інструментів, Вашингтон спочатку зробив ставку на 

набагато більшу стриманість у своїх діях. Білий дім мав намір відмовитися 

від надмірної прихильності силовим заходам, яка була характерна для 

адміністрацій Дж. В. Буша і призвела до військової операції в Іраку. Б. Обама 

був прихильником більш гнучких методів боротьби з тероризмом на відміну 

від представників попередньої адміністрації республіканців. 

Підкреслюючи свою підтримку комплексному підходу використання 

силових і несилових засобів, Б. Обама виступив з промовою 27 лютого 

2009 р., визначивши стратегію політики США в Іраку, метою якої повинно 

було стати виведення американських військ до 31 серпня 2010 р., з 

залишенням 50-тисячного контингенту, для виконання несилових завдань.
289

 

Перебуваючи з візитом в Багдаді 7 квітня 2009 р.,  глава Білого дому 

наголосив на важливості гарантій того, що ситуація в Іраку стабільна, що він 

не є притулком для терористів і що США можуть почати повернення 
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військових додому
290

. В свої мемуарах міністр оборони Р. Гейтс згадує, що 

визначений термін виведення американських військ дозволяв забезпечити 

належну силову присутність США в країні в період іракських виборів в 

березні 2010 р. та, в свою чергу, визначити конкретну дату переходу до  так 

званої «місії консультування і надання допомоги».
291

 

 Однак, в питанні Афганістану, адміністрація президента вважала за 

необхідне  зосередитися на вирішенні проблеми міжнародного тероризму за 

допомогою поєднання силових і несилових зусиль США в цій країні, 

враховуючи при цьому рекомендації експертів, включаючи вищезгаданого 

Р. Гейтса. Зосередившись на Афганістані, Б. Обама  наголошував, що 

Сполучені Штати відстоюють життєво важливі безпекові інтереси, 

стикаючись із наявними й потенційними загрозами. На думку адміністрації 

президента, в цій країні потрібно здійснити такі силові і несилові кроки: 

впровадити цивільно-військову стратегію, сприяти розвитку громадянського 

суспільства, збільшити штат національних військ (армії та поліції), залучити 

уряд до міжнародної діяльності та підтримувати їх легітимність, зруйнувати 

зв'язок між розповсюдженням наркотиків та масовими виступами.   

В середині лютого  2009  р.  Білий дім оголосив про відправку додатково 

17 тисяч військовослужбовців для стабілізації ситуації в сфері безпеки, після 

чого розпочалося посилення силової присутності США в Афганістані.
292
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Фактично, це підкріплення представляло собою майже 50-відсоткове 

нарощування військових сил США в Афганістані, де на початок 2009 р. вже 

знаходилося 36 тис. американських військовослужбовців.
293

  

27 березня того ж року Б. Обама офіційно представив нову стратегію 

боротьби з бойовиками в Афганістані і сусідньому з ним Пакистані.
294

 Було 

заявлено, що окрім 17-тисячного поповнення військового контингенту, в 

Афганістан будуть додатково відправлені ще 4 тисячі військовослужбовців. 

Посилення силової присутності США в Афганістані пояснювалося тим, що 

ще під час передвиборчої кампанії Б. Обама назвав стабілізацію обстановки в 

Афганістані, в контексті боротьби з тероризмом, одним з головних 

зовнішньополітичних пріоритетів США. У той же час, невдалий наступ 

контингенту військ США в розмірі 4 тисяч морських піхотинців в 

Афганістані на початку липня 2009 р., а також збільшення кількості 

терористичних актів в Кабулі, призвело до того, що командувач 

Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані генерал 

С. Маккрістал представив доповідь міністру оборони США Р. Гейтсу про 

необхідність збільшення військового контингенту на 30-40 тисяч осіб.
295

 В 
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результаті після тривалих консультацій адміністрація Б. Обами прийняла 

рішення про відправку до Афганістану силового підкріплення.  

Подальша стратегія боротьби з тероризмом в контексті афганської 

кампанії була представлена президентом США 1 грудня 2009 р. Виступаючи 

в Військовій академії  Вест-Пойнт, Б. Обама заявив, що додаткові військові 

сили необхідні для придушення опору талібів та прискорення передачи владі 

місцевим силам. Згідно з ідеями, виробленими адміністрацією президента, 

стратегія США в Афганістані буде ґрунтуватися на таких комплексних 

елементах як військові дії проти талібів, співпраці з міжнародними 

партнерами, ООН і афганським народом. Крім того, США повинні діяти, 

розуміючи, що успіх в Афганістані нерозривно пов'язаний з партнерством з 

Пакистаном».
296

  

В своїх мемуарах під назвою «Важкі рішення» держсекретар Г. Клінтон 

зазначає, що саміт НАТО в Лісабоні в 2010 р. послав потужний сигнал про  

всебічну підтримку країнами-партнерами стратегії, що була оголошена 

Б. Обамою у Вест-Пойнті. Взаємодія США і союзниками в НАТО повинна 

була створити умови для політичних і економічних перетворень в 

Афганістані та виробити «дорожну карту» після закінчення силових дій 

проти терористичних угрупувань.
297

  

Коментуючи  7 квітня 2010 р.  новий Договір про заходи щодо 

подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь  

Г. Клінтон зазначила, що розповсюдження ядерної зброї і тероризм є 

глобальними проблемами, і вони вимагають глобальних комплексних 

заходів. Вона зробила акцент на тому, що США мають намір домагатися 
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того, щоб всі країни, що користуються благами цивільної ядерної енергетики, 

зобов'язалися вжити заходів щодо нерозповсюдження та охорони вразливих 

ядерних матеріалів. Вашингтон має намір працювати над побудовою 

міжнародного консенсусу щодо використання силових і несилових засобів, 

здатних переконати лідерів Ірану і Північної Кореї змінити курс, а також щоб 

уникнути попадання небезпечних матеріалів у руки терористів.
298

 

Аналізуючи стратегію боротьби з можливим потраплянням ядерної зброї 

в руки терористів Б. Обама зазначав, що важливою є дипломатична робота 

для отримання максимальної міжнародної підтримки в цьому питанні. 

У цьому контексті Б. Обама високо оцінив відому програму Нанна-

Лугара, що спрямована на знищення ядерної, хімічної та інших видів  зброї 

 масового  ураження в країнах колишнього СРСР, транспортування, 

зберігання, виведення з експлуатації цієї зброї та встановлення 

контрольованих заходів безпеки, що перешкоджають її розповсюдженню. 
299

 

        У своїй статті «Партнерства, які нам потрібні», опублікованій у вересні 

2011 р. Б. Обама підтвердив свою прихильність комплексному застосуванню 

силових і несилових засобів в боротьбі з міжнародним тероризмом. Він 

підкреслив, що через 10 років після терактів 11 вересня, США прагне 

підтримувати глобальну співпрацю, необхідну для протистояння 

терористичній загрозі. Б. Обама наголосив, що завдяки силовим операціям 

США зірвали плани «Аль-Каїди», ліквідували У. бін Ладена та  значну 

частину керівництва цієї організації. Був також зроблений акцент на тому, 

що виводячи залишки військ з Іраку і передаючи відповідальність в 
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Афганістані, США будуть комплексно підтримувати іракців і афганців в їх 

зусиллях по забезпеченню безпеки.
300

  

       У свою чергу, в документі Міністерства оборони США «Підтримка 

глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття», робиться оцінка 

засобів і методів боротьби з тероризмом і нерегулярними озброєними 

формуваннями.
301

 Основною метою було знищення «Аль-Каїди» та 

намагання не допустити, щоб Афганістан знову став притулком для цієї 

організації. В контексті боротьби з поширенням міжнародного тероризму в 

інших регіонах США будуть використовувати як прямі силові, так і несилові 

засоби впливу, включаючи військову допомогу ліберально-демократичним 

режимам країн третього світу, які борються з 

терористичними угрупованнями. 

        В кінці липня 2012 р. в Вашингтоні було опубліковано щорічну доповідь 

Білого дому про глобальний тероризм, в якій наголошувалося на важливості 

проведення комплексної боротьби проти терористів. Відзначалось, що смерть 

У. бін Ладена, керівника «Аль-Каїди» в 2011 р., стала поворотним моментом 

у боротьбі з тероризмом. В доповіді Білого дому наголошувалося на тому, що  

ліквідація У. бін Ладена та інших ключових лідерів привела до занепаду 

терористичної мережі, який важко буде зупинити. Крім цього, акцент 

робився на необхідності силового і несилового міжнародного 

співробітництва в боротьбі з тероризмом. Як стверджувалось в доповіді, 

окрім Північної Кореї, Сирії, Судану, США також виділяє Іран як найбільш 

активну країну, що  надає фінансову та матеріальну 
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підтримку радикальним угрупованням на Близькому Сході і в Центральній   

Азії.
302

  

У  промові на Генасамблеї ООН в вересні 2012 р. Б. Обама заявив, що 

Вашингтон розпочав перехідний період в Афганістані, і США із союзниками 

завершать  війну в установлений строк у 2014 р.
303

. Після перемоги на 

президентських виборах 2012 р. Б. Обама мав намір вивести з Афганістану 

всіх американськи солдат за винятком інструкторів, що залишалися для 

навчання афганської урядової армії, яку належало збільшити до 350 тис. 

чоловік. Також, планувалось ліквідувати американські військові бази в 

Афганістані. Одним з елементів несилової допомоги повинні були стати 

щорічні фінансові програми відповідно до угоди Б. Обами і Х. Карзая.
304

  

У контексті підтримки Іраном терористичних угруповань віце-президент 

Дж. Байден під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки в лютому 

2013 р. підкреслив, що президент Б. Обама чітко дав зрозуміти іранським 

лідерам про націленість США на  стримування Ірану силовими і несиловими 

інструментами  в питанні фінансування тероризму і розробки ядерної зброї. 

Дж. Байден також нагадав учасникам конференції, що США і міжнародне 

співтовариство пропонуть керівництву Ірану вибір: або він припинить 
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підтримку терористів або зіткнеться з подальшим комплексним тиском і 

ізоляцією. «Поки ще є час і у дипломатії, підкріпленої всебічним 

тиском, ще є шанс на успіх. Слово за урядом Ірану».
305

 Проте, пріоритетним 

та нагальним завданням американської контртерористичної політики щодо 

Ірану нині є запобігання доступу Тегерана до передових технологій та 

блокування і стримування його ядерних програм, що можуть стати 

надбанням міжнародної терористичної павутини.
306

 

       Прихильність адміністрації Б. Обами до застосування елементів 

«розумної сили»  в боротьбі з міжнародним тероризмом була підтверджена у 

виступі глави Білого дому 23 травня 2013 р. в Національному університеті 

оборони США. Б. Обама зазначив, що американському народу все ще 

загрожують терористи, а трагічні випадки від Бенгазі до Бостона є яскравим 

тому підтвердженням. За словами Б. Обами, основна частина сил «Аль-

Каїди» в Афганістані і Пакистані була практично розгромлена завдяки 

вдалим силовим операціям, але при цьому почали виникати нові її філії на 

території від Ємену до Іраку, від Сомалі до Північної Африки. Саме тому, 

після десяти років боротьби настав відповідний момент, щоб задати питання 

про засоби подальшої  боротьби з тероризмом. Президент США наголосив на 

необхідності остаточного розгрому «Аль-Каїди» і її філій та завершення 

передачі місії забезпечення безпеки афганській владі.  Був зроблений акцент 

на важливості подальшої співпраці з афганським урядом та навчання 
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місцевої служби безпеки. Б. Обама підкреслив наміри завдання 

систематичних силових ударів по конкретним екстремістським 

угрупованням, використовуючи для цього співпрацю з іншими країнами.
307

 

При цьому, застосування сили не має використовуватися скрізь, де 

поширився тероризм. Важливим моментом в цій промови Б. Обами був 

також акцент на необхідності здійснювати фінансову допомогу країнам, що її 

потребують, для зміцнення їх безпеки перед терористичною загрозою. Таким 

чином, Білий дім робив ставку на  цілеспрямовані операції проти терористів, 

ефективні партнерства, дипломатичний діалог та розширення міжнародної 

допомоги як основних складових комплексної стратегії боротьби з 

тероризмом. 

       Під час виступу на церемонії випуску курсантів у військовій академії 

Вест-Пойнт у травні 2014 р. Б. Обама оголосив про намір США створити 

фонд боротьби з тероризмом. Цей фонд повинен був сприяти підготовці 

фахівців для боротьби з озброєним екстремізмом і розвитку співробітництва 

з іншими країнами,  які постійно стикаються з проблемою тероризму. При 

цьому, президент запевнив, що США будуть готові застосувати силові 

засоби, причому в односторонньому порядку, якщо цього вимагатимуть 

американські інтереси.
308

  

В період другої адміністрації Б. Обами виникла серйозна загроза з боку 

терористичної, мілітаристської групи Ісламська держава Іраку та Леванту. 

ІДІЛ виникла з угрупування «Ісламська держава Ірак», що була створена у 
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2006 р. в Іраку радикальними ісламістськими угрупуваннями на чолі з 

місцевим підрозділом «Аль-Каїди».  В статті Б. Обами і  прем’єр-міністра  

Д. Кемерона «Ми не дозволимо варварам-вбивцям залякати нас», що вийшла 

4 вересня 2014 р., було акцентовано увагу на проблемі ІДІЛ та методах 

боротьби з цим терористичним угрупуванням. «Ми повинні підтримувати 

наших партнерів, які воюють з ІДІЛ на місцях, як ми це вже робимо, 

збільшуючи підтримку курдських і іракських сил, що забезпечують 

безпеку» - підкреслили керівники США і Великобританії.
309

 Б. Обама і 

Д. Кемерон дали чіткий сигнал, що збираються рішуче протистояти ІДІЛ 

будь-якими засобами, так як захист демократичних цінностей, свобод є 

одним з фундаментальних елементів для забезпечення безпеки США і 

Великобританії. Крім того, лідери обох країн відзначили, що дуже важливо 

дати рішучу відповідь тероризму, але при цьому не можна покладатися 

тільки на силові засоби. Необхідно використовувати всі наявні ресурси: 

військові, економічні та політичні. Держави повинні інвестувати в побудову 

вільних і відкритих товариств. «Коли загрози нашій безпеці все більше 

виходять ззовні кордонів НАТО, ми повинні побудувати ще більше 

партнерських відносин з тими, хто розділяє наші цінності і хоче, щоб світ був 

толерантним і мирним».
310

 

Виступаючи з програмною промовою, приуроченою до 13 річниці 

терактів 11 вересня, Обама чітко заявив про готовність вести боротьбу 
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силовим способом з ІДІЛ. За словами президента, США мають намір 

використовувати силу проти радикальних ісламістів не тільки на території 

Іраку та Сірії, а й полювати за ними, де б вони не знаходилися. Голова Білого 

дому відзначив, що ні про яке повномасштабне повернення американських 

військ на Близький Схід мова не йде. Свою стратегію Вашингтон будуватиме 

на основі таких підходів як повітряні бомбардування, допомога силам, що 

воюють проти терористів та використання розвідки.
311

 

У своїй промові на 69-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в 2014 р. 

Б. Обама заявив про готовність адміністрації до використання силових 

засобів у боротьбі з терористичним угрупованням ІДІЛ. «По-перше, ми 

повинні послабити і в підсумку знищити терористичне угрупування, відоме 

як ІДІЛ. Такі вбивці розуміють тільки мову сили» - зазначив президент.
312

 

Важливим пунктом в даному виступі керівника Білого дому було те, що 

США мають намір працювати в рамках широкої коаліції, не застосовуючи 

при цьому наземні американські війська. «Ми використовуємо свою 

військову міць, щоб завдяки серії повітряних ударів витіснити ІДІЛ. Ми 

будемо навчати і оснащувати сили, що борються проти терористів на землі. 

Ми  перекриємо канали їх фінансування і зупинимо потік бойовиків в даний 

регіон і за його межі», - підсумував Б. Обама.
313

 

Міністр військово-повітряних сил США Д. Лі Джеймс в листопаді 

2015 р. виступила із заявою, в якій заявила, що силова повітряна кампанія 
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проти ІДІЛ досягла певного прогресу в  завданні втрат джихадистам, однак 

цих дій швидше за все буде не достатньо без наземної операції.
314

 У той же 

час, Б. Обама, виступаючи після саміту лідерів G20 в Туреччині, в листопаді 

2015 р. не став змінювати стратегію боротьби з ІДІЛ, незважаючи на теракти 

в Парижі. Президент США заявив, що початок силової наземної операції в 

Іраку і Сирії для боротьби з ІДІЛ був би помилкою. Він зазначив, що 

очолювана США коаліція по боротьбі з ІДІЛ збільшить зусилля по 

здійсненню поточної стратегії. Б. Обама наголосив на необхідності 

продовжувати дотримуватися  стратегії, яка має більше шансів спрацювати 

та категорично виступив проти  відправлення американських війська в Ірак і 

Сирію для безпосередньої боротьби з ІДІЛ.
315

.  

       Аналізуючи підхід адміністрації Б. Обами до комплексного застосування 

силових і несилових інструментів в боротьбі з тероризмом слід спинитись на 

такому важливому документі як «Стратегія національної безпеки 2015 р.»
316

 

В контексті тероризму документ передбачає орієнтацію США на спільні дії 

через партнерство, коаліції і міжнародні організації, залишаючи, як і раніше, 

за собою право на односторонні силові дії, але тільки в разі безпосередньої 

загрози національній безпеці. У документі зокрема, йдеться про те, що США 

внесли зміни в політику боротьби з міжнародним тероризмом, врахувавши 
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накопичений досвід. Поряд з тероризмом, який в 2010 р. був визнаний 

основною загрозою, з’явилося більш широке поняття насильницького 

екстремізму. Крім того, до глобальних загроз адміністрація Б. Обами 

віднесла кібертероризм і ядерну зброю як можливу мету терористичних 

угруповань. Як і «Стратегія національної безпеки 2010 р.» цей документ 

підкреслює зацікавленість Вашингтона в співробітництві з мусульманським 

світом в боротьбі з тероризмом.  

У Стратегії 2015 р. була зазначено про необхідність відмови від ведення 

великомасштабних силових операцій  на користь методу, що передбачає 

проведення цілеспрямованих контртерористичних операцій та спільних дій з 

партнерами США в питанні запобігання поширення екстремізму. США 

виступають за проведення комплексних навчань, забезпечення технічним 

оснащенням міжнародних партнерів та наданням їм підтримки в проведенні 

контртерористичних силових операцій.  

Кандидат в президенти від Республіканскьої партії Дональд Трамп під 

час свого виступу на тему боротьби з тероризмом в серпні 2015 р. зауважив, 

що не підтримує підходи адміністрації Б. Обами до вирішення проблеми 

ІДІЛ.
317

 Д. Трамп наголосив на тому, що необхідно знайти спільну мову з 

Росією в боротьбі з IДІЛ. Крім того, він  підкреслив, що його адміністрація 

буде активно проводити спільні коаліційні військові операції з метою 

розгромити і знищити ІДІЛ, збільшить міжнародне співробітництво з 

перешкоджання їх фінансування та розширить обмін розвідданими між 

країнами-партнерами.  

