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Принципи НАТО
НАТО сьогодні
Історія Альянсу
Адаптивні заходи
Ключові положення
Висновки
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Базові принципи НАТО


Мета НАТО
◦ Вашингтонський договір, квітень 1949 року
 постійна самопідтримка та взаємна допомога у розвитку здатності
протистояти нападу
 консультації, коли необхідно та на вимогу
 збройний напад на будь-кого з членів є нападом на всіх



Договірні засади:
збереження свободи, спільної спадщини, цивілізації та безпеки всіх
членів політичними та військовими засобами
◦ залишаються основним джерелом стабільності у непередбачуваному світі
◦ Єдине джерело цінностей
◦ принципи демократії, індивідуальних свобод, прав людини та верховенства
права




Штаб-квартира –
у м. Париж (до 1966року)
Брюссель та Монс



Основні завдання сьогодні (Стратегічна
концепція 2010 року):
◦ колективна оборона
◦ кооперативна безпека
◦ кризове регулювання



НАТО як стратегічний та військовий центр
проектування сили
◦ стратегічний та регіональний стабілізатор



28 держав-членів



41 держава-партнер
◦ Програма “Партнерство заради миру”
◦ Середземноморський діалог
◦ Стамбульська ініціатива співробітництва
◦ інші програми військового співробітництва
(з глобальними партнер
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Вашингтонський договір Стаття 4

Будь-яка країна-член НАТО
може зібрати саміт членів
Альянсу у випадку загрози її
незалежності чи безпеці

?
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Вашингтонський договір Стаття 5

Країни-члени
погоджуються, що
збройний напад проти
однієї з них
розгладятиметься як напад
проти всіх членів Альянсу…
у випадку збройного
нападу кожна країна ...
допомагатиме партнеру
або партнерам, що зазнали
нападу…необхідним
способом, включаючи
застосування збройних сил,
для відновлення та
підтримки безпеки в
Північноатлантичній зоні.
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Структура НАТО
Штаб-квартира НАТО
Брюссель, Бельгія

Цивільна
структура

Північноатлантична
Рада

 Генеральний секретар
 Постійні представники та
делегації країн
 Міжнародний секретаріат

Військова
структура

Військовий комітет
НАТО)

 Голова військового комітету
НАТО
 Військові представники
 Міжнародний військовий штаб

Структура НАТО
Північноатлантична
Рада
Військовий комітет

Оперативне командування
ОЗС НАТО
ГЕНЕРАЛ
БРІДЛАВ
МОНС, БЕЛЬГІЯ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВСІ
ВІЙСЬКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Командування ОЗС НАТО з питань
трансформації
ГЕНЕРАЛ
МЕРСЬЄ НОРФОЛК, США
ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА І
ДОКТРИНА, АНАЛІЗ
ЗДОБУТОГО ДОСВІДУ,
ОПЕРАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ
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Військова структура НАТО
Оперативне
командування ОЗС НАТО

Командування
3 оперативні штаби
ОСВ НАТО
(Ізмір,
Туреччина)

2 регіональні
штаби

9 штабів сил
швидкого
реагування

Об’єднане
командування ОЗС
НАТО (Брюнсум,
Нідерланди)

Командування
ОВМС НАТО
(Нортвуд,
Великобританія)

Командування
ОВПС НАТО
(Рамштайн,
Німеччина)

Об’єднане
командування ОЗС
НАТО (Неаполь,
Італія)

Штаби сил швидкого реагування

ARRC, UK; GER-NLD Corps, Münster, GER; Italian RRC, Solbiate
Olona, ITA; Spanish Corps HQ, Valencia, SP; 3 rd Corps HQ, Istanbul,
TUR; EUROCORPS, Strasbourg, FR; MNC-NE, Szczecin, POL; RRC-FR,
Lille, FR; NATO Deployable Corps Greece, Thessaloniki, GRE)
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1.1 Ядерна організація НАТО часів “холодної війни”
◦ 1950ті-60ті роки
◦ Орієнтири на оперативні та військові можливості
◦ Європа: один театр дій глобального протистояння
◦ Вирішення “німецького питання”
◦ Великі сили постійної готовності в Центральній Європі для протидії
загрози з боку СРСР
◦ Спрямованість:колективна оборона
◦ Стратегія: ВК 14/2 Масована протидія
1.2 НАТО у процесі розвитку
◦ 1970ті-80ті роки
◦ Ера нової “східної політики”, потеплдіння, контролю озброєння, МДБ
(міри довіри та безпеки)
◦ Доповідь Хармела, два підходи щодо курсу
◦ Гласність, перебудова та закінчення
“холодної війни”
◦ Спрямованість: кризове врегулювання
◦ Стратегія: ВК 14/3 Гнучке реагування



НАТО після “холодної війни”
◦ 1990ті роки
◦ Невизначеність щодо мети та майбутнього
◦ Усвідомлення важливості безпеки у регіонах, а не лише колективної
безпеки
◦ Перші операції за межами території: Балкани та Косово
◦ Перша Стратегічна концепція
◦ Стратегія: комплексний підхід



Зміцнення Європи – єