
ЧАСТИНА І 
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ НАТО 

 

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НАТО 
 

Історія створення НАТО безпосередньо пов’язана з подіями, що 
відбувалися в світі після Другої світової війни. Зважаючи на це, 
спробуємо виявити глибинні передумови створення НАТО. Починаючи 
з часу Французької революції, за останні двісті років Європа змогла 
три рази мирним шляхом змінити основи своєї безпеки. Сьогодні 
континент знову стоїть на порозі таких змін. Перша постнаполеонівська 
архітектура європейської безпеки була розроблена на Віденському 
конґресі у 1815 році. Вона стримувала загрозу великомасштабної 
європейської війни протягом 99 років. Молоді Сполучені Штати 
залишились осторонь, хоча за сорок років брали участь у двох війнах 
з Англією. Вдруге архітектура європейської безпеки була дещо змінена 
у Версалі в 1919 році. Провідну роль у цьому процесі відігравав 
Президент Вудро Вільсон, але США поспішили відійти від участі в 
будь-яких структурах, створених з їх же допомогою. Цей крок сприяв 
послабленню Америки і призвів до трагічного відновлення загальної 
війни двадцять років потому. Коли у 1945 році знову настав час 
перегляду засад європейської безпеки, великі держави спочатку збудували 
систему, засновану на принципах, проголошених на Ялтинській і 
Потсдамській конференціях і закріплених у Статуті ООН. Уже в 1947 році 
лідери західних країн створили більш ефективну структуру колективної 
безпеки для мирного часу, в основу якої були покладені «доктрина 
Трумена», «план Маршалла» НАТО, атлантичне партнерство і провідна 
роль Америки. Ця система відображала головні цілі американської 
політики в Європі у післявоєнний період. 

Отже, в період 1945-1949 рр. між державами Західної Європи та 
їхніми союзниками в Північній Америці постала нагальна проблема 
повоєнної відбудови економіки. 

22 січня 1948 року Ернест Бевін (міністр закордонних справ 
Великобританії), виступаючи в Палаті громад британського парламенту, 
запропонував створити Союз західних країн. Пропозиція була підтримана 
європейською громадою, і, підписавши в березні 1948 року Брюссельський 
договір, п’ять держав західної Європи, а саме: Бельгія, Люксембург, 
Нідерланди, Сполучене Королівство Великобританії і Франція – цим 
самим засвідчили своє прагнення створити ефективну і мобільну систему 
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оборони, зміцнити та поглибити взаємні контакти таким чином, щоб 
бути спроможними протидіяти ідеологічній і політичній загрозі з Півночі. 

Відтак 27-28 вересня 1948 року міністри закордонних справ держав-
учасниць Брюссельського договору заснували Організацію оборони 
Західного Союзу. 

Потім відбулися переговори між США і Канадою про створення 
єдиного Північноатлантичного альянсу, заснованого на ґарантіях безпеки 
та взаємних зобов’язаннях між Європою та Північною Америкою. І вже 
10 грудня 1948 року представники держав-учасниць Брюссельського 
договору США і Канади розпочали у Вашинґтоні переговори про укладання 
Північноатлантичного договору. Держави-члени Брюссельського договору 
запросили Данію, Ісландію. Італію, Норвегію і Португалію взяти 
участь у цьому процесі. Наслідком цих переговорів стало підписання 
4 квітня 1949 року Вашинґтонського договору, що започаткував спільну 
систему безпеки, засновану на партнерстві цих країн. 12 березня 1952 року 
першим Генеральним секретарем НАТО було обрано лорда Ісмея з 
Великобританії. У 1952 році до договору приєдналися Греція і Туреччина, 
в 1955 році – Федеративна Республіка Німеччина, а в 1982 – Іспанія. 

Після закінчення «холодної війни» перед Сполученими Штатами 
постали нові завдання в їх європейській політиці. Цього разу США 
повинні були взяти на себе ініціативу європейського архітектора з 
метою приєднання країн континенту і таким чином стабілізувати Європу 
в цілому. Сюди повинні були ввійти західні країни, країни з колишнього 
соцтабору в Центральній Європі, Росія і колишні радянські республіки. 

 
2. ЩО ТАКЕ НАТО? 

 
Організація Північноатлантичного договору є однією з провідних 

міжнародних установ. Вона являє собою політико-військовий союз, 
що об’єднує 28 країн-членів з Європи та Північної Америки. 

Представники цих країн регулярно проводять консультації та 
співпрацюють у галузі безпеки й оборони. У цьому плані НАТО втілює 
унікальний зв’язок між двома континентами, забезпечуючи основу 
для політичної співпраці та співпраці у галузі безпеки. 

 
3. ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ НАТО? 

 
НАТО має на меті забезпечувати захист своїх країн-членів політичними 

та військовими засобами. НАТО також сприяє консультаціям та 
співробітництву з країнами-не членами Альянсу з широкого кола питань, 
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пов’язаних із безпекою, таких як оборона, реформа та миротворчість. 
Проводячи дискусії та розвиваючи партнерство, НАТО бере участь у 
запобіганні конфліктам як на території своїх держав-членів, так і поза 
її межами. 

НАТО захищає демократичні цінності та віддане принципу мирного 
вреґулювання суперечок. Якщо вреґулювати конфлікт демократичними 
засобами неможливо, НАТО має військовий потенціал, необхідний 
для запровадження операцій із вреґулювання криз та миротворчих 
операцій, які можуть проводитися власними зусиллями або у співпраці 
з іншими країнами та міжнародними організаціями. 

Діяльність НАТО також має третій вимір, до складу якого входять 
такі галузі співпраці, як планування на випадок надзвичайних ситуацій 
цивільного характеру, надання допомоги країнам-членам та країнам-
партнерам у подоланні наслідків природних катастроф, а також наукові 
програми та охорона довкілля. 

 
4. ЯК ФУНКЦІОНУЄ НАТО? 

 
Кожна країна НАТО представлена у політичній штаб-квартирі в 

Брюсселі постійною делегацією, очолюваною послом, який представляє 
свій уряд у процесі проведення консультацій та ухвалення рішень в Альянсі. 

Найвищий політичний орган, що ухвалює рішення в НАТО, – це 
Північноатлантична Рада, на засіданнях якої на різних рівнях під 
головуванням Генерального секретаря НАТО розглядаються ключові 
питання. 

Усі рішення в рамках кожного з комітетів НАТО досягаються шляхом 
консенсусу. Таким чином, вислів «рішення НАТО» є синонімом спільної 
волі усіх його країн-членів. 

Постійні збройні сили НАТО є дуже обмеженими. Коли Північно-
атлантична рада ухвалює рішення про проведення операції, країни-
члени виділяють війська на добровільній основі. Ці підрозділи 
повертаються до своїх країн одразу після завершення операції. 

Завдання із координації та управління операціями Альянсу покладено 
на військову командну структуру. До складу цієї структури входять 
штаби та військові бази, розташовані на території різних країн-членів. 

Щоденна діяльність НАТО, цивільні та військові структури, а також 
програма інвестицій у безпеку фінансуються у рамках спільного бюджету, 
до якого кожна країна-член оплачує внески відповідно до узгодженого 
механізму розподілу витрат. 

Офіційними мовами НАТО є англійська та французька мови. 
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5. КРАЇНИ-ЧЛЕНИ НАТО, ПАРТНЕРИ ТА УЧАСНИКИ 
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ДІАЛОГУ 

 
Країни-члени НАТО (та рік вступу): Албанія/2008, Бельгія/1949 р., 

Болгарія/2004 р., Велика Британія/1949 р., Греція/1952 р., Данія/1949 р., 
Естонія/2004 р., Іспанія/1982 р., Ісландія/1949 р., Італія/1949 р., Канада/ 
1949 р., Латвія/2004 р., Литва/2004 р., Люксембург/1949 р., Нідерланди/ 
1949 р., Німеччина/1955 р., Норвегія/1949 р., Польща/1999 р., Португалія/ 
949 р., Румунія/1949 р., Словаччина/2004 р., Словенія/2004 р., Сполучені 
Штати Америки/1949 р., Туреччина/1952 р., Угорщина/1999 р., Франція/ 
1949 р., Хорватія/2008, Чеська Республіка/1999 р. 

Країни-партнери НАТО: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 
Грузія, Ірландія, Казахстан, Киргизія, Колишня Югославська Республіка 
Македонія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Україна, Фінляндія, Швейцарія, Швеція. 

Країни-учасники Середземноморського діалогу: Алжир, Єгипет, 
Ізраїль, Йорданія, Мавританія, Марокко, Туніс. 

 
6. У ЧОМУ ПОЛЯГАЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО? 
 
Генеральний секретар НАТО є міжнародним державним діячем, якому 

уряди держав-членів НАТО довірили бути головою Північноатлантичної 
ради, Комітету військового планування і Групи ядерного планування. 

Генеральний секретар – це головний виконавчий посадовець НАТО. 
Крім того, генеральний секретар є головою Ради євроатлантичного 
партнерства і Групи середземноморської співпраці, співголовою (спільно 
з представником Росії і представником країни НАТО, виконуючим 
обов’язки почесного голови) Сумісної постійної ради «Росія – НАТО». 
Він також є співголовою, спільно з представником України, Комісії 
«Україна – НАТО». 

Генеральний секретар НАТО представляє організацію на найвищому 
міжнародному рівні, заохочує та скеровує процес консультацій та 
прийняття рішень в Альянсі. Генсек може пропонувати питання, які 
потребують обговорення або прийняття рішення, а також надає свої 
послуги для вреґулювання спорів між державами-членами. Крім зазначених 
вище аспектів, Генсек НАТО координує та спрямовує діяльність таких 
структурних підрозділів Організації, як Комітет оборонного планування, 
Група ядерного планування, Міжнародний секретаріат, що разом 
утворюють найвищі політичні органи Альянсу. Він також є номінальним 
головою інших робочих комітетів НАТО. 

Нинішнім Генеральним секретарем НАТО є Яап де Хооп Схеффер. 
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7. ЩО СТАНОВИТЬ СОБОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АЛЬЯНСУ? 

 
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) є об’єднанням, 

яке складається з 28 країн Північної Америки та Європи і створене з 
метою досягнення цілей Північноатлантичного договору. 

До структури НАТО відносяться: 
Північноатлантична рада, Комітет оборонного планування, Група 

ядерного планування, Військовий комітет, Виконавча робоча група, 
Спеціальна група високого рівня з питань контролю над звичайними 
озброєннями, Спільний комітет з проблем розповсюдження зброї масового 
знищення, Політично-військовий керівний комітет з Партнерства заради 
миру, Комітет протиповітряної оборони НАТО, рада НАТО з питань 
консультацій, командування та управління, Рада директорів Організації 
з управління Системою повітряного управління та контролю НАТО, 
Політичний комітет вищого рівня, Дорадча група з атлантичної політики, 
Політичний комітет, Вища політико-військова група з питань розпов-
сюдження зброї масового знищення, Координаційний комітет з верифікації, 
Група координації політики, Комітет оборонного аналізу, Нарада 
національних керівників у галузі озброєнь, Комітет НАТО зі стандартизації, 
Комітет з питань інфраструктури, Вищий комітет з цивільного планування 
на випадок надзвичайних ситуацій, Нарада керівників з питань 
матеріально-технічного забезпечення країн НАТО, Науковий комітет, 
Комітет з питань сучасного суспільства, Цивільний та військовий 
бюджетні комітети, Вища рада з питань ресурсів, Вища оборонна 
група з проблем розповсюдження зброї масового знищення, Група 
високого рівня, Економічний комітет, Комітет громадської дипломатії, 
Комітет з оперативної діяльності Ради та навчань, Комітет НАТО з 
управління повітряним рухом, Рада директорів організації з управління 
ценральноєвропейською системою трубопроводів, Комітет НАТО з 
трубопроводів, Комітет внутрішньої безпеки НАТО, Спеціальний комітет, 
Архівний комітет. 

Генеральний секретар є номінальним головою ряду комітетів, які 
очолюються або спільно очолюються на постійній основі вищими 
посадовими особами, котрі відповідають за певні галузі. Генеральний 
секретар виконує три головні ролі: головує в Північноатлантичній 
раді, Комітеті оборонного планування і Групі ядерного планування, є 
головою Ради євроатлантичного партнерства, Ради «Росія – НАТО», 
Комісії «Україна – НАТО» і Групи середземноморської співпраці. 

Головним джерелом підтримки є відділ або Директорат Міжнародного 
секретаріату. Багатьом комітетам надає підтримку Міжнародний військовий 



Довідник 12 

штаб. Комітети НАТО ухвалюють рішення або формулюють рекомендації 
вищим органам на основі обміну інформацією та консультацій, що 
приводять до консенсусу. Процедури голосування або прийняття рішень 
більшістю не існує. 

Військовий комітет НАТО підпорядкований Північноатлантичній 
раді і Комітету оборонного планування, але має спеціальний статус 
вищого військового органу в НАТО. 

 
8. НАТО І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 
На Заході розглядають НАТО і ЄС як дві складові частини європейської 

економіко-політичної системи, де ЄС відповідає за економічну інтеґрацію, 
а НАТО – за питання безпеки, обопільно доповнюючи одне одного. 

Відомий американський політолог Збігнев Бжезинський відзначив, 
що «американське зацікавлення у демократичній Європі є величезним. 
На відміну від американської присутності в Японії, НАТО підсилює 
американський політичний вплив і військову силу в серці Євразії. 
Оскільки союзні європейські нації все ще значною мірою залежать від 
захисту з боку США, будь-яке розширення європейського політичного 
впливу є розширенням американського впливу». 

Як стверджує Збігнев Бжезинський, «більш широка Європа слугуватиме 
короткостроковим і довгостроковим інтересам США. Більш широка 
Європа одночасно поширить зону впливу США без одночасного створення 
Європи, політично інтеґрованої настільки, щоб вона становила виклик 
США в сенсі геополітичного значення». 

Унаслідок вступу до ЄС 10 нових членів у травні 2004 р. до ЄС 
приєдналася група центрально- та східноєвропейських країн, які виступають 
за непорушність зв’язку з НАТО у сфері безпеки та за те, щоб європейська 
оборонна складова розвивалася в межах НАТО. Американці кажуть, 
що країни Східної Європи були серед найбільш ентузіастичних претендентів 
на вступ до НАТО, оскільки вони «знають ціну свободі». 

Існування НАТО суттєво полегшило відносини між членами ЄС, 
які в минулому мали складну і конфліктну історію відносин, зокрема, 
Німеччини і Франції, Німеччини і Польщі, Німеччини й Чехії, Румунії 
та Угорщини. 

Через військову слабкість Європи, наявність серйозних, історично 
вкорінених суперечностей між державами континенту Європа без 
НАТО втрачає значну частину свого політичного потенціалу. Крім 
того, жодна країна Європи не може стати геополітичним лідером, 
достатньо потужним для цієї ролі та водночас таким, щоб ії лідерство 
було сприйняте іншими країнами Європи. 
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Великі геополітичні цілі, що вимагають значних зусиль, такі як 
розширення меж політичної Європи, не можуть бути вирішені на 
рівні національних урядів Європи. Вирішувати значні геополітичні 
завдання країни Європи можуть лише за допомогою наднаціонального 
об’єднання. Однак досі країни Європи спромоглися вирішити в межах 
ЄС такі завдання лише за умови, що їхня реалізація не викликала 
значного зовнішнього опору. ЄС довго перебував у стадії планування 
свого розширення і остаточно визначився з питання максимізації 
кількості нових членів у 2004 р. до 10 лише після того, як НАТО ухвалила 
рішення про чергове розширення на сім держав у 2002 р. 

Ймовірно, гіпотетична безпосередня загроза безпеці країн Європи 
могла б мобілізувати їх на адекватні політичні зусилля та зміцнити 
їхню солідарність без задіяння «зовнішнього чинника» в особі США. 
Однак ослаблення військових і політичних ризиків у Європі у зв’язку 
з розпадом СРСР і Варшавського договору позбавило держави Європи 
одного з важливих рушійних імпульсів до проведення амбітної зовнішньої 
політики. 

 
9. ЧОМУ НАТО НЕ ПРИПИНИЛО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ 

РОЗПАДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ? 
 

На запитання «Що таке НАТО?» більшість відповість: це військово-
політичний блок, створений у 1949 році 12-ма країнами по обидва 
боки Атлантики з метою протистояння прагненням СРСР в умовах 
«холодної війни» поширити свій вплив не лише на східноєвропейські 
країни (в рамках Організації Варшавського договору – ОВД), але й на 
інші частини континенту. І це дійсно було так свого часу. 

На початку 1990-х років, з розпуском ОВД і розпадом СРСР, 
традиційні противники НАТО зникли, що викликало дебати щодо 
доцільності існування самого Альянсу. Водночас невдовзі стало очевидним, 
що із завершенням «холодної війни», хоча й була усунута безпосередня 
військова загроза конфлікту ворогуючих блоків, загальносвітова 
безпека, на жаль, не зміцнилася. Реґіональні та міжетнічні конфлікти, 
міжнародний тероризм, техногенні катастрофи – все це створило нові 
виклики безпеці як Альянсу, так і всьому світовому співтовариству. 

У нових умовах стало очевидним, що роль НАТО, як організації 
безпекового спрямування, жодним чином не зменшується. Альянс почав 
еволюціонувати від союзу із чітко визначеною відповідальністю за 
колективну оборону до організації, яка стала центром розвитку 
партнерських відносин між державами, що співпрацюють з питань 
безпеки у набагато ширшому, ніж військовий, контексті. 
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Про необхідність перетворень у НАТО було розпочато розмову на 
Лондонському саміті глав держав і урядів Альянсу в липні 1990 року. 
Представники країн-членів дійшли висновку, що необхідно пристосувати 
Північноатлантичний блок до нової стратегічної ситуації та нового 
середовища безпеки. Оскільки зникала пряма воєнна загроза, то було 
прийнято рішення провести скорочення кількості збройних сил із 
одночасним підвищенням їх мобільності та здатністю діяти у 
надзвичайних ситуаціях. Прагнучи комплексно удосконалити безпекові 
зусилля євроатлантичної спільноти, а також інших учасників міжнародних 
відносин, НАТО почала приділяти значну увагу розвитку програм 
співробітництва в гуманітарній, науково-технічній, економічній сферах, 
у галузі організації повітряного простору та безпечного управління 
повітряним рухом. 

Вирішено спрямувати політичний вектор на поглиблення відносин 
із новими демократичними країнами Центрально-Східної Європи і такими 
міжнародними організаціями, як Нарада з Безпеки і Співробітництва 
у Європі, Європейське Економічне Співтовариство, Західноєвропейський 
Союз. 

 
10. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ НАТО В СИСТЕМІ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ? 
 

Характерною рисою сучасного міжнародного простору є його 
організаційно-структурований характер. Міждержавні стосунки, зіткнення 
національних інтересів, розв’язання існуючих суперечностей обумовлюють 
необхідність залучення міжнародних організацій та міжнародно-правових 
режимів глобального, реґіонального чи субреґіонального рівнів до 
розв’язання таких проблем. Міжнародні організації, що діяли у той чи 
інший історичний період, впливали на розвиток подій на міжнародній 
арені, певною мірою знижували ступінь політичної невизначеності 
шляхом стабілізації очікувань сторін і, таким чином, підвищували 
рівень національної та міжнародної безпеки. 

3 моменту створення НАТО об’єднані збройні сили є основою 
ефективного стримування і захисту проти загрози війни, що було 
головною турботою членів Альянсу протягом всього часу існування. 
Їх головним завданням залишається забезпечення територіальної цілісності 
та безпеки країн-учасниць. Миротворча роль сил НАТО та їхня діяльність 
щодо вреґулювання криз стають дедалі важливішими поряд із загальним 
зростанням ролі Альянсу в цій галузі. 

Маючи високо розвинуту військово-політичну інфраструктуру, 
яку становлять збройні сили більшості країн Європи, НАТО виявляється 
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єдиним унікальним об’єднанням, здатним забезпечити ефективне 
розв’язання нових військово-політичних проблем, на відміну від інших 
існуючих інституцій, таких як ОБСЄ, ЄС, що тільки приступають до 
створення свого власного антикризового потенціалу. При цьому головним 
завданням Організації є забезпечення стабільності в Європі та спів-
робітництва між США і європейськими державами з питань безпеки. 

 
11. НА ЯКИХ ПРИНЦИПАХ БУДУЄТЬСЯ ПОЛІТИКА 

ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ? 
 

Інтеґровані військові сили Альянсу надійно керовані політичними 
органами, які оцінюють обстановку й ухвалюють рішення, перебуваючи, 
як міжнародна організація, в загальному правовому полі міжнародних 
стосунків, створеному на основі загальновизнаних принципів міжнародної 
дипломатії. Кожна країна-член Альянсу має постійне представництво 
у штаб-квартирі, що складається із груп цивільних фахівців міністерств 
закордонних справ і оборони, які працюють за принципом ротації. 

Важливим принципом управління збройними силами конкретних 
країн-членів НАТО є їхня національна належність. НАТО не має власних 
збройних сил. Окрім ескадри літаків системи раннього радіоелектронного 
попередження і управління (АWАСS), усі збройні сили країн-членів 
перебувають у правовому полі й повному підпорядкуванні національним 
політичним органам, які повсякденно управляють ними так само в системі 
цивільного контролю. Організація бойового чергування призначених 
сил, загальне планування і розвиток національних збройних сил проводяться 
у відповідності з прийнятими Альянсом спільними політичними рішеннями. 
У разі необхідності формування багатонаціонального угруповання 
для дій за планом Альянсу, після ухвалення такого рішення, Альянс 
письмово звертається до політичного керівництва країн-членів, яке у 
відповідності з національними процедурами у кожному конкретному 
випадку ухвалює рішення щодо участі держави у зазначених діях, а 
також щодо складу і чисельності свого військового континґенту. 
Іншого механізму застосування сил НАТО просто не існує. 

 
12. ЯКІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО? 

 
Найважливішою і незмінною метою існування НАТО, визначеною 

у Вашинґтонському договорі, залишається захист свободи і безпеки її 
членів як політичними, так і військовими засобами. Спираючись на 
загальні цінності демократії, прав людини і верховенства права, Альянс 
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з самого початку свого існування працює над забезпеченням тривалого 
мирного порядку в Європі. Але на перешкоді досягненню цієї мети 
може стати криза чи конфлікт поза межами євроатлантичного реґіону. 

Отже, Альянс не тільки забезпечує оборону своїх членів, а й допомагає 
підтримувати мир і стабільність поза географічними межами території 
країн Північноатлантичного договору через партнерство і операції з 
вреґулювання кризових ситуацій. 

Керівним принципом діяльності Альянсу є спільні зобов’язання і 
взаємна співпраця між суверенними державами заради неподільної 
безпеки усіх його членів. Солідарність і єдність серед членів Альянсу, 
які проявляються у щоденній співпраці в політичній і військовій сферах, 
ґарантують, що жодна з країн-членів не буде змушена покладатися на 
свої сили у подоланні головних викликів її безпеці. Не позбавляючи 
країн-членів їхнього права й обов’язку брати на себе суверенну 
відповідальність у сфері оборони, Альянс дає їм можливість виконати 
основні завдання національної безпеки завдяки колективним зусиллям. 
Головні завдання безпеки НАТО описані в Стратегічній концепції Альянсу. 

Цей документ залишається основою втілення політики Альянсу. 
Але загрози і їх сприйняття з часом змінюються, що приводить до 
постійного процесу пристосування цієї стратегії для підтримки політичної 
системи, військових структур та військових можливостей і засобів, 
необхідних для розв’язання сучасних проблем безпеки. 

Стратегічна концепція, вперше опублікована у 1991 році, за змістом 
і за формою радикально відрізняється від попередніх документів. 
Вона залишила незмінною головну мету НАТО – безпеку її членів, однак 
доповнила специфічним зобов’язанням працювати над удосконаленням 
і розширенням загальноєвропейської безпеки через партнерство і 
співпрацю з колишніми суперниками. Стратегічна концепція була 
переглянута у 1999 році, коли союзники взяли на себе зобов’язання 
забезпечувати не тільки спільну оборону, але й мир і стабільність у 
ширшому євроатлантичному реґіоні. Концепція містить такі політичні 
елементи: 

− широкий підхід до безпеки, який охоплює політичні, економічні, 
соціальні та екологічні чинники, а також оборонний вимір Альянсу; 

− міцні трансатлантичні відносини; 
− утримання військової спроможності Альянсу, необхідної для 

забезпечення ефективності військових операцій; 
− розвиток оборонних можливостей європейських членів Альянсу; 
− збереження адекватних структур і процедур запобігання конфліктам і 

вреґулювання кризових ситуацій; 
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− ефективне партнерство з країнами, які не є членами НАТО на 
основі співпраці і діалогу; 

− розширення Альянсу і політика відкритих дверей для вступу 
нових членів; 

− продовження роботи щодо укладання далекосяжних угод з контролю 
за озброєннями, роззброєння та боротьби з розповсюдженням 
зброї масового знищення. 

У Стратегічній концепції також описано спеціальні завдання Альянсу: 
1) забезпечити одну з невід’ємних основ стабільного середовища 

безпеки в євроатлантичному реґіоні, що ґрунтується на посиленні 
демократичних інституцій і мирному підході до розв’язання суперечок, 
у якому жодна країна не буде спроможна залякувати чи примушувати 
будь-яку іншу країну за допомогою загрози або застосування сили; 

2) слугувати, як вимагає стаття 4 Вашинґтонського договору, важливим 
трансатлантичним форумом для консультацій між союзниками з будь-
яких питань, що зачіпають їхні життєві інтереси, включно з подіями, 
які можуть поставити під загрозу безпеку країн-членів Альянсу, та 
для відповідної координації їхніх зусиль у сферах спільних інтересів; 

3) стримувати будь-яку загрозу аґресії проти країн-членів НАТО 
та обороняти від неї, як цього вимагають статті 5 і 6 Вашинґтонського 
договору. 

 
13. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ 

КОНЦЕПЦІЇ НАТО? 
 

Оновлена Стратегічна концепція забезпечує загальні напрями 
розробки детальних політичних та військових планів. У ній описані 
мета й завдання Альянсу і розглядаються його стратегічні перспективи 
в світлі змін у стратегічному середовищі та загрозах і ризиках для 
безпеки. У Концепції визначається підхід Альянсу до безпеки у ХХІ столітті, 
підтверджується важливість збереження трансатлантичного зв’язку та 
забезпечення необхідних військових потужностей. В ній вивчається 
роль інших важливих елементів широкого підходу Альянсу до стабільності 
та безпеки, зокрема, власне Європейської системи безпеки й оборони; 
запобігання конфліктам і вреґулювання криз; партнерства, співробітництва 
і діалогу; розширення Альянсу; контролю за озброєннями, роззброєнням 
і непоширенням зброї масового знищення. 

У Концепції також викладені директиви збройним силам Альянсу, 
що ґрунтуються на принципах стратегії НАТО та характерних рисах, 
притаманних збройним силам Альянсу. До них включені розділи з 
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питань місій і структури збройних сил Альянсу, а також характеристики 
звичайних та ядерних сил. Стратегія також визначає головні завдання 
Альянсу в галузі безпеки як у плані колективної оборони, яка завжди 
була у фокусі його уваги, так і в плані нової діяльності з вреґулювання 
криз та партнерства, якою Альянс займається заради посилення безпеки і 
стабільності в євроатлантичному реґіоні. У Стратегічній концепції 
також уміщуються специфічні директиви щодо необхідних потужностей. 

У Концепції підтверджується, що цей процес надасть усім 
європейським членам Альянсу можливість здійснювати більш ефективний 
внесок, який підсилить трансатлантичне партнерство і надасть можливість 
європейським членам Альянсу діяти самостійно, якщо цього вимагатимуть 
питання готовності Альянсу, ситуація в кожному конкретному випадку 
і консенсус, а також використовувати ресурси і можливості НАТО 
для операцій під проводом Європейського Союзу, до яких НАТО не 
залучене у військовому плані. При цьому європейські члени Альянсу, 
за бажанням, можуть брати в них широкомасштабну участь. 

У Концепції підкреслюється рішуче бажання Альянсу продовжувати 
традиційну політику партнерства, співпраці та діалогу з усіма демокра-
тичними країнами євроатлантичного реґіону в ім’я збереження миру, 
розвитку демократії, процвітання та проґресу. В ній зазначено, що 
цей підхід спрямований на посилення безпеки усіх без винятку і він 
дає змогу подолати розбіжності, які можуть викликати конфлікт. У 
Концепції також описані головні інструменти цієї політики: Рада 
євроатлантичного партнерства, Партнерство заради миру, особливі 
відносини з Росією та Україною і Середземноморський діалог. 

 
14. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЗМІСТ ПЛАНУ ДІЙ 

ЩОДО ЧЛЕНСТВА В НАТО? 
 
НАТО дотримується політики відкритих дверей у галузі розширення. 

Будь-яка європейська держава, яка спроможна просувати принципи 
Північноатлантичного договору та робити внесок у підтримання безпеки 
на євроатлантичному просторі може претендувати на вступ до Альянсу 
у разі, якщо з цим погодяться усі поточні держави-члени НАТО. 

Від країн-кандидатів очікується, що вони братимуть участь у програмі 
НАТО «План дій щодо членства», яка має на меті підготувати їх до 
можливого членства та засвідчити їхню здатність виконувати обов’язки 
та зобов’язання, які пов’язані з потенційним членством в організації у 
майбутньому. Після відповідної підготовки вони мають бути офіційно 
запрошені керівництвом НАТО розпочати переговори про вступ до 
Альянсу. 
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План дій щодо членства в НАТО складається з п’яти розділів: 
I. Політичні та економічні питання. 
II. Оборонні та військові питання. 
III. Ресурсні питання. 
IV. Питання безпеки. 
V. Правові питання. 
У кожному з цих розділів визначено питання, які можуть бути 

предметом обговорення (список не є вичерпним), та висвітлюються 
механізми, за допомогою яких можна найкращим чином здійснювати 
підготовку до можливого отримання членства. Перелік питань, 
визначених для обговорення, не являє собою набір критеріїв для 
отримання членства. Цей перелік розрахований на те, щоб охопити 
всі ті проблеми, які визначать для себе самі країни-претенденти, як 
питання, котрі вони бажають розглянути. 

Згідно з цим, кожна країна-претендент має розробити річну національну 
програму підготовчої діяльності до можливого майбутнього членства 
з визначенням завдань та цілей підготовки, конкретної інформації 
щодо заходів, які вживаються, відповідальних органів тощо. 

Щороку Альянс готуватиме звіт для окремих країн-претендентів, 
що надаватиме зворотний зв’язок, де увагу буде зосереджено на 
зрушеннях, досягнутих у сферах, охоплених щорічними національними 
програмами країн-претендентів. Цей документ стане основою обговорення 
на зустрічі Північноатлантичної ради з країною-претендентом. За 
допомогою цього звіту можна буде визначити сфери подальшої діяльності. 
Проте питання стосовно того, чи брати на себе зобов’язання щодо 
подальшої діяльності, залишатиметься на розсуд самої країни-претендента. 

 
15. З ЧИМ ПОВ’ЯЗУЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ ЧЛЕНСТВА В НАТО? 

 
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, 

втіленим у Вашинґтонському договорі, таким як демократія, свобода 
особи, та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі 
цього договору, а саме: «Сторони цього Договору, підтверджуючи 
свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об’єднаних 
Націй та своє прагнення жити у мирі з усіма народами і урядами, 
сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів 
і їхню цивілізацію, засновану на принципах демократії, свободи 
особистості і верховенства права, прагнучи сприяти стабільності і 
добробуту в Північноатлантичному реґіоні, вирішивши об’єднати свої 
зусилля для здійснення колективної оборони та підтримання миру і 
безпеки, уклали між собою такий Північноатлантичний договір...». 
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Від країн-претендентів очікується, що вони будуть: 
− вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом; 
− демонструвати відданість принципам верховенства права та прав 

людини; 
− вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні 

територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, 
відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до 
встановлення добросусідських відносин; 

− встановлювати належний демократичний та цивільний контроль 
над своїми збройними силами; 

− утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-
яким чином, що не відповідає цілям ООН; 

− сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин 
шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню 
зміцненню стабільності й благополуччя; 

− продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у 
роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство 
заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, 
що не є членами НАТО; 

− демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та 
благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, 
соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля; 

− робити свій внесок військового характеру в колективну оборону 
та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а 
також будуть готові взяти на себе зобов’язання щодо поступового 
удосконалення своєї обороноздатності; 

− належним чином брати участь у роботі установ НАТО; 
− прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної 

сумісності; 
− створювати через національну програму необхідну структуру з 

питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, 
які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та 
передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення 
персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з 
метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі 
структур Альянсу; 

− знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, 
якими керується НАТО для забезпечення співробітництва у своїй 
структурі та формальним юридичним процесом, що передує 
членству. 
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16. ЩО ПОВИННА ЗДІЙСНИТИ КРАЇНА-ПРЕТЕНДЕНТ, 
ПЕРШ НІЖ СТАТИ ЧЛЕНОМ АЛЬЯНСУ? 

 
Вступ до блоку нових членів – процес тривалий. Першим етапом 

вступу є приєднання країни до програми «Партнерство заради миру». 
Основними напрямками програми, яка розпочата у 1994 році, є: 

− підвищення рівня відкритості національного військового планування 
та формування військового бюджету; 

− забезпечення демократичного контролю над національними 
військовими силами; 

− створення у перспективі в країнах-партнерах сил з можливістю 
взаємодії із силами країн-членів НАТО. 

У ході програми країни беруть участь у спільних заходах із 
членами блоку, проводячи маневри, конференції та семінари, на яких 
відпрацьовується механізм взаємодії та прийняття рішень. Після цього 
країна, яка бажає вступити до Альянсу, отримає статус «учасника 
інтенсивного діалогу з НАТО». На цьому етапі сторони починають 
брати участь у спільних заходах та пристосувати власні збройні сили 
до стандартів блоку. Наступним та найбільш важливим етапом є 
підключення до ПДПЧ (Плану дій з підготовки до членства – NATO’s 
Membership Action Plan). Країна-учасник ПДПЧ вважається кандидатом 
у члени блоку. 

На даному етапі країна повинна привести свої збройні сили та 
політичну систему у відповідність з умовами блоку, серед яких можна 
виділити основні: 

− пост Міністра оборони повинні займати тільки цивільні особи; 
− країна-кандидат не повинна мати територіальних суперечок із 

сусідами; 
− у країні не повинно бути іноземних військових баз; 
− структура та оснащення збройних сил повинні відповідати 

стандартам Альянсу. 
Після виконання усіх цих умов країна-кандидат на черговому 

саміті отримує запрошення приєднатися до блоку та направляє до 
НАТО лист із підтвердженням свого бажання. Протокол про приєднання 
ратифікується парламентами країн-членів Альянсу та країни, яка 
приєднується, після чого направляється до держдепартаменту США – 
країни-депозитарія НАТО. 

Серед інших кроків, які мають здійснити країни-кандидати – зміни 
у національному законодавстві, які дозволяють співпрацювати з блоком 
та брати участь у його операціях. 
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17. ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДАЄ ЧЛЕНСТВО В НАТО? 
 

Основні переваги членства в НАТО: 
1) підготовка до вступу є потужним стимулом для здійснення 

необхідних реформ з метою піднесення рівня життя громадян до стандартів 
країн розвиненої демократії; 

2) отримання ґарантій забезпечення безпеки, територіальної цілісності, 
недоторканості кордонів та державного суверенітету; 

3) покращення інвестиційної привабливості для міжнародних інвесторів; 
4) зростання міжнародного авторитету; ширші можливості безпо-

середньої участі у виробленні рішень, які стосуються глобальної безпеки; 
5) участь у системі колективної безпеки, яку утворюють країни-члени 

НАТО, є вигіднішою для економіки країни, ніж забезпечення її оборони 
самостійно, оскільки це зменшує податки громадян країни на утримання 
власних збройних сил. 

 
18. ЯКІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В НАТО? 

 
Процес ухвалення рішень в Альянсі базується на консенсусі і 

загальній згоді, що зберігає індивідуальний досвід та власну позицію 
кожної країни і водночас надає в їх розпорядження такі механізми і 
процедури, котрі дозволяють вживати спільних, швидких і рішучих 
заходів, коли того вимагають обставини. Щоденний обмін інформацією 
і проведення консультацій дає змогу урядам, часто заздалегідь обізнаним 
із проблемами один одного, збиратися, в разі необхідності, на 
термінову зустріч для вироблення спільної політики. При ухваленні 
рішень у НАТО діє механізм обов’язкового консенсусу після обговорення 
і консультацій із країнами-членами. Рішення, прийняте на основі 
консенсусу, є рішенням, на яке дали згоду і яке підтримали усі країни-
члени Альянсу. Це означає, що таке рішення є виразом колективної 
волі суверенних держав-членів. 

Якщо виникають розбіжності, то їх намагаються усунути спільними 
зусиллями, аби колективні дії спиралися на узгодженні рішення, які 
підтримують всі члени НАТО. Ухвалені в такий спосіб рішення 
віддзеркалюють спільну рішучість усіх держав-членів виконувати їх у 
повному обсязі. Це забезпечує додаткову підтримку та довіру до 
складних політичних рішень або таких, що пов’язані із конкуруючими 
вимогами щодо ресурсів. 

Консультації є невід’ємною частиною процесу прийняття рішень. 
Вони сприяють комунікації між країнами-членами, головною метою 
яких є прийняття таких колективних рішень, які відповідають їх 
національним інтересам. 
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19. ЧИ МАЄ НАТО ВЛАСНІ ВІЙСЬКОВІ СТРУКТУРИ? 
 
НАТО не має постійних збройних сил. Окремі держави НАТО 

визначають, які саме формування і підрозділи національних збройних 
сил будуть передані в розпорядження Альянсу для виконання узгоджених 
завдань чи операцій. Ці формування залишаються під національним 
контролем до моменту прийняття відповідного рішення, після чого 
вони переходять під командування НАТО. Тобто інтеґрована військова 
структура Альянсу складається із частин збройних сил, що надаються 
державами-членами військової структури згідно з певними правилами. 

НАТО не має постійних збройних сил, проте може мобілізувати 
сили 28 членів Альянсу. Інтеґрована багатонаціональна структура 
дала можливість забезпечити безпрецедентний рівень оперативної 
сумісності збройних сил, які оснащені і підготовлені таким чином, 
аби мати можливість діяти спільно, відповідно до спільних стандартів 
і процедур. Цей факт, а також досвід, набутий під час керівництва 
міжнародними операціями із вреґулювання криз і впровадження миру, 
робить НАТО надзвичайно цінним ресурсом у сучасному середовищі 
безпеки, яке вимагає протистояння новим загрозам координованими 
міжнародними зусиллями. 

