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УКРАЇНА У ВІЙСЬКОВІЙ СТРАТЕГІЇ США ПІСЛЯ 2014 РОКУ: 

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 
 

Розглянуто місце та роль України у військовій стратегії США після 2014 р., тобто після анексії Росією Кримського 

півострова та агресії на сході нашої держави. Визначено ключові аспекти військово-оборонної співпраці між 

сторонами (зокрема, надання фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів та проведення спільних 

військових навчань). Виявлено, що офіційний Вашингтон розглядає агресивну політику РФ як загрозу міжнародному 

миру, безпеці й стабільності не тільки в Європі, а й у світі в цілому. На основі аналізу наявних документів та 

практичних напрямів співробітництва сторін доведено, що сьогодні США готові допомагати Україні на політико-

дипломатичному рівні, проте не мають наміру втручатися в російсько-український конфлікт збройним шляхом. 

Відповідно, сьогодні Україна посідає другорядну роль у рамках військової стратегії Сполучених Штатів. 
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Постановка проблеми. Після анексії 

Кримського півострова та початку російської 

агресії на сході України перед Сполученими 

Штатами постала необхідність реагувати на 

дану ситуацію та, відповідно, трансформувати 

свою військову стратегію згідно з новими 

геополітичними умовами. 18 грудня 2014 р. 

президент США Б. Обама підписав Закон про 

підтримку свободи України, згідно з яким 

Сполучені Штати зобов’язалися сприяти 

відновленню українського суверенітету і тери-

торіальної цілісності й стримувати владу 

Російської Федерації від подальшої дестабіліза-

ції ситуації в Україні. Закон передбачив меха-

нізм послідовного посилення тиску на оборон-

ну, енергетичну і фінансову галузі російської 

економіки, адже США (координуючи зусилля 

зі своїми союзниками та партнерами) зобов’я-

залися застосовувати комплексний підхід у пи-

танні підвищення здатності України захистити 

свою територію й відновити суверенітет і 

територіальну цілісність, зважаючи на незакон-

ні дії влади РФ [267]. Крім того, документом 

передбачено можливість надання Україні 

військової техніки та послуг, у тому числі 

радарних систем для боротьби з артилерією 

противника, розвідувальних безпілотних 

літальних апаратів, захищених засобів зв’язку, 

а також посібників для навчання українських 

військових. До його тексту також включено 

положення, що дозволяють використання 

коштів оборонного бюджету США на потреби 

реабілітації у медичних установах Сполучених 

Штатів поранених українських військовослуж-

бовців, навчання та підготовку українських 

військових лікарів у цій сфері, а також 

посилення потенціалу повітряних та військово-

морських сил нашої держави [190]. Відтак, 

офіційний Вашингтон активував зусилля 

військового сектору з метою надання допомоги 

Україні в її протистоянні з Росією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Задля аналізу тематики військово-оборонної 

кооперації України та США автор використо-

вував дослідження таких науковців як П. 

Біленчук і Т. Обіход [1], В. Жигайло [3], Е. Чау-

совський [10]. Крім того, під час підготовки да-

ної розвідки було проаналізовано низку двосто-

ронніх документів, схвалених між Україною та 

Сполученими Штатами, а також законодавчу 

базу США [7; 11-13]. Однак, дані матеріали не 

містять комплексного вивчення місця України 

у військовій стратегії США в новітній період.  

Мета статті. Відповідно, метою даної статі є 

здійснення цілісного дослідження місця та ролі 

України у військовій стратегії США після анексії 

Кримського півострова та збройної агресії Росії 

на сході України в 2014 р., а також аналіз 

основних аспектів дво- та багатосторонньої 

взаємодії сторін у цьому секторі. 

Основні результати дослідження. 

Важливо, що вже протягом 2014-2015 рр. США 

надали Україні військову допомогу на суму в 

260 млн. дол., включаючи постачання наметів, 

бронежилетів, тепловізорів, транспортних 

засобів, медичного та інженерного споряджен-



№ 11/1 (20) листопад 2018 р.   

 

45 

ня, портативних радіостанцій, радарів, що визна-

чають місце, звідки ведеться вогонь противника, 

а також патрульних катерів. У 2016 р. США 

виділили Україні 300 млн. дол. військової 

допомоги [6]. 22 березня 2018 р. Конгрес США 

схвалив проект бюджету країни на 2018 р., що 

передбачив надання Україні 250 млн. дол. 