У своєму зверненні до нації на початку грудня 2015 р. Б. Обама 

підкреслив, що головним заходом у боротьбі з міжнародним тероризмом є 

подальше нанесення авіаударів по бойовиках і лідерах «Ісламської держави» 
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в Сирії та Іраку. Президент також акцентував увагу на необхідності 

комплексної підтримки збройних сил Іраку і Сирії в боротьбі з терористами. 

Зокрема, президент наголосив на  важливості подальшого тренування  

іракських і сирійських сил, які борються з ІДІЛ та надавання їм відповідного 

матеріально-технічного спорядження.
318

 Крім того, на думку глави Білого 

дому, політичне розв'язання кризи в Сирії допоможе всім країнам об'єднатися 

в боях з терористичним угрупуванням.
319

 

       Закриваючи саміт з ядерної безпеки у Вашингтоні 1 квітня 2016 р. 

Б. Обама підкреслив, що запропонував країнам-учасницям зустрічі на рівні 

спецслужб з метою поліпшення обміну оперативною інформацією для 

запобігання можливим терористичним атакам. Крім того, президент США 

заявив про необхідність подальшої міжнародної співпраці  для захисту 

об'єктів, де зберігаються плутоній і уран та запобіганню ядерного 

тероризму.
320

  

Важливим заходом адміністрації Б. Обами в питанні використання 

комплексних заходів в боротьбі з тероризмом став указ,  що вийшов в квітні 

цього ж року, про створення в держдепартаменті США центру  боротьби з 

тероризмом та протистояння терористичній пропаганді. Цей указ мав на меті 

створити необхідну координацію всіх урядових дій в рамках інформаційної 
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комунікації та відповідно запобігання можливого впливу міжнародних 

терористичних організацій.
321

  

В інтерв'ю каналу Сі-Ен-Ен, присвяченому п'ятиріччю операції ліквідації 

У. бін Ладена, Б. Обама підтвердив ефективність комбінування силових і 

несилових засобів в протистоянні терористичній загрозі. В результаті 

американських антитерористичних зусиль здатність терористичних 

угруповань, подібних «Аль-Каїді», проводити масштабні операції на 

території США різко знизилася. Президент підкреслив, що відправлення 100-

тисячних військових контингентів в країни, які стали базою терористичних 

мереж, є контрпродуктивним і, в певному сенсі, підживлює ту саму 

ідеологію, проти якої бореться весь демократичний світ. Він також висловив 

надію, що силові операції спецпідрозділів разом з ретельним збором 

розвідувальної інформації стануть головним інструментом американських 

президентів в боротьбі з тероризмом.
322

  

Аналізуючи зовнішню політику адміністрації Б. Обами кандидат в 

президенти від Деморатичної партії Г. Клінтон під час дебатів в жовтні 2016 

р. зауважила, що окрім вже застосованих Білим домом засобів боротьби з 

ІДІЛ важливим компонентом мають стати курдські повстанці за рахунок 

збільшення їм матеріально-технічної допомоги з боку США. Г. Клінтон 
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зазначила, шо курди повинні бути одним з головних партнерів в Сирії та 

Іраку в протистоянні ІДІЛ. 
323

 

Отже, протягом двох президентських каденцій, Б. Обама систематично 

дотримувався підходу, який ґрунтувався на комплексному використанні 

силових і несилових засобів боротьби з тероризмом. Застосовуючи силові 

інструменти в протистоянні транснаціональним джихадистськими 

угрупованням,  Білий дім робив акцент на використанні військами і 

розвідувальними службами США новітніх технологій, зокрема у 

вигляді атак безпілотників. США допомогали військовим силам і 

розвідувальним службам країн-партнерів і союзників США, розвивали 

інтенсивне  електронне    спостереження   та   виступали   за    недоцільністьп

роведення великомасштабних силових операцій, віддаючи перевагу точковим 

авіаударам міжнародної коаліції в контексті протистояння ІДІЛ. В результаті 

силових операцій США було знищено багато членів терористичних 

угруповань, у тому числі лідер «Аль-Каїди» У. бін Ладен та досягнуті певні 

успіхи в Афганістані і Пакистані. В комплексі з силовими елементами 

виступали несилові засоби, що передбачали розширення міжнародної 

співпраці для боротьби з тероризмом. Крім того, адміністрації Б. Обами 

надавала підтримку владі Іраку та Афганістану у вигляді фінансової, 

технологічної допомоги, тренуванні місцевих сил для протистояння 

терористичним угрупуванням. Вашингтон також вважав перспективним 

потенціал стратегій підтримки громадянської активності в тих спільнотах, де 

екстремісти знаходять новобранців. Ці підходи є менш ризикованими, ніж 

застосування силових засобів, але їх результати виявляються  лише з часом. 

 

4.2 Близькосхідні безпекові загрози і комбінування силових та 

несилових засобів Вашингтоном 
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Особливо важливе місце у зовнішній політиці США займає 

близькосхідний напрям, який протягом багатьох десятиліть не втрачає своєї 

актуальності з огляду на геополітичні, економічні і військово-стратегічні 

фактори. У передвиборчій кампанії Б. Обама наголошував на необхідності  

виведення американських військ з Іраку та визнавав, що Близький Схід, 

швидше за все, залишиться одним з головних векторів  у зовнішній політиці 

на весь президентський термін. Для реалізації близькосхідної політики 

Вашингтон взяв на озброєння  інструменти «розумної сили», що передбачало 

активне застосування дипломатії, економічної допомоги, розширення  міжна-

родного співробітництва поряд з можливим застосуванням військової сили з 

метою ліквідації безпосередньої загрози безпеці США. 

Трансформація близькосхідного середовища призвела до необхідності  

пошуку  інших  шляхів та засобів  реалізації  стратегічних інтересів в цьому 

регіоні адміністрацією Б.Обами. На відміну від попередньої адміністрації,  

Б.Обама взяв курс на помірне залучення до подій на Близькому Сході.
324

 

Підтвердженням нового бачення Білого дому щодо близькосхідної політики 

стали  промови Б. Обами в Каїрському університеті «Аль-Азхар» в червні 

2009 р.
325

 та в турецькому парламенті в квітні того ж року.
326

 Зокрема, виступ 

Б. Обами в Каїрському університеті з викладом нового комплексного підходу 
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США до проблем Близького і Середнього Сходу був покликаний 

продемонструвати серйозність намірів американської адміністрації відносно 

перегляду колишньої силової лінії Вашингтону в цьому регіоні. Під час 

виступу американський президент підкреслив свою прихильність новим 

підходам по відношенню до країн Близького Сходу та закликав розпочати 

новий період у відносинах США з арабським світом. Президент Б. Обама 

зазначив, що відносини між США та арабським світом  ґрунтуються на 

взаємній повазі та поділяють такі принципи як справедливість, прогрес та 

віротерпимість.
327

 В цій промові він висловив готовність розпочати боротьбу 

з негативними сприйняттям в США ісламської релігії, а також наголосив на 

неприйнятності можливого нав'язування Вашингтоном власних цінностей 

державам з абсолютно відмінною історією та культурою.
328

 Б. Обама зробив 

акцент на тому, що не слід приховувати ворожого ставлення до будь-якої 

релігії під маскою лібералізму, використовуючи, при цьому, подвійні 

стандарти. Таким чином, виступ в Каїрському університеті був закликом до 

початку спільної боротьби проти екстремізму та об’єднання зусиль в 

контексті зміцнення економічного, наукового і міжкультурного 

співробітництва. 
329

 

Зі вступом на посаду Б. Обами стояла непроста задача визначити 

пріоритети зовнішньополітичного курсу США, виходячи з аналізу політики 
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адміністрацій його попередника. Одним з найважливіших за значимістю 

напрямком політики Вашингтона на Близькому Сході став Ірак. Результатом 

комбінованої політики адміністрацій Б. Обами можна вважати виведення 

американських військ з території Іраку, а також зусилля по мирній передачі 

основних повноважень іракському уряду. Так, в Іраку адміністрація Б. Обами 

виконала свої передвиборчі обіцянки. Виступаючи на прес-конференції 

22 липня 2009 р. глава Білого дому заявив, що успіх мирної передачі влади 

критично важливий для безпеки і процвітання американського народу та є 

одним із пріоритетних завдань його адміністрації. Б. Обама підкреслив, що 

США не прагнуть зберігати силовий контроль над ситуацією в Іраку і не 

пред'являють ніяких претензій на територію або ресурси Іраку. Крім того, всі 

американські бойові бригади повинні бути виведені з Іраку до кінця серпня 

2010 р., а всі інші американські війська - до кінця 2011 р. Б. Обама також 

заявив про наміри його адміністрації допомогти Іраку домогтися скасування 

санкцій ООН, введених після війни в Перській затоці в 1991 р.
330

 Таким 

чином, виведення американських військ завершилося в кінці 2011 р. за 

графіком, що був затверджений ще президентом Дж. В. Бушем і іракським 

прем'єр-міністром Н. аль-Малікі в 2008 р.  

Під час виступу на Генасамблеї ООН у 2011 р. Б. Обама підкреслив 

необхідність післявоєнної комплексної підтримки уряду Іраку. Адміністрація 

активно виступала за надання матеріально-технічної допомоги для 

стабілізації ситуації в країні після виведення американських військ.
331

 В 
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наступному році в своїй промові на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 

Б. Обама підтвердив  прихильність заданого вектору в політиці щодо Іраку 

протягом своєї першої адміністрації та з гордістю зазначив, що досягнуті 

результати в Іраку за чотири роки президентства дозволяють з надією 

дивитися на сучасний світ.
332

   

Враховуючи  негативні  уроки  свого попередника,  адміністрація  

Б. Обами дотримувалася малоризикованого підходу до вирішення конфліктів 

на Близькому Сході, свідченням чого стала реакція Вашингтону на  події 

«Арабської весни», яка  розпочалася в 2010 р. подіями в Тунісі та згодом в 

тій чи іншій мірі охопила більшу частину цього регіону.
333

 Поведінка 

Вашингтону у зв'язку з подіями «Арабської весни»  різко відрізнялася від 

силової, наступальної моделі поведінки США в 2000-х рр.  У своїй промові 

23 лютого 2011 р., Б. Обама зазначив, що зміни в цьому регіоні не є 

наслідком  дій зовнішньої сили  чи  політики США.
334

  

Одним з зовнішньополітичних викликів періоду першої адміністрації 

Б. Обама були масові виступи в Лівії. Коментуючи ситуацію в Лівії 

держсекретар Г. Клінтон заявила, що адміністрація розгляне всі можливі 
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силові і несилові варіанти для переконання лівійської влади припинити 

насильство. Г. Клінтон також підкреслила важливість міжнародної оцінки  

ситуації в Лівії та здійснення можливих дій під егідою Ради Безпеки ООН і 

Ради ООН з прав людини в Женеві.
335

  

Адміністрація президента підтримала позицію народу Лівії, що виступив 

проти режиму М. Каддафі. При цьому Б. Обама заявив, що внаслідок 

загострення ситуації, керівництво місією щодо захисту мирного населення 

Лівії має бути покладено виключно на ООН та НАТО, а основний тягар 

силових операцій на Францію, Великобританію та Італію. Підсумком 

тривалих міжнародних консультацій стало застосування силового 

інструменту в Лівії, легітимізоване резолюцією РБ ООН для запобігання 

порушенням та для захисту прав людини і мирного населення.
336

 Після 

смерті лівійського диктатора адміністрація Б. Обами офіційно заявила про 

необхідність надання комплексної підтримки новому уряду з боку союзників 

США та країн НАТО на рівнозначній основі.  

В Єгипті Вашингтон послідовно виступав на стороні уряду Х. Мубарака, 

але після його відмови балотуватися на пост президента у вересні 2011 р. 

Обама висловився за прихильність Білого дому до мирного переходу 
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влади.
337

 Протягом трьох років революційних подій  адміністрація 

президента підтримувала демократичне волевиявлення єгипетського народу, 

а також активно виступала проти застосування силових засобів вирішення 

політичного кризи. Після приходу до влади в 2014 р. Абдул-Фаттаха Ас-Сісі 

позиція Вашингтона полягала в підтримці відновлення конституціоналізму в 

країні та світського способу правління. 

У виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН 25 вересня 2012 р.  

Б. Обама зробив акцент на ситуації в регіоні Близького Сходу та підкреслив 

факт  загибелі американського посла в Бенгазі. Президент наголосив, що, 

незважаючи на цю трагедію, США будуть продовжувати діалог і співпрацю 

для досягнення демократичних змін.
338

  

Одним з важливим питань в контексті близькосхідної політики 

адміністрацій Б. Обами  були відносини з Іраном. Позиція адміністрацій 

президента полягала в запобіганні ядерних випробуванням і розвитку 

військової складової ядерної програми Ірану, що було обумовлено можливою 

загрозою для США та їх союзникам. У відносинах з Іраном адміністрації 

Б. Обами в основному використовувала комбінацію силових і несилових 

засобів. США в основному спиралися на дипломатичні важелі впливу, проте 

не заперечували можливості силових дій проти Ірану за наявності доказів 

володіння ним ядерною зброєю.  

Адміністрації Б .Обами також використовувала  такий силовий 

інструмент як економічні санкції з метою тиску на Іран. Продовжуючи на 

початку 2009 р. дії санкцій, що забороняють американським компаніям 
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торгувати з Іраном і інвестувати в цю країну, президент США заявив, що 

політика і дії уряду Ірану йдуть врозріз з інтересами США в близькосхідному 

регіоні і продовжують становити величезну небезпеку. При цьому у 

відносинах з Іраном для Вашингтона дуже важливо використовувати всі 

наявні важелі, включаючи дипломатію.
339

  

В 2010 р. після відмови Тегерану  інспекторам МАГАТЕ  в допуску на 

нові ядерні об'єкти адміністрація Б. Обами виступили за посилення 

міжнародних санкцій по відношенню до Ірану. В результаті 9 червня 2010 р. 

була прийнята резолюція № 1929 Ради Безпеки ООН, яка вводила проти 

Ірану політичні та фінансово-економічні санкції. У липні 2012 р. було 

введено ембарго на купівлю іранської нафти, що позначилося на стані 

іранської економіки, оскільки значний відсоток бюджетних коштів країни 

становить експорт нафти.
340

 Крім того, Вашингтон посприяв посиленню 

економічних важелів тиску за допомогою заборони на здійснення фінансових 

операцій за участю Тегерана, а також іранських нафтових компаній.  

Незважаючи на провал переговорів у Москві в червні 2012 р.
341

 і в 

Алмати в лютому 2013 р.
342

 Б. Обама наполягав на необхідності 
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дипломатичного врегулювання питання в контексті ядерної програми Ірану. 

Так, після обрання в 2013 р. новим президентом Ірану поміркованого 

політичного діяча Х. Роухані., Б. Обама в телефонній розмові  з ним 

обговорив ядерну проблему, зазначивши, що переговори повинні йти 

дипломатичним шляхом.
343

 Адміністрація Б. Обами в 2013 р. висловила намір 

продовжити діалог з Іраном, але в рамках механізму членів Ради Безпеки 

ООН і Німеччини. Вашингтон наполягав на тому, що на шляху ще багато 

проблемних питань, але він твердо вірить, що необхідно дотримуватися 

комплексних методів. Діалог може стати першим кроком на шляху двох 

країн до відносин, побудованих на взаємній повазі.
344

 Таким чином, США 

робили акцент на першочерговій ролі дипломатичного механізму.  

Комплексний підхід до вирішення іранського питання дозволив на 

початку квітня 2015 р. дійти згоди, що задовольнила всі сторони. Так під час 

виступу в Білому домі Б. Обама висловив надію, що це стане основою для 

укладення широкої угоди та підкреслив успіх співпраці США та 

міжнародних партнерів для  досягнення  порозуміння з Іраном.
345
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Характеризуючи дипломатичний успіх переговорів в Лозанні, президент 

США підкреслив: «Якщо ця концепція призведе до укладення остаточної 

всеосяжної угоди, це зробить нашу країну, наших союзників і наш світ більш 

безпечним». Б. Обама заявив, що готовий до поетапного ослаблення санкцій 

проти Ірану, додавши, що в разі порушень домовленостей, ці обмеження 

можуть бути поновлені. Ядерна угода з Іраном продемонструвала можливість 

таких несилових засобів як дипломатія вирішувати і долати регіональні 

кризи.
346

  

Коментуючи нормалізацію американсько-іранських відносин в інтерв'ю 

виданню «Атлантік» в квітні 2016 р. американський президент зазначив, що 

Вашингтон готовий виступити дипломатичним посередником в зближенні 

Ірану і Саудівської Аравії. При цьому він додав, що навіть тепер США не 

можуть ставити інтереси Ірану вище за інтереси давніх союзників в даному 

регіоні.
347

 

Серйозним зовншньполітичним викликом для адміністрацій Б. Обами 

став військово-політичний конфлікт в Сирії, що розпочався в березні 2011 р. 

після силового придушення режимом Башара Аль-Асада народних 

демонстрацій. Відповіддю США та міжнародних союзників стало 

запровадження жорстких санкцій. Проте, незважаючи на тривале 
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продовження протистояння в країні, США та союзники не здійснювали 

великомасштабне силове втручання. Адміністрація Б. Обами з самого 

початку конфлікту виступала проти застосування військової сили, однак 

визнавала, що ситуація може докорінно змінитися. Білий дім послідовно 

виступав за необхідність вирішення сирійської кризи безпосередньо 

дипломатичним шляхом, а також за активну роль РБ ООН в якнайшвидшому 

врегулюванні конфлікту, так як в іншому випадку ситуація може розвиватися 

за лівійським сценарієм.  

 В своїй заяві 31 серпня 2013 р. щодо застосування режимом Башара 

Аль-Асада хімічної зброї в Сирії Б. Обама нагадав, що має право розпочати 

силову операцію без схвалення Конгресу, однак, на його думку, для 

американського суспільства важливо провести широке обговорення такого 

заходу.
348

 Крім того, він зазначив, що США не можуть і не будуть закривати 

очі на події в Дамаску, а відповідальність за загибель мирних жителів лежить 

виключно на сирійській владі.  

В сирійській кризі Вашингтон продовжив політику використання 

комбінації силових і несилових засобів. Адміністрації Б. Обами розглядала 

весь спектр можливих дій в Сирії, включаючи створення безпілотних і 

буферних зон з наданням більш істотної силової допомоги сирійській 

опозиції  з боку США і їх союзників, і застосування обмежених повітряних 

ударів у відповідь на використання сирійськими військами хімічного зброї.  

У промові на сесії Генасамблеї ООН 25 вересня 2013 р., Б. Обама 

зазначив, що в разі якщо режим Башара Аль-Асада буде продовжуати 

військові дії проти сирійської опозиції, до неї можуть бути застосовані силові 
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заходи відповідно до Статуту ООН.
349

 Таким чином, США як і раніше 

допускали можливість проведення в Сирії військової операції разом з 

міжнародними партнерами. Б. Обама відзначав, що США продовжуватимуть 

активно використовувати весь комплекс зовнішньополітичних засобів впливу 

в регіоні, захищаючи демократичні принципи, намагаючись вирішити 

міжусобні конфлікти в таких країнах, як Ірак, Сирія і Бахрейн.  

У своїй промові  на сесії Генеральної Асамблеї ООН Б. Обама також 

виклав оновлену програму дій США на Близькому Сході. Він заявив про те, 

що Вашингтон буде використовувати всі важелі зовнішньополітичного 

впливу, включаючи силові засоби, щоб відстоювати власні життєво важливі 

інтереси та для запобігання гуманітарним катастрофам в цьому регіоні. В той 

же час Б. Обама підтвердив прихильність США дипломатичним методам 

врегулювання конфліктів і ставку на вирішення існуючих проблем місцевими 

силами. Глава Білого дому відзначив, що США іноді будуть співпрацювати з 

урядами, які не відповідають високим міжнародним стандартам, проте 

співпрацюють  з питань життєво важливих інтересів.
350

  

Коментуючи резолюцію РБ ООН прийняту в лютому 2014 р., 

держсекретар Дж. Керрі підтвердив позицію адміністрації з надання 
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несилової підтримки населенню Сирії у вигляді гуманітарної допомоги
351

. 

Крім того, він зазначив, що прийнятий документ передбачає реальні заходи в 

контексті демілітаризації лікарень, шкіл і інших цивільних об'єктів та 

відкриття кордону для надання необхідної гуманітарної допомоги.  

Незважаючи на триваючі військові дії між військами Асада і 

опозиційними силами  в Сирії в 2015 р. Б. Обама в своїй заяві в черговий раз 

зробив акцент на прихильності Білого дому несиловому підході до вирішення 

сирійського питання. «У США теж немає силового рішення. Ніякий обсяг 

військових зусиль США не вирішить проблему» - уточнив президент 

США.
352

 Вирішення військово-політичного конфлікту в Сирії для 

Вашингтону полягало в першу чергу через припинення війни та 

запровадження комплексу подальших дій для стабілізації ситуації в країні.  

Зовнішня політика адміністрацій Б. Обами в контексті сирійської кризи 

активно критикувался з боку представників Республіканської партії. Зокрема, 

під час президентських дебатів кандидат від республіканців в серпні 2015 р. 

сенатор Дональд Трапм підкреслював, що Б. Обамі просто не вистачає 

мужності в питанні застосування військової сили для усунення від влади 

режим Б. Аль-Асада. Д. Трамп зазначав, що в результаті цих силових дій  

кількість емігрованих сирійців була б набагато нижчою. 
353

 

Виступаючи в вересні 2015 р. на Генеральній асамблеї ООН Б. Обама 

зупинився на зовнішньополітичному баченні Вашингтону в контексті 

                                                        
351

 Security Council Unanimously Adopts Resolution 2139 (2014) to Ease Aid 

Delivery to Syrians. –[Electronic resource].– Access mode: 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11292.doc.htm 

352
 Press Conference by the President. –[Electronic resource].– Access mode: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/02/press-

conference-president 

353
 GOP Presidential Debate. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1509/16/se.02.html 



164 
 

вирішення конфліктів на Близькому Сході та міжнародних викликів 

загалом.
354

 Б. Обама підкреслив, що основними загрозами світовій 

стабільності є сирійська криза, іранська ядерна програма та ІДІЛ.  Головною 

тезою виступу президента США стала прихильність Білого дому важливості 

міжнародного співробітництва для вирішення регіональних та глобальних 

проблем.
355

 За визнанням екс-міністра оборони Р. Гейтса президент Б. Обама 

зробив правильні висновки з минулих помилок американського керівництва в 

Іраку та Афганістані.
356

  

Таким чином, зовнішньополітична стратегія Вашингтону на Близькому 

Сході полягає в  комплексному використанні засобів «жорсткої» і «м’якої 

сили». Аналіз застосування силових і несилових засобів адміністрацією 

Б. Обами на Близькому Сході свідчить про те, що Білий дім підкреслює 

необхідність міжнародного співробітництва, визнаючи пріоритетність 

використання дипломатичних важелів впливу над силовими інструментами 

вирішення конфліктів. Адміністрація президента сконцентрувала свої 

зусилля на виведенні військ з Іраку та наданні економічної, технічної 

допомоги  місцевому уряду для стабілізації ситуації в країні. В контексті 

Ірану США застосували санкції як силові важелі впливу, наполягаючи, при 
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цьому, на важливості дипломатичного вирішенні питання іранської ядерної 

програми. Події «Арабської весни» показали прихильність адміністрацій 

Б. Обами позиції мирного діалогу та міжнародного співробітництва для 

вирішення регіональних криз, зі збереженням, при цьому, права на 

застосування військової сили в разі потенційної загрози американській 

безпеці або запобіганню порушень прав людини і захисту цивільного 

населення. 

 

4.3 Російський експансіонізм і підходи Вашингтона до його 

стримування 

 

За адміністрацій Б. Обами США стали використовувати нові підходи до 

відносин з провідними країнами світу, в тому числі з Росією. Основний 

наголос Вашингтона робився на пріоритетності  комплексного підходу до 

відносин з основними міжнародними партнерами, на необхідності діалогу та 

багатосторонніх, колективних дій, пошуку компромісів з опонентами, на 

повазі до незахідних цінностей. Перед адміністрацією Б. Обами постало 

завдання перегляду відносин з Російською Федерацією в ключових 

регіональних та глобальних безпекових питаннях. З цією метою 

Вашингтоном була проголошена політика «перезавантаження».  

Підтвердженням намірів адміністрації Б. Обами проводити комплексну 

політку щодо Росії, став виступ держсекретаря  Г. Клінтон в комітеті з 

міжнародних справ Сенату 13 січня 2009 р. Г. Клінтон підкреслила, що 

Вашингтон виступає за активну співпрацю з російським урядом в контексті 

стратегічних питань, захишаючи, при цьому, власні цінності і міжнародні 

норми. «Нам необхідно спільно співпрацювати з Росією з важливих питань 
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безпеки та економіки, таких, як тероризм, розповсюдження ядерної зброї, 

зміна клімату, реформа фінансових ринків» - зазначила Г. Клінтон.
357

 

В початковий період президенства Б. Обами американсько-російські 

відносини розглядалися в Білому домі, насамперед, в контексті вирішення 

інших зовнішньополітичних завдань, які мали більш пріорітетне значення 

для Вашингтона. Взаємодія з Росією повинна була стосуватися співпраці з 

таких ключових питань як питання ядерного нерозповсюдження та боротьба 

з міжнародним тероризмом. Крім того, адміністрація Б. Обами розраховувала 

на порозуміння з РФ в проблематичних питаннях іранської і 

північнокорейської ядерних програм. У своїй промові на 64-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня 2009 р. Б. Обама заявив, що США 

будуть рухатися в бік нової угоди з Росією щодо скорочення стратегічного 

озброєння, а також ратифікації Договору про заборону ядерних 

випробувань.
358

 

Важливе значення в період «перезавантаження» мало повернення до 

адміністрації людей з великий досвідом роботи з Росією. Так,  заступником 

Держсекретаря з політичних питань став колишній посол США в Росії 

В. Бернс, заступником керівника Пентагону з міжнародної безпеки став ще 

один колишній посол США в Росії А. Вершбоу. На посаду помічника 

Держсекретаря з питань контролю над озброєннями була призначена 

Р. Готтемюллер, яка займала в 2006-2009 рр.  посаду директора Центра 

Карнегі в Москві. Таким чином, поступово роль і місце комплексного 
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підходу у відносинах з Росією в системі зовнішньополітичних пріоритетів 

Сполучених Штатів стали зростати. Важливо відзначити, що нові підходи 

американської політики щодо Росії відповідали логіці застосування 

вищезгаданого методу, в якому основний акцент, в першу чергу, робився на 

використанні дипломатичних інструментів для поширення ідей адміністрації 

Б. Обами.  

Під час виступу на конференції з безпеки в Мюнхені 7 лютого 2009 р. 

віце-президент США Дж. Байден зазначив, що настав час перезавантажити 

двосторонні відносини і переглянути тим самим багато ділянок для співпраці 

США і Росії.
359

 Дж. Байден підкреслив важливість співпраці в питанні 

подальшого скорочення стратегічних наступальних озброєнь. В контексті 

комплексної зовнішньої політики, він наголосив на необхідності розширення 

діалогу та співпраці щодо стабілізації ситуації в Афганістані, і завдання 

поразки «Аль-Каїді» і Талібану. При цьому Дж. Байден підняв питання, де 

зовнішньополітичне бачення США і Росії розходиться. Дж. Байден  

зауважив, що США не визнають Абхазію і Південну Осетію як незалежні 

держави та розподіл  сфер впливу в світі загалом. Позиція Вашингтону 

ґрунтується на тому, шо незалежні держави мають право приймати власні 

рішення.  

Підтвердженням прихильності адміністрації Б. Обами політики 

«перезавантаження» стала зустріч держсекретаря  США Г. Клінтон  та 

міністру закордонних справ РФ С. Лаврова в Женеві в березні 2009 р. 
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Г. Клінтон презентувала С. Лаврову символічну кнопку «перезавантаження» 

двохсторонніх відносиин, яку міністри натиснули разом.
360

 

1 квітня 2009 р. в Лондоні відбулася зустріч лідерів двох держав, в ході 

якої президенти Б. Обама та Д. Медведєв домовилися про початок 

переговорів між США та РФ  для підписання нової угоди про скорочення 

стратегічних наступальних озброєнь.
361

 Під час наступної зустрічі в Москві в 

липні 2009 р. лідери двох країн підписали документ про скорочення 

стратегічного наступального озброєння, що став передумовою офіційного 

договору підписаного в наступному році. Крім того, в контексті 

двостороннього співробітництва, важливим  підсумком переговорів  між 

американським та російським керівництвом було підписання угоди про 

транзит територією Росії до Афганістану. Цей документ надавав можливість 

Вашингтону та його союзникам по коаліції в Афганістані використовувати  

територію Росії для транспортування невійськових вантажів. Домовленість 

про транзит означала, що Росія підтримує американську позицію в 

афганському питанні.  

Ще більше значення мала ядерна програма Ірану та важливість співпраці 

США та Росії з цього питання. У наступні кілька місяців Вашингтон 

інтенсифікував діалог з Москвою та провів серію переговорів, щоб 

заручитися підтримкою Кремля напередодні нових санкцій проти Ірану. 

У червні 2010 р. Росія в складі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН 

проголосувала за прийняття Резолюції № 1929, згідно з якою ООН ввела 

більший пакет санкцій проти Ірану, що передбачав більш жорсткий 
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фінансовий контроль та розширення ембарго на постачання зброї.
362

 

Важливим досягненням  політики комбінування силових і несилових 

інструментів впливу адміністрації Обами стало те, що, крім погодження 

питання санкцій, Росія також розірвала контракт на постачання Тегерану 

зенітних ракетних систем С-300.  

В цей же період акцент американської дипломатії на важливості діалогу 

та співробітництва у відносинах з Росією приніс ще більший успіх. Так, 

8 квітня 2010 р. в Празі був підписаний  американсько-російський  Договір 

СНО-3 про стратегічні наступальні озброєння та скорочення ракетно-ядерних 

арсеналів.
363

 Він став важливим кроком у справі скорочення стратегічних 

арсеналів двох країн. В цілому договір закріпив плани США та РФ з 

реструктуризації стратегічних ядерних носіїв. Підписанням договору 

Б. Обама намагався посилити боротьбу проти поширення ядерної зброї. 

Президенти США та РФ  домовилися до 2017 р. скоротити кількість важких 

стратегічних бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет та 

балістичних ракет на підводних човнах до 700 одиниць. Активний діалог та 

співпраця між країнами  в цей період створили передумови для розширення 

американсько-російського співробітництва в ядерній сфері в цілому. Крім 

того, у 2011 р. адміністрація Б. Обами підписала з російською стороною 

угоду про співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії та 

угоду про утилізацію збройного плутонію.
364
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Натомість у США, напередодні президентських виборів 2012 р., все 

частіше висловлювалася думка про помилковість застосованого підходу в 

контексті політики зближення з Росією, яка практикувалась як вияв 

зовнішньополітичної слабкості США. Про це заявляв кандидат у президенти 

США від Республіканської партії М. Ромні.
365

 На його думку, Б. Обама не 

зумів отримати згоди Росії на більш серйозні санкції проти Ірану в обмін на 

відмову США від розміщення об’єктів протиракетної оборони в Польщі.  

Вже всередині 2010 р. головним предметом розбіжностей обох країн 

стало питання розміщення американської протиракетної оборони в Європі.
366

 

На Вашингтонському саміті в цьому ж році США та РФ не вдалося підписати 

угоду про протиракетну оборону. Згодом, на Лісабонському саміті НАТО 

20 листопада 2010 р. російська сторона висловила пропозицію щодо 

створення спільної секторальної протиракетної оборони 
367

, але подальші 

переговори на засіданні Ради НАТО-РФ в Сочі в липні 2011 р.
368

 також не 

принесли конкретних результатів. Під час зустрічі Б. Обами з президентом 
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Д. Медведєвим  в Гонолулу в листопаді 2011 р. президент США наголосив на 

тому, що Білий дім не збирається підписувати угоду по ПРО з РФ, проте 

підтвердив відкритість та зацікавленість США в покращенні діалогу, 

співпраці з Росією з ключових безпекових питань. Саме ці події стали 

відправною точкою для чергового етапу погіршення американсько-

російських відносин.
369

  

Після перемоги Б. Обами на президентських виборах у листопаді 2012 р. 

американсько-російські відносини продовжили погіршуватися. Однією з 

причин погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою став «Закон 

Магнітського», прийнятий Конгресом в грудні 2012 р.
370

 Адміністрація 

Б. Обами виступила за доцільність застосування персональних санкцій щодо 

осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства 

права, зокрема причетних у смерті російського аудитора С. Магнітського. У 

відповідь Держдума РФ виступила з критикою та прийняла законопроект з  

неофіційною названою «Закон Діми Яковлєва». Він передбачав введення 

санкцій проти громадян США та містив доповнення, що  вводило заборону 

на усиновлення російських дітей-сиріт.  

Важливе значення мало і те, що після першої президентського каденції 

Б. Обами в американсько-російських відносинах залишалася достатньо 

велика кількість проблемних питань. Директор Московського центру Карнегі 

Д. Тренін з цього приводу зазначав, що політика «перезавантаження» 

адміністрації Б. Обами, що мала на меті покращити співпрацю з Росією в 
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силових і несилових сферах, ліквідувала проблемні елементи, які залишилися 

від адміністрації Дж. В. Буша, але вона не надала політиці США щодо Росії 

необхідної стратегічної цілісності.
371

  

Влітку 2013 р. стався новий скандал після надання Росією тимчасового 

притулку колишньому співробітнику Агентства з національної безпеки США 

Е. Сноудену. Недоброзичливий крок Москви викликав нову хвилю обурень 

як в американських засобах масової інформації, так і в Конгресі. Результатом 

скандалу стало рішення адміністрації Б. Обами про скасування 

запланованого офіційного візиту президента  до Росії. Підтвердження того, 

що Вашингтон вирішив переглянути методи та засоби співпраці з Москвою 

стала прес-конференція 9 серпня 2013 р. у Вашингтоні, на якій  Б. Обама 

запропонував взяти паузу у відносинах США  і  Росії, наголосивши на 

необхідності переоцінки зовнішньополітичної позиції Росії та розуміння 

ключових питань і інтересів двосторонніх відносин.
372

 Причини відкладеного 

візиту Б. Обами в Москву на початку вересня 2013 р. були пов'язані в першу 

чергу, з відсутністю прогресу в застосуванні засобів  діалогу та співпраці  з 

таких питань, як ПРО і контроль над озброєннями та сфері глобальної 

безпеки. Істотну роль зіграли і відмінності у військово-доктринальних 

поглядах двох держав та обмеження демократії в Російській Федерації в 

процесі посилення авторитарного режиму В. Путіна. 

Причиною різкого погіршення політичного діалогу і співробітництва в 

цей період став розвиток подій в Україні, особливо російська військова 

окупація Криму, його подальше приєднання до Росії, а також початок 

військового конфлікту на сході України. Адміністрація Б. Обами виступала 
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за те, що Росія повинна бути покарана за порушення принципів системи 

сучасного світопорядку. Вашингтон, а також західні країни справедливо 

звинувачували Росію в порушенні принципу непорушності післявоєнних 

кордонів в Європі, здійсненні анексії території іншої держави, а також 

дестабілізації ситуації в Україні шляхом підтримки сепаратистських 

настроїв.  

Виступаючи в Гаазі на саміті з ядерної безпеки в березні 2014 р. 

Б. Обама підкреслив, що США та інші країни «великої сімки» готові ввести 

більш жорсткі санкції в сфері енергетики, фінансів, експорту озброєнь, якщо 

президент В. Путін піде далі приєднання Криму і російські війська 

просунуться на територію України.
373

 У брюссельській промові 27 березня 

2014 р. президент Б. Обама підкреслив, що США і Європа не хочуть 

контролювати Україну і не шукають конфлікту з Росією, а НАТО вже 60 

років допомагає людям ставати вільними. При цьому він зазначив, що США 

не обмежаться запровадженням санкцій і готові зміцнити свою силову 

присутність в повітряному просторі Балтики та збільшити військовий 

контингент в Польщі.
374

 

Адміністрація Б. Обами використовувала всі доступні, невійськові 

засоби впливу: фінансові, наукові та технологічні обмеження. Білий дім 

також почав потужну політичну кампанію, що мала на меті створення умов 

для міжнародної ізоляції Росії. При цьому американські політики, 
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представники експертного співтовариства і засоби масової інформації 

доклали значних зусиль для розвінчування російської пропаганди.  

Виступаючи на Атлантичній раді в Вашингтоні віце-президент 

Дж. Байден підкреслив прихильність США комплексним засобам впливу на 

Росію, зазначивши, що введення санкцій проти Росії стало логічним 

наслідком порушення Москвою принципу непорушності європейських 

кордонів. Дж. Байден, зокрема, наголосив на тому, що російська агресія є 

порушенням не тільки суверенітету України, а й фундаментального 

принципу неможливості зміни державних кордонів шляхом політичного 

залякування або застосуванням військової сили.
375

 

Тиск на Росію з боку США і світової спільноти збільшився після 

загибелі в зоні бойових дій на сході України літака Малазійських авіаліній. 

Держсекретар США Дж. Керрі на прес-конференції з міністром закордонних 

справ України П. Клімкіним в Вашингтоні в липні 2014 р. зазначив, що 

Вашингтон і європейські партнери приймуть додаткові заходи: «Якщо Росія 

продовжить йти цим шляхом, вона неодмінно виявиться поза межами 

міжнародного співтовариства. Те, що розгортається в Україні, вже зайшло 

занадто далеко».
376

 В результаті в серпні та вересні 2014 р США та західні 

партнери ввели ширші санкції проти ключових секторів російської 

економіки. 

У той же час, навіть в цей період адміністрація Б. Обами зберігала 

готовність до діалогу з керівництвом РФ з таких питань як іранська ядерна 
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програма та боротьба з міжнародним тероризмом. Крім того, в листопаді 

2014 р. послом США в Росії був призначений Дж. Тефт дипломат, який мав 

досвід роботи в країнах пострадянського простору. Його призначення можна 

було розцінювати як елемент несилового впливу адміністрації Обами на 

Москву.
377

 

У традиційній промові «Про стан держави» в січні 2015 р. Б. Обама 

відзначив, що розвиток ситуації підтверджує доцільність комбінованого 

тиску на Росію та показує  міць США і силу американської дипломатії. Глава 

Білого дому зауважив, що США протистоять агресії Росії, підтримуючи 

демократію в Україні та надаючи гарантії союзникам по НАТО. Крім того, 

він підкреслив, ефективність накладених санкцій в контексті економічної 

ізоляції Росії.
378

 

Після підписання перших і других Мінських угод адміністрація 

Б. Обами продовжила комплексний тиск на Росію, здійснюючи послідовний 

фінансово-економічний тиск. Стратегія Білого дому полягала в 

запровадженні секторальних санкцій в галузі торгівлі високотехнологічною 

продукцією. Секторальні санкції були також введені в паливно-

енергетичному комплексі та оборонній промисловості. Як потенційні об'єкти 

санкцій були визначені металургійна,  гірничовидобувна промисловість, і 

машинобудування. При цьому, адміністрація утрималася від відключення 

російських банків від Міжнародної міжбанківської системи передачі 

інформації та здійснення платежів.  
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Білий дім також інтенсифікував силові засоби для протистояння 

російської агресії. Так протягом 2014-2015 рр. Вашингтон провів 

переміщення та серію великомасштабних навчань за участю військово-

морських і військово-повітряних сил в Чорному і Балтійському морях та  

озвучив плани щодо повернення американських військ в Європу. Вашингтон 

також надав військову допомогу Україні у вигляді поставок військового  

нелетального обладнання і спорядження, відправки військових інструкторів. 

Проте, незважаючи, на заклики Конгресу, Білий дім не схвалив поставки 

Україні летальної, зокрема протитанкової зброї.  

Застосування адміністрацією Б. Обами  комплексу силових і несилових 

засобів зовнішньополітичного впливу в контексті російської агресії було 

підтвердженням прихільності політики «розумної сили». У Стратегії 

національної безпеки США від 6 лютого 2015 р. йшлося про необхідність 

тісної співпраці з міжнародними партнерами  в рамках протистояння агресії 

Росії. Зокрема зазначалося, що США будуть стримувати агресію Росії, 

приділяючи належну увагу її стратегічним можливостям, і в разі 

необхідності, будуть допомагати союзникам і партнерам в протидії 

зазіханням Росії в довгостроковій перспективі.
379

 

В інтерв'ю Сі-Ен-Ен в лютому 2015 р. Б. Обама підкреслив, що США 

мають намір і надалі використовувати силові і несилові засоби для впливу на 

Росію, прагнучи спонукати її змінити курс.
380

 На думку президента, 
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необхідно продовжувати комплексний тиск на Росію, підтримуючи Україну і 

одночасно даючи зрозуміти В. Путіну, що шлях до дипломатичного 

вирішення проблеми як і раніше відкритий.  

Зовшнішньополітичні дії адміністрації Б. Обами застосовані по 

відношенню Росїї піддавалися критиці провідними американськими 

політичними діячами. На прес-конференції 5 лютого в Вашингтоні  сенатор 

від Республіканскьої партії Джон Маккейн наголосив на необхідності надати 

Україні оборонне  летальне озброєння для запобігання подальшої російської 

агресії.
381

 На думку Дж. Маккейна, оборонне летальне озброєння не 

дозволить українським військовим перемогти російську армію в 

повномасштабній війні, але підвищить ризики і витрати Росії, які вона понесе 

в разі продовження військового наступу.  

Виступаючи в Брукінгському інституті 9 вересня 2015 р. кандидат в 

президенти Г. Клінтон підкреслила занадто м’яку політику Б. Обами та 

закликала до більш сильної реакції на дії Росії в Україні. «США необхідно 

робити більше у відповідь на анексію Криму і триваючу дестабілізацію 

України. Я переконана втому що, Росія повинна платити більшу ціну за свою 

агресію» - зауважила Г. Клінтон.
382

 

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН президент США заявив, що 

використання санкційного методу тиску не є прагненням Вашингтона 

повернутися до «холодної війни». Він також зазначив, що анексія Криму та 
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російська агресія на Сході України є сигналом того, що  подібне може 

статися в будь-якій іншій країні світу.
383

  

Під час виступу у Верховній Раді в грудні 2015 р. віце-президент 

Дж. Байден наголосив на тому, що США будуть і далі здійснювати тиск на 

Росію, поки вона не виконає Мінські домовленості. Віце-президент США 

наголосив на тому, що  США і Європа об'єднані в своїх зобов'язаннях щодо 

введення більш жорстких економічних санкцій по відношенню до РФ до тих 

пір поки буде продовжуватися російська агресія в Україні.
384

  

Адекватною відповіддю на агресію Росії, на думку Б. Обами, мало бути 

збереження в наступні роки американських військових витрат на 

колишньому рівні. Виступаючи перед журналістами в Білому домі в квітні 

2016 р. президент США підтвердив необхідність посилення силових засобів 

впливу в контексті загострення відносин з Росією. Зокрема, Б. Обама 

підкреслив  збільшення фінансування збройних сил для  стримання агресії і 

забезпечення безпеки США та їх союзників. Ці кроки адміністрації 

передбачають зміцнення можливостей США в Європі для надання 

ефективної підтримки союзників по НАТО в світлі посилення російської 

агресії.
385
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Таким чином, аналізуючи комплексне застосування адміністрацією 

Б. Обами силових і несилових засобів в контексті американсько-російських 

відносин треба зазначити, що в період першої адміністрації Білий дім робив 

ставку на діалог та співробітництво в багатьох сферах. Зближення в 

американсько-російських відносинах у 2009-2011 рр. допомогло вирішити, в 

певній мірі, питання скорочення стратегічних наступальних озброєнь, 

запровадити санкції по відношенню до Ірану, узгодити позиції в контексті 

боротьби з міжнародним тероризмом, але все-таки не змінило 

фундаментальних підвалин і суспільних настроїв в обох країнах, які 

продовжували перебувати у «післяісторії» «холодної війни». Після різкого 

посилення агресивного характеру зовнішньої політики Росії в 2014 р.  

Вашингтон застосував комплекс зовнішньополітичних засобів для впливу на 

Кремль. США разом з європейськими союзниками ввели санкції в 

фінансовому секторі, промисловості, паливно - енергетичному комплексі та 

оборонній сфері, залишаючи, при цьому місце для діалогу з конкретних 

міжнародних питань. Крім того, реагуючи на агресивні дії Росії, 

адміністрація Б. Обами інтенсифікувала переміщення військ в Чорному і 

Балтійському морях, провівши серію великомасштабних навчань та заявивши 

про намір повернути свої війська в Європу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дослідження наукової розробки проблематики дисертації показує 

наявність  різних за оцінками та трактуванням  наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених.  Враховуючи той факт, що адміністрація Б. Обами була 

діючою до січня 2017 р., реальністю є відсутність  достатньої кількості 

поглиблених досліджень її зовнішньої політики. Наукові розвідки, 

опубліковані в періодичних, академічних і аналітичних виданнях, 

безпосередньо висвітлюють зовнішньополітичну діяльність адміністрацій 

Б. Обами та присвячені дослідженню окремих аспектів зовнішньої політики 

США попередніх адміністрацій. Історіографічний аналіз дозволяє говорити 

про існування різних оцінок серез представників експертних спільнот щодо 

комплексного застосування силових і несилових інструментів в 

зовнішньополітичній стратегії США адміністраціями Б. Обами. Водночас 

очевидною є відсутність ґрунтовних праць присвячених різнобічному, 

базованому  на значну джерельну базу, аналізу кореляції силових і несилових 

засобів у зовнішній політиці Б. Обами.    

Проаналізовна джерельна  база,  яка  відображає проблематику 

використання силових і несилових засобів в зовнішній політиці США за 

адміністрацій Б. Обами, є достатньо інформативною і змістовною для 

проведення  ґрунтовного  дослідження. Джерельна база дослідження може 

бути поділена на шість груп: 1) нормативно-правовові акти та документи 

виконавчої влади США; 2) аналітичні матеріали виконавчої влади США та 

провідних дослідницьких центрів; 3) промови, інтерв'ю і статті Б. Обами та 

представників його адміністрацій; 4) мемуари вищого керівництва США; 5) 

академічні та періодичні видання і повідомлення засобів масової інформації. 