Основні оборонні сили Альянсу складаються з діючих і таких, що 
можуть бути мобілізованими. До складу оборонних сил НАТО входять 
сухопутні, військово-повітряні і військово-морські сили, які спроможні 
забезпечити стримування і захист від примусу або аґресії. Ці сили 
мають національні й багатонаціональні формування різних рівнів 
готовності. Існує чотири багатонаціональних корпуси основних оборонних 
сил: один датсько-німецький, один голландсько-німецький і два німецько-
американських. 

Альянс має обмежену кількість постійних військових сил: багатона-
ціональні штаби, що становлять інтеґровану військову структуру НАТО, 
деякі оперативні сили, зокрема, система повітряного попередження і 
управління НАТО (АВАКС) що має постійні засоби забезпечення 
зв’язку, протиповітряного захисту і спостереження. Існують також невеликі 
військово-морські сили постійного базування, що складаються з обмеженої 
кількості кораблів, екіпажі яких змінюються на основі принципу ротації. 

 
20. ЯКИМ ЧИНОМ ФОРМУЄТЬСЯ БЮДЖЕТ АЛЬЯНСУ? 
 
Внески в бюджети НАТО розраховуються відповідно до погоджених 

формул розподілу видатків і являють собою невелику частку оборонних 
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бюджетів країн НАТО. Обсяг спільних бюджетів НАТО становить 
близько 1,5 млрд доларів на рік. Усього їх три: цивільні бюджети, 
військовий бюджет і програма інвестицій у забезпечення безпеки. 

Цивільний бюджет покриває поточні витрати міжнародного секретаріату 
штаб-квартири НАТО, цивільні програми й заходи, будівництво, видатки 
на експлуатацію й технічне обслуговування різних об’єктів, таких як 
об’єкти служб проведення конференцій, що використовуються для 
засідань комітетів і робочих груп. 

Військовий бюджет покриває видатки на експлуатацію й технічне 
обслуговування об’єктів об’єднаної військової інфраструктури, у тому 
числі військового комітету, Міжнародного військового штабу й пов’язаних 
з ним агентств, двох головних командувань, агентств, що займаються 
питаннями наукових досліджень, розробок, закупівель і матеріально-
технічного забезпечення, сил АВАКС. 

У рамках Програми інвестицій для забезпечення безпеки фінансується 
будівництво й експлуатація споруд і об’єктів, які потрібні НАТО на 
додаток тих, що будуються для цілей забезпечення національної безпеки 
окремими державами-членами (системи інформації і зв’язку, радіолокаційні 
станції, штаби, аеродроми, паливні трубопроводи, склади, порти й засоби 
навігації). 

Контроль за цими бюджетами здійснюється Комітетами з військового 
та цивільного бюджетів і Комітетом з інфраструктури. Всі бюджети 
НАТО також перебувають під зовнішнім контролем. 

Членство країни в НАТО передбачає щорічну сплату внесків до 
цивільного та військового бюджетів Альянсу, а також бюджету програми 
інвестицій у безпеку НАТО. Розміри цих внесків, які сплачуються 
частинами тричі на рік, залежать від таких факторів, як рівень 
економічного розвитку країни та участь або неучасть в окремих 
програмах, які здійснюються в рамках військового бюджету НАТО. 
Внески до цивільного бюджету НАТО роблять усі без виключення 
країни-члени. Внески до військового бюджету роблять лише ті країни-
члени, які беруть участь у відповідних військових програмах. Внески 
до Програми інвестицій у безпеку НАТО здійснюють усі країни, за 
винятком острівної Ісландії. Окрім внесків до згаданих бюджетів НАТО, 
членство країни в Альянсі передбачає витрати на забезпечення дипло-
матичного представництва у штаб-квартирі та утримання військових 
представників у міжнародних штабних структурах НАТО. Такі 
витрати передбачені звичайною дипломатичною практикою забезпечення 
членства будь-якої країни в міжнародних організаціях, наприклад, в 
ООН, ОБСЄ, ЄС. 
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21. У ЧОМУ СУТНІСТЬ РЕАП ТА ПЗМ, 
СТВОРЕНИХ З ІНІЦІАТИВИ НАТО? 

 
Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП) була створена у 1997 році. 

У ній беруть участь країни-члени Альянсу і країни-партнери. Рада 
являє собою форум для проведення регулярних консультацій і співпраці. 
Засідання періодично проводяться на рівні послів, міністрів закордонних 
справ та міністрів оборони. Глави держав і урядів 46 країн-членів Ради 
зустрічаються в разі потреби. 

Майже всі країни-члени РЄАП, які не входять до НАТО, надіслали 
до Альянсу свої дипломатичні місії, які працюють над розширенням 
контактів між НАТО і країнами-партнерами та посиленням ефективності 
та результативності співпраці. 

Заходи в межах РЄАП доповнюють програми Партнерства заради 
миру (ПЗМ). Вони ґрунтуються на дворічному плані дій, зосередженому 
на консультаціях і співпраці з питань політики та безпеки, таких як 
реґіональні питання, контроль за озброєннями, міжнародний тероризм, 
підтримка миру, питання оборонної економіки, цивільне планування 
на випадок надзвичайних ситуацій, наука і екологія. 

Впровадження ініціативи Партнерства заради миру (ПЗМ) у 1994 р. 
додало нового виміру відносинам між НАТО та країнами-партнерами. 
Програма спрямована на вдосконалення можливостей та потужності у 
миротворчій діяльності через спільне планування, підготовку, навчання. 
Вона також має на меті сприяти прозорості у національному оборонному 
плануванні та бюджетному процесі, а також демократичному контролі 
над збройними силами. Метою Партнерства є посилення стабільності 
та безпеки по всій Європі. 

Програма ПЗМ зосереджена на співпраці в оборонній галузі, але 
виходить за рамки діалогу та співробітництва і спрямована на досягнення 
реального партнерства. Вона допомагає посилити стабільність, зменшити 
загрозу миру і розбудувати зміцнені стосунки безпеки на основі практичної 
співпраці та відданості демократичним принципам, на яких ґрунтується 
Альянс. Відповідно до Рамкового документа ПЗМ, НАТО зобов’язується 
проводити консультації з будь-ким із активних партнерів, якщо цей 
партнер вважає, що існує безпосередня загроза його територіальній 
цілісності, політичній незалежності або безпеці. 

Співпраця в межах ПЗМ включає широкий спектр можливостей як 
у військовій, так і в інших галузях, пов’язаних з обороною, але тих, 
що не стосуються суто військових аспектів: питання протиповітряної 
оборони; управління повітряним простором; планування на випадок 
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надзвичайних ситуацій, зокрема, готовність до катастроф; миротворча 
діяльность; консультації, управління, контроль (зокрема, системи зв’язку 
та інформації); матеріально-технічне забезпечення; вреґулювання кризових 
ситуацій; оборонна політика та стратегія; демократичний контроль 
над збройними силами; радіоелектронна протидія; мовне навчання; 
медична служба; метеорологічне забезпечення сил НАТО та партнерів; 
військова географія; військові навчання; військова освіта; невійськові 
навчання та пов’язані з ними навчальні заходи; міжнародна співпраця 
в галузі озброєнь. 

 
22. ЩО СТАНОВИТЬ СОБОЮ ЦИВІЛЬНИЙ ВИМІР 

ДІЯЛЬНОСТІ НАТО? 
 

НАТО приділяє значну увагу цивільним аспектам співробітництва 
як між державами-членами, так і з державами-партнерами, які залучаються 
до діяльності НАТО через програму Партнерство заради миру (ПЗМ) 
Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП). 