військово-технічної допомоги. Ця сума на 50 

млн. дол. перевищує аналогічні асигнування 2017 

р., що дозволило нашій державі отримати кошти, 

необхідні для придбання переносних протитан-

кових ракетних комплексів «FGM-148 Javelin», 

які вже надійшли на озброєння української армії [5]. 

На практиці така допомога, а також 

військова й оборонна співпраця зі США дає 

українській армії можливість досягнути 

західних стандартів, удосконалити власну 

техніку й отримати визнання у світі. В умовах 

активізації російської агресії на сході, Україна 

повинна продовжувати посилювати свої 

оперативні спроможності завдяки проведенню 

заходів військового співробітництва зі 

збройними силами країн-партнерів. Відповідно, 

бажаючи упередити подальшу агресію РФ на 

території Європейського континенту, з 2014 р. 

США почали активніше залучати Україну до 

різноманітних військових навчань, адже саме 

державам Східної Європи  загрожує російська 

територіальна експансія [10]. 

Нині обидві країни проводять щорічні 

військові навчання на території України. Це, 

насамперед, тренування бійців українських 

підрозділів і їх колег з армій НАТО «Rapid 

Trident» і навчання військово-морських сил 

«Sea Breeze» у Чорному морі. Під час цих 

заходів військові Сполучених Штатів 

передають українцям практичний досвід 

ведення бою на суші та на морі, а керівництво 

США має змогу оцінити ефективність 

співпраці з Україною у питаннях безпекової та 

оборонної реформи, спрямованої на розбудову 

українських профільних військових інституцій 

за стандартами НАТО. У 2018 р. тренувальні 

місії на території України здійснюють роботу 

на основі Технічної угоди між Міністерством 

оборони України та Командуванням 

Сухопутних військ Збройних Сил Сполучених 

Штатів Америки в Європі щодо проведення 

багатонаціонального навчання з підготовки 

підрозділів збройних сил від 6 березня 2018 р. 

[7]. Зокрема, сухопутні навчання «Rapid Trident – 

2018» (3-15 вересня 2018 р.) стали 

наймасштабнішими в історії НАТО в цьому 

регіоні, адже до них було залучено понад 350 

одиниць техніки та 2 200 військових – 

представників збройних підрозділів 10 

держав-членів НАТО та 4 країн-партнерів 

Альянсу. Крім того, у навчаннях узяли участь 

військовослужбовці багатонаціональної 

Литовсько-польсько-української бригади імені 

Великого гетьмана Костянтина Острозького [2]. 

Зважаючи на анексію Кримського півострова 

та вторгнення РФ на територію України 2014 р., 

геостратегічні пріоритети США та, відповідно, 

американська військова доктрина також зазнали 

змін. Основною метою Національної військової 

стратегії США 2015 р. стала протидія ревізіоніст-

ським державам, які ставлять під сумнів дію між-

народних норм, а також екстремістським органі-

заціям, що застосовують насильство, таким чи-

ном підриваючи транснаціональну безпеку [13, с. 1]. 

Відповідно до тексту документа, Росія бере 

участь у процесі забезпечення безпеки в окре-

мих сферах на зразок боротьби з наркотрафіком 

та протидії тероризму, однак, не дивлячись на 

це, вона постійно демонструє неповагу до суве-

ренітету своїх сусідів і здатна до застосування 

сили проти них задля досягнення своїх цілей. 

Військові дії РФ погіршують регіональну 

безпеку, бо вона вдається до використання 

пов’язаних із нею сепаратистських утворень. 

Такі дії порушують угоди, які РФ підписала, зо-

бов’язавшись діяти у відповідності до норм 

міжнародного права, включаючи положення 

Статуту ООН, Заключного акта НБСЄ, Осново-

положного акта про взаємовідносини, співпра-

цю і безпеку між Російською Федерацією та 

НАТО, Будапештського меморандуму, а також 

Договору про ліквідацію ракет середньої та 

малої дальності [13, с. 2]. 

У Стратегії Сполучені Штати визнають, що 

під час застосування насильства у зоні 

конфлікту окремі актори можуть діяти 

креативно і гнучко. Подібні «гібридні» 

конфлікти спровоковані військовими силами, 

які набувають недержавної ідентичності, як, 

наприклад, сили, на які спиралася Росія в 

Криму. Більше того, ці «гібридні» конфлікти 

можуть розпочинатися державними і 

недержавними акторами, які, діючи спільно, 

намагаються досягти визначених цілей, при 

цьому застосовуючи широкий спектр озброєнь. 