Досліджені групи джерел, представлені державними і приватними 

електронними архівами,  допомагають в процесі створення цілісного бачення  

методів і підходів до застосування силових і несилових засобів в 
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зовнішньополітичній практиці США та дозволяють  повною мірою 

реалізувати завдання дисертаційного дослідження.  

Відмова США від політики ізоляціонізму після закінчення Другої 

світової війни поставила перед американською дипломатією завдання 

розробки нових зовнішньополітичних стратегій та доктрин. Аналіз традиції 

застосування сили в зовнішній політиці США у другій половині ХХ ст. 

дозволяє наголосити, що починаючи з адміністрації Г. Трумена,  Вашингтон 

перейшов до комплексного  застосування силових і несилових засобів в 

боротьбі з комуністичним впливом Радянського Союзу та з метою 

поширення ліберально-демократичних ідей в світі. Інструментами 

вищезазначеної політики стала гонка озброєнь зі створенням великої 

кількості засобів масового знищення та використання дипломатії, 

пропаганди, економічної допомоги як несилових важелів впливу.  Карибська 

криза та війна у В'єтнамі призвели до особливо істотного перегляду 

зовнішньополітичних методів і програм американською владою.  

В 1970-х рр. – на початку 1980-х рр. Вашингтон залишив актуальними 

військові та економічні засоби впливу в протистоянні комунстичній агресії, 

роблячи, при цьому, більший акцент на використанні  таких несилових 

компонентів як дипломатія і конструктивний діалог з питань обмеження 

стратегічних озброєнь та систем протиракетної оборони. Крах біполярної 

системи на початку 1990-х рр. змусив Білий дім вносити суттєві зміни у 

стратегію США та засоби ії реалізації. США зробили ставку на застосуванні 

несилових інструментів впливу, залишаючи можливість використання 

військової сили як відповідь на появу нових регіональних та глобальних 

загроз. Проте, терористичні акти 11 вересня 2001 р. змінили 

зовнішньополітичні підходи Вашингтону, ввівши в практику використання 

превентивних військових дій для боротьби з міжнародним тероризмом і 

розповсюдженням ядерної зброї та надання, тим самим, переваги силовим 

елементам над несиловими важелями впливу.  
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Дослідження американських концепцій співвідношення силових і 

несилових інструментів в зовнішній політиці, дозволяє робити висновок про 

існування різних поглядів серед представників експертної спільноти в 

контексті цієї проблематики. Одна група представників американської 

зовнішньополітичної думки виступає  за політику комбінування силових і 

несилових засобів на основі концепції «розумної сили», що була взята на 

озброєння  адміністрацією Б. Обами. Поряд з активним застосуванням 

несилових засобів, дослідники вважають доцільним збереження ефективних, 

мобільних  військових сил як необхідного компоненту зовнішньополітичної 

стратегії США. Вони підкреслюють можливість застосування силових 

засобів в крайніх випадках, які становлять безпосередню небезпеку США та 

їх союзникам. Інші дослідники вважали доцільним адміністраціям Б. Обами 

проводити «м’яку» політику, що полягає в використанні  дипломатії, різних 

форм допомоги, розвитку культурно-освітніх програм для поширення і 

популяризації ліберально-демократичних цінностей. Вони також роблять 

наголос на важливості міжнародних організацій та установ, які сприятимуть 

якісному   вирішенню   регіональних  і   глобальних   питань.     Нарешті, 

прихильники «жорсткої сили» акцентують увагу на силовому інструменті як 

одному з основних важелів впливу США на міжнародній арені. Ця група 

дослідників вважає військову силу важливим засобом зовнішньополітичного 

впливу та ефективною відповіддю на зростаючу кількість міжнародних 

загроз.  

Аналіз концептуальних підходів адміністрації Б. Обами до 

співвідношення силових і несилових засобів дозволяє зробити висновок, що 

глава Білого дому разом зі своєю командою внесли істотні зміни у 

зовнішньополітичний курс країни. Адміністрація президента взяла на 

озброєння концепцію «розумної сили» Дж. Ная і Р. Армітажа  та активно 

використовувала її для вирішення міжнародних завдань. Підходи, 

запропоновані та втілені в зовнішній політиці США, передбачали  

застосування дипломатії, культурних програм, економічної допомоги для 
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збереження  американського глобального лідерства та поліпшення іміджу 

країни після наслідків зовнішньополітичних кроків попередньої адміністрації 

Дж. В. Буша. Дотримуючись єдиної лінії  у зовнішній політиці, Б. Обама 

підкреслював важливість посилення співпраці США з міжнародними 

демократичними інститутами і робив наголос на необхідності розширення 

багатосторонніх відносин з міжнародними партнерами  для вирішення 

світових проблем та відповіді на міжнародні виклики. Враховуючи досвід 

попередньої адміністрації, Б. Обама відмовився від стратегії превентивних 

військових дій і наголошував на необхідності постійної комплексної 

допомоги тим країнам, які її потребують та стоять за свободу й рівність. В 

той же час, президент Б. Обама залишав місце для можливого використання 

силових інструментів впливу в разі його виправданості безпосередньою 

загрозою безпеці США, їх союзників чи гуманітарними міркуваннями. 

Бачення зовнішньої політики командою  Б. Обами, було чітко відображено в 

стратегічних державних документах, програмах, виступах членів 

адміністрації президента. Таким чином, реагуючи на труднощі зовнішньої 

політики США періоду попереднього президенства, Вашингтон досить 

послідовно впроваджував свою нову комплексну політику, пристосовуючи її 

до швидких змін в світі.  

Одним з основних напрямків зовнішньої політики президента Б. Обами 

була боротьба з міжнародним тероризмом. Вашингтон наголошував на своїй 

послідовності в політиці комплексної боротьби з тероризмом. Протягом двох 

адміністрацій Б. Обама досяг значних успіхів в цій царині, зокрема, був 

ліквідований У. бін Ладен та деякі інші представники керівної верхівки 

«Аль-Каїди». Адміністрації Б. Обами робили акцент на використанні 

військами і розвідувальними службами США новітніх технологій в 

Афганістані,     зокрема    безпілотників.   Вашингтон    розвивав    

інтенсивнеелектронне спостереження   та   віддавав перевагу точковим 

авіаударам міжнародної коаліції в контексті протистояння ІДІЛ, виключаючи 

при цьому можливість використання великого сухопутного контингенту. 
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Особливий акцент Б. Обама робив на необхідності міжнародної кооперації 

для боротьби з поширенням тероризму та запобіганні потрапляння ядерної 

зброї в руки екстремістів. Білий дім також надавав комплексну підтримку 

владі Іраку та Афганістану у вигляді фінансової, технологічної допомоги, 

тренування місцевих сил для протистояння терористам.   

Близькосхідний регіон на продовження багатолітньої традиції був одним 

з пріоритетів зовнішньої політики США за адміністрацій Б. Обами. 

Президент реалізував передвиборчу обіцянку щодо виведення 

американського військового контингенту з Іраку та почав втілювати у життя 

проект матеріально-технічної допомоги місцевому уряду для відновлення 

країни і побудови демократичного суспільства.  Білий дім продовжив 

дотримуватись жорсткої позиції стосовно Ірану, застосувавши економічні 

санкції з метою домогтися від влади цієї країни змінити її погляд  на власну 

ядерну програму. При цьому, Б. Обама наполягав на важливості 

дипломатичного вирішенні іранської ядерної проблеми. Низка політичних 

переворотів на Близькому Сході не змінила позицію Б. Обами в контексті 

комплексної допомоги  країнам цього регіону. Події «Арабської весни» 

показали прихильність адміністрацій Б. Обами позиції мирного діалогу і 

міжнародного співробітництва для вирішення регіональних криз, зі 

збереженням, при цьому, права на застосування військової сили в разі 

потенційної загрози американській безпеці чи для запобігання порушення 

прав людини і для захисту мирного населення, як це й сталося після кривавих 

подій в Лівії в 2011 р.  

Одним з пріоритетних зовнішньополітичних питань для адміністрації 

Б. Обами були відносини з Росією. В період першої адміністрації Вашингтон 

зробив ставку на американсько-російське зближення, з чітким акцентом на 

поглиблення діалогу та співпраці з російською владою в контексті 

стратегічних безпекових питань. Проте, період «перезавантаження» досить 

швидко перейшов у фазу значного загострення двосторонніх відносин. 

Російська окупація Криму і військова агресія на Сході України призвели до 
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суттєвого переосмислення американсько-російських відносин Білим домом 

та застосування комплексу силових й несилових інструментів впливу. 

Залишаючи можливість діалогу з конкретних міжнародних питань, 

адміністрація Б. Обами  ввела санкції щодо російського фінансового сектору, 

промисловості, паливно - енергетичного комплексу та оборонної сфери як 

відповідь на агресію Російської Федерації. Крім того, адміністрація Б. Обами 

розпочала фінансову допомогу, постачання нелетального військово-

технічного обладнання Україні, інтенсифікувала переміщення військ в 

Чорноморському і Балтійському регіонах, провівши серію 

великомасштабних навчань та заявила про намір повернути свої війська в 

Європу для стримування Росії.  

Таким чином, є підстави вважати, що адміністрації Б. Обами достатньо 

переконливо поєднували силові і несилові засоби у своїй зовнішній 

політиці, а раціональність й прагматизм їх комбінування дозволяє 

застосовувати для  позначення цього підходу поняття «розумна сила». 

Натомість, як виглядає, залишається дискусійним питання про те чи такий 

доктринальний підхід забезпечив максимальну результативність зовнішньої 

політики Вашингтона і мав позитивні наслідки для світової політики, 

зокрема для стримування російського неоімперського авантюризму. 
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