Найбільшим невійськовим компонентом в рамках ПЗМ є співро-
бітництво у сфері планування та реагування на надзвичайні ситуації 
цивільного характеру. Однією з найпомітніших ініціатив НАТО в цивільній 
сфері є відкриття Євроатлантичного центру координації реагування 
на катастрофи (EADRCC) у червні 1998 р. Центр перебуває в готовності 
до цілодобового і повсякденного реагування на надзвичайні ситуації 
цивільного характеру в реґіоні РЄАП: постраждала країна-член або 
партнер НАТО може в будь-який момент звернутися до EADRCC із 
проханням про допомогу. 

Завдяки діяльності Центру оперативну допомогу міжнародного 
співтовариства змогли отримати жертви повеней в Україні на Закарпатті 
в 1998 та 2001 рр., в Албанії та Чехії в 2002 р., в Азербайджані в 2003 р., 
в Болгарії, Грузії, Румунії та Киргизстані в 2005 р. Центр був також 
центральною ланкою у процесі надання міжнародної гуманітарної 
допомоги постраждалим від землетрусу реґіонам Пакистану восени 
2005 р. після офіційного прохання уряду Пакистану і наступного 
рішення Північноатлантичної ради. 

Регулярно проводяться навчання з ліквідації наслідків катастроф у 
різних країнах. Вони націлені на відпрацювання процедур, тренування 
місцевих та іноземних учасників, розвиток навичок оперативної сумісності 
і можливостей непостійного Євроатлантичного підрозділу з реагування 
на катастрофи (EADRU) і вивчення досвіду для застосування його в 
майбутніх операціях. 
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Не менш важливим елементом цивільної діяльності НАТО є наукова 
програма «Безпека через науку», яка почала реалізовуватися на початку 
2004 р. і стала високоефективним iнструментом, що сприяє розвитку 
мiжнародного спiвробiтництва в наукових дослiдженнях, спрямованих 
на мирнi цiлi. 

Співпраця у галузі науки і технології ставить своїм завданням 
ініціювання наукового партнерства та встановлення тривалих особистісних 
відносин між НАТО та країнами РЄАП. Підтримка такого співробітництва 
здійснюється через систему різних механізмів: фінансування дослідницьких 
проектів, надання коштів для організації інститутів поглиблених досліджень, 
візити експертів, проведення семінарів для інтенсивного обговорення 
передових ідей. Загальний напрям цієї діяльності та керівництво Науковою 
програмою забезпечується Науковим комітетом НАТО, до складу якого 
входять представники всіх держав-членів НАТО. 

Спiвробiтництво з економiчних питань координується Економiчним 
комiтетом (ЕК) НАТО. В рамках дiяльностi ЕК проводяться дослiдження 
економiчних тенденцiй та економiчних питань у галузi оборони; 
готуються економiчнi розрахунки щодо країн-членiв НАТО для 
Комiтету аналiзу оборони у контекстi оборонного планування НАТО; 
пiдтримуються контакти з мiжнародними економiчними органiзацiями, 
розробляються програми спiвробiтництва НАТО i країн-партнерiв в 
економiчнiй галузi. 

 
23. ЯКА РОЛЬ НАТО У РОЗВ’ЯЗАННІ КРИЗИ В ЮГОСЛАВІЇ? 

 
Метою миротворчої операції НАТО у Колишній Республіці Югославія 

(КРЮ) було припинення насильства, подальшого поширення гуманітарної 
катастрофи та сприяння переговорному процесу з метою пошуку 
шляхів вреґулювання кризи. 

Отже, у березні 1999 року в провінції Косово Союзної Республіки 
Югославія НАТО розпочала військову повітряну кампанію. Військові 
засоби змінилися на дипломатичні після більш ніж року тривалих 
переговорів міжнародної спільноти та низки резолюцій Ради Безпеки 
ООН, що мали на меті переконати президента Союзної Республіки 
Югославія С. Мілошевича припинити зухвалі порушення міжнародного 
гуманітарного права. 

На початку 1999 року, у результаті низки провокаційних актів з 
двох ворогуючих сторін Союзної Республіки Югославія (влада Сербії 
з одного боку, косовські албанці з іншого), а також надмірного 
застосування сили з боку збройних та поліцейських сил Сербії, безпекова 
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ситуація у провінції Косово почала стрімко погіршуватися. У Лондоні 
та Парижі за посередництва міжнародної спільноти відбулася низка 
дипломатичних переговорів між конфліктуючими сторонами (Косово 
та Сербія), що завершилися безрезультатно. 

У березні 1999 року збройні та поліцейські сили Сербії інтенсифікували 
та підсилили військовими засобами (додаткові сили, артилерія, танки 
тощо) наступ на Косово, що призвело до гуманітарної катастрофи в 
провінції, еміґрації більш ніж 800 тисяч біженців. У самому Косово 
близько 580 000 осіб залишилися без домівок. 

24 березня 1999 року, коли усі дипломатичні можливості були 
вичерпані, НАТО розпочала військову операцію – повітряну кампанію 
проти режиму Мілошевича. 

У заявах Генерального секретаря НАТО того часу наголошується, 
що метою військової операції у колишній Республіці Югославія було 
припинення насильства, подальшого поширення гуманітарної катастрофи 
та сприяння переговорному процесу з метою пошуку шляхів вреґулювання 
цієї проблеми. Генеральний секретар також підкреслив, що удари 
завдаються по військових об’єктах, які забезпечують військово-повітряні 
сили колишньої Республіки Югославія, а не проти народу цієї країни. 

У повітряній операції Альянсу щодо КРЮ «Об’єднана сила» взяли 
участь усі члени Альянсу, а також держави, які на той час мали статус 
«запрошених до членства» – Польща, Угорщина, Чеська Республіка. 

 
24. ЯКА РОЛЬ НАТО У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ? 

 
Тероризм у сучасних умовах став невід’ємною частиною політичних 

і економічних процесів, які відбуваються у світі, і становить значну 
загрозу суспільній та національній безпеці. Будучи різновидом 
організованої злочинності, яка сягає корінням у тіньову економіку, 
тероризм може поставити під сумнів увесь процес подальшого 
розвитку людства. Тероризм – це злочин проти громадської безпеки, 
суб’єктами якого можуть бути особа, суспільство, держава. 

Свою діяльність у боротьбі із тероризмом проявляє і НАТО. На 
сучасному етапі зусилля Альянсу спрямовані, передусім, на підтримку 
міжнародного миру й безпеки, протидію новим викликам і загрозам, 
ґарантування стабільності й добробуту її країн-членів. 

Ця організація проголосила про розширення контртерористичної 
операції в Середземномор’ ї, щоб охопити весь реґіон, а не тільки 
східну частину, де вона ведеться з жовтня 2001р. Головною метою є 
моніторинг морських шляхів для виявлення активності терористів. 
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НАТО має твердий намір надавати допомогу в здійсненні захисту, 
стримування та охороні проти тероризму шляхом проведення морських 
операцій в оперативній зоні (ОЗ), операції «Активне зусилля» тощо. 

Нові концептуальні засади міжнародного співробітництва у сфері 
боротьби з тероризмом були прийняті в Празі 2002 році. Співробітництво 
здійснюється відповідно до національної політики безпеки та оборони 
кожної країни, а також РЄАП – ради Євроатлантичного партнерства у 
рамках програми «ПЗМ», активним членом якого є Україна, в напрямках, 
які мають відношення до боротьби з тероризмом. 

Заплановано проведення реформи в галузі безпеки і оборони країн-
партнерів, у тому числі й України, яка докладає значних зусиль для 
створення збройних формувань, здатних брати участь в антитерористичних 
акціях. Важливим напрямом спільної діяльності визначено створення 
перешкод терористичним групам засобами прикордонного контролю. 
Важливим аспектом антитерористичної боротьби на міжнародній арені 
є заборона фінансування терористичних організацій, а також контроль 
над озброєнням. 

Головним завданням сучасного етапу розвитку міжнародного 
співробітництва у сфері протидії тероризмові є вироблення стратегічних 
рішень щодо вирішення питань міґрації, наркотиків, зброї, торгівлі 
людьми. Успіху в боротьбі з тероризмом може сприяти проведення 
зустрічей керівництва відомств, спецпідрозділів, експертів, створення 
сумісних структур, проведення спільних оперативних заходів, визначення 
єдиних підходів до оцінки терористичних актів тощо. 

 
25. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПОЗИЦІЯ НАТО СТОСОВНО 

АФГАНІСТАНУ ТА ІРАКУ? 
 
У Афганістані НАТО очолює Міжнародні сили сприяння безпеці 

(МССБ), які покликані допомогти започаткувати умови, в яких Афганістан 
матиме стабільне керівництво, тривалий мир та безпеку. НАТО очолила 
командування та координацію Міжнародними силами сприяння безпеці 
у серпні 2003 року. Це стало першою в історії НАТО кампанією поза 
межами північноатлантичного реґіону. Спочатку обмежений підтриманням 
безпеки лише у межах Кабулу, Альянс сьогодні знаходиться у процесі 
розширення зони відповідальності для підтримання безпеки і в інших 
районах країни. 

Після повалення режиму талібів на Конференції у Бонні в грудні 
2001 року було прийнято рішення про створення Міжнародних сил 
стабілізації та підтримки. 
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20 грудня 2001 р. Рада Безпеки ООН дозволила створення Міжнародних 
сил сприяння безпеці. Операцію здійснюють під командуванням і контролем 
країн-учасниць, а не ООН. Тому фактично вона не є операцією ООН. 

У березні 2002 р., визнаючи зростаючу роль ООН у підтримці 
Тимчасового уряду, Рада безпеки запровадила нову Місію допомоги 
ООН у Афганістані. До її функцій належать: 

− сприяння національному примиренню; 
− підтримка розширення афганської адміністрації; 
− допомога в економічній реконструкції і розвитку; 
− координація діяльності різноманітних фондів і програм ООН. 
У серпні 2003 р. НАТО взяла на себе командування цими силами, 

щоб забезпечити створення умов, за яких Афганістан матиме 
представницький уряд, а в країні підтримуватиметься мир та безпека. 
Це стало першою місією в історії НАТО, яку проводили поза межами 
Євроатлантичного реґіону. Спочатку завдання полягало в налагодженні 
безпеки всередині та навколо Кабулу, тепер місію поширено й на інші 
реґіони країни. Роль Міжнародних сил стабілізації та підтримки у 
Афганістані: 

− допомога уряду Афганістану та міжнародній спільноті підтримувати 
безпеку в межах реґіону; 

− підтримання уряду країни та сприяння поширенню його впливу 
на інші реґіони країни; 

− забезпечення середовища безпеки для проведення вільних і чесних 
виборів; 

− поширення верховенства права та реконструкції країни; 
− допомога у створенні структури безпеки країни й сил безпеки 

Афганістану. 
Кампанію проти Іраку в 2003 році було проведено коаліцією сил у 

складі різних кран. Деякі з цих країн були членами НАТО. НАТО, як 
організація, не відігравала жодної ролі у цій кампанії, але, відповідно 
до статті 4 Північноатлантичної угоди, здійснила низку заходів з 
метою ґарантування безпеки одного з її членів – Туреччини – на 
випадок загрози внаслідок війни в Іраку. 21 травня 2003 року Альянс 
також погодився підтримати Польщу, як члена НАТО, в її керівництві 
одним із секторів розташування стабілізаційних сил в Іраку. В серпні 
2004 року у відповідь на прохання уряду Іраку НАТО започаткувала в 
Іраку Навчальну місію. У цьому контексті НАТО залучається до 
питань підготовки, оснащення та небойової технічної допомоги. Мета 
місії – допомогти Іраку в побудові спроможності власного уряду 
задля забезпечення безпеки іракського народу. Ця місія здійснюються 
за мандатом ООН. 
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Зокрема, тренувальні заходи НАТО мають на меті допомогти 
силам безпеки Іраку створити офіцерські корпуси, які будуть мати 
сучасні навички, а також поважати цінності військових сил, що 
контролюються демократичними структурами. Тренінґи включають 
курси з питань стратегічного планування, управління та аналізу проведення 
відповідних операцій. У вересні 2005 року Генеральний Секретар НАТО 
Схеффер та іракський прем’єр Аль-Джафарі відкрили Іракський 
спільний штабний коледж у Ар-Рустамії на околиці столиці країни. 

 
26. НОВІ ЗАВДАННЯ НАТО 

 
У НАТО останнім часом відбувається перегляд діяльності від 

підходу до безпеки як, насамперед, військової проблеми, до більш 
широкого розуміння безпеки, яке передбачає протидію тероризму, 
розповсюдження зброї масового знищення тощо. НАТО нині працює 
за такими напрямами, як планування на випадок надзвичайних ситуацій, 
надання допомоги під час стихійного лиха, наукові програми та програми 
з охорони навколишнього середовища, хоча раніше концентрувалася 
майже виключно на проблемах оборони. 

Важливою тенденцією розвитку НАТО, яка особливо активізувалася 
в останні роки, стала політизація НАТО, тобто ширше перебирання 
НАТО функцій, притаманних переважно системам безпеки, а не суто 
військовим союзам. Хоча НАТО завжди була військово-політичною 
організацією, у попередні десятиліття акцент ставився саме на військовій 
складовій співробітництва. Відмінність системи колективної безпеки 
від військово-політичного союзу полягає в тому, що останній передбачає 
прямі ґарантії безпеки. Ефективність системи колективної безпеки 
можлива лише в разі досягнення достатнього ступеню довіри і 
взаємозалежності між державами, що підтримують цю систему. В той 
же час у стосунках із силами, які мають антагоністичний набір інтересів, 
більш ефективним є військово-політичний союз. У самій Європі вже 
створено підґрунтя для існування системи колективної безпеки, у той 
час як у відносинах європейських держав із зовнішніми центрами сили, 
насамперед із Росією, необхідного ступеню довіри ще не досягнуто. 

Посилення політичної складової НАТО свідчить про тенденцію до 
перетворення цієї організації на загальноєвропейську систему колективної 
безпеки. Акцент на політичному чинникові означає початок переосмислення 
Альянсом змісту нових загроз, коли на додаток до воєнної загрози не 
менш актуальними подекуди стають і загрози невоєнного характеру: 
тероризм, міжнародна злочинність, екологічні проблеми, наслідки 
техногенних катастроф тощо. 
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Ефективний вплив НАТО на більшість європейських країн та її 
досвід з уреґулювання криз у Боснії, Косові, Македонії зробили НАТО 
головним претендентом на роль загальноєвропейської організації 
колективної безпеки і дали можливість випередити іншого претендента 
на цю роль – ОБСЄ. 

В НАТО дедалі більше схильні розглядати спільну оборону у 
традиційному сенсі не лише як територіальну оборону країн-членів, 
але й як можливість Альянсу діяти поза межею його договірної зони 
відповідальності. 

Політики вбачають вихід у проблемі підвищення дієздатності НАТО 
в подальшій спеціалізації військ країн Альянсу, коли замість традиційного 
розвитку сил територіальної оборони, витрат значних коштів на широкий 
спектр базових озброєнь, країни, насамперед малі, спеціалізуються на 
розвиткові якихось окремих видів сил, що доповнюють оборонні зусилля 
союзників по НАТО. Така стратегія вже запроваджена на практиці 
для нових членів НАТО і невеликих держав, що раніше належали до 
Організації Варшавського договору або були частинами СРСР. Так, 
зокрема, Чехія пріоритетно розвиває свої можливості захисту від атаки 
зброєю масового знищення, Польща – виробництво гелікоптерів, 
Латвія – спеціалізовані сили та можливості з розмінування тощо. 