Подібна ситуація сьогодні спостерігається на 

сході України [13, с. 4]. 
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Однак, заявляючи про необхідність 

подолання та протидії агресивним акціям 

держав у всьому світі, США, згідно з 

документом, залишаються готовими до 

співпраці з усіма країнами, а тому мають намір 

підтримувати зв’язки з РФ і залучати її до сфер 

взаємодії, що становлять спільний інтерес, якщо 

Росія вирішуватиме конфлікти мирним шляхом і 

дотримуватиметься при цьому норм 

міжнародного права [13, с. 3]. У питаннях 

надання військової допомоги з боку США іншим 

акторам задля розв’язання конфліктів офіційний 

Вашингтон залишився вірним своїм 

зобов’язанням перед союзниками у рамках 

НАТО. Згідно зі Стратегією, Альянс надає 

життєво важливі гарантії безпеки своїм членам, 

тому його дії мають стратегічне значення для 

подолання конфліктів, особливо у світлі 

нещодавньої агресії Росії на її периферії [13, с. 9]. 

Таким чином, можемо констатувати друго-

рядність значення російсько-українського про-

тистояння у тексті даного документа. Незва-

жаючи на критику на адресу РФ у зв’язку з її 

агресією на території України, «українське 

питання» у Стратегії згадується в контексті 

дотримання наявного в Європі статус-кво та 

стримування можливих військових дій Росії 

щодо союзників США у рамках НАТО. Відпо-

відно, після публікації даного документа, спів-

робітництво між Україною та Сполученими 

Штатами у військовій сфері продовжилося у 

рамках досягнутих раніше домовленостей, 

однак воно не передбачало ані надання безпо-

середньої військової допомоги українським 

Збройним Силам, ані передачу Україні 

летальних озброєнь. Це означало, що США не 

мали наміру безпосередньо долучатися до 

бойових дій у ході російсько-української війни. 

Схвалена 8 вересня 2016 р. Концепція 

розвитку партнерства між Міністерством 

оборони України та Міністерством оборони 

США на п’ятирічний період спрямована на 

розширення військового потенціалу Збройних 

Сил України та покращення їх спроможності 

самостійно вести бойові дії. Зокрема, у доку-

менті йдеться про зміцнення обороноздатності 

України; реалізацію оборонної реформи з ме-

тою створення сучасних Збройних Сил; удос-

коналення процесів оборонного планування; 

управління оборонними ресурсами з метою 

формування, підготовки, розвитку та забезпе-

чення військ; покращення співробітництва у 

галузі оборонних технологій [8]. Крім того, в 

2016 р. розпочав роботу Багатонаціональний 

об’єднаний комітет із питань військового 

співробітництва та оборонного реформування, 

до складу якого увійшли представники США, 

Канади, Литви та Великої Британії, які 

оцінюють військові потреби України і 

визначають пріоритетні напрями співпраці у 

сфері підготовки військових кадрів, надання 

обладнання і консультацій [3, с. 39]. 

Зважаючи на зазначене, варто відзначити, 

що законодавче закріплення пріоритетності 

членства України в НАТО 2017 р. можна вважати 

своєрідною стратегією формування 

зовнішньополітичного курсу країни у новому 

тисячолітті. Однак, практична реалізація цих 

кроків пов’язана з необхідністю вироблення 

тактики завершення війни на сході України на 

національному рівні. Саме належним чином 

реструктурована сфера безпеки й оборони в 

комплексі з виваженим алгоритмом прийняття 

тактичних рішень мають стати підґрунтям для 

зменшення небезпек для держави, що надходять 

від терористичних атак, ризиків і загроз, адже 

вони є причиною не тільки економічної та 

політичної криз в Україні, а й призводять до 

значних людських втрат [1, с. 13]. 

У цьому контексті важливим є зміст 

Стратегії національної оборони США 2018 р., 

схваленої президентом Д. Трампом. Централь-

ним завданням документа є переорієнтування 

збройних сил цієї держави на боротьбу з 

окремими країнами, а не терористичними 

угрупованнями, адже відсутність військової 

переваги над РФ та КНР може нівелювати 

здатність Сполучених Штатів протистояти їх 

агресії. Тому в документі наголошується, що 

він є стратегією конкуренції, а не стратегією 

конфронтації з Росією та Китаєм, діями яких у 

Західній півкулі сьогодні стурбовані США. 

Натомість, останні продовжать взаємодіяти з 

країнами даного регіону, щоб спробувати 

зміцнити їх потенціал для дій навіть за умови їх 

залякування іншими акторами, а також їх 

спроможність боротися зі зловмисною 

діяльністю, яка є наслідком втручання у справи 

регіону ззовні. Відповідно, Сполучені Штати 

зобов’язуються захищати свої інтереси, а також 

союзників і партнерів, домагаючись збере-

ження того бачення Гельсінського світового 

порядку, якого більшість держав світу 

дотримуються протягом багатьох років [4]. 
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У документі зазначається, що Росія і Китай 

хочуть сформувати світ, який відповідав би їх 

авторитарній моделі правління, тобто намага-

ються отримати право вето на економічні, 

дипломатичні й оборонні рішення інших країн. 

У свою чергу, РФ ставить собі за мету зруйну-

вати Організацію Північноатлантичного дого-

вору і змінити економічні й безпекові структу-

ри Європи та Близького Сходу на свою користь 

[12, с. 2]. Оскільки ерозія військової переваги 

США над Китаєм і Росією може в кінцевому 

підсумку поставити під сумнів здатність 

держави стримувати агресію, документ 

визначає три основні довгострокові стратегічні 

цілі Сполучених Штатів: 

1) відновлення військової готовності для 

побудови більш боєздатних збройних сил; 

2) зміцнення альянсів шляхом залучення до 

них нових партнерів; 

3) реформування ділової практики 

військових відомств для підвищення їх 

ефективності [12, с. 5]. 

Висновки та пропозиції. Отже, Стратегія 

не містить положень, що стосуються 

можливості розширення військової підтримки 

України з боку США у контексті російсько-

українського протистояння. У документі лише 

відзначено, що використання РФ нових 

технологій для дискредитації і підриву 

демократичних процесів у Грузії, Криму і 

східній Україні викликає занепокоєння, а у 

поєднанні з розширенням і модернізацією 

російського ядерного арсеналу перетворюється 

на очевидну проблему [12, с. 2]. Проте, у 

Стратегії немає жодних конкретних заяв щодо 

України або планів США стосовно її військової 

підтримки. Більше того, документ не містить 

згадок про розширення НАТО або про нові 

стратегічні союзи. Відповідно, можна 

стверджувати, що Україна залишається 

державою, яку США підтримують у її 

протистоянні з Росією у першу чергу політико-

дипломатичним шляхом, але перед якою вони 

не мають жодних чітко зафіксованих 

зобов’язань військово-оборонного характеру. 
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Леванчук И. 

УКРАИНА В ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ США ПОСЛЕ 2014 ГОДА: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

Рассмотрены место и роль Украины в военной стратегии США после 2014 г., то есть после аннексии Россией 

Крымского полуострова и агрессии на востоке нашей страны. Определены ключевые аспекты военно-оборонного 

сотрудничества между сторонами (в частности, предоставление финансовой помощи Украине со стороны 

Соединенных Штатов и проведение совместных военных учений). Выявлено, что официальный Вашингтон 

рассматривает агрессивную политику РФ как угрозу международному миру, безопасности и стабильности не 

только в Европе, но и в мире в целом. На основе анализа имеющихся документов и практических направлений 

сотрудничества сторон доказано, что сегодня США готовы помогать Украине на политико-дипломатическом 

уровне, однако не намерены вмешиваться в российско-украинский конфликт вооруженным путем. Соответственно, 

сегодня Украина имеет второстепенную роль в рамках военной стратегии США. 

Ключевые слова: военная стратегия, оборонное сотрудничество, Украина, США, Россия, аннексия, Крым 

 

Levanchuk I.  

UKRAINE IN THE U.S. MILITARY STRATEGY AFTER 2014: KEY ASPECTS 

The place and role of Ukraine in the U.S. military strategy after 2014, i.e. after the Russian annexation of the Crimean peninsula 

and its aggression in the East of our country, are considered. The key aspects of military and defence cooperation between the 

parties (in particular, the U.S. financial assistance given to Ukraine and joint military trainings conducted by the states) are 

determined. The official Washington is traced to consider the aggressive Russian policy as a threat to the international peace, 

security and stability not only in Europe, but also in the world as a whole. Based on the analysis of available documents and 

practical directions of cooperation between the parties, the USA is proved to be ready helping Ukraine at the political and 

diplomatic level but not to intend interfering in the Russian and Ukrainian conflict while using armed means. Accordingly, 

today Ukraine plays a minor role within the framework of the United States military strategy. 

Key words: military strategy, defence cooperation, Ukraine, USA, Russia, annexation, Crimea 
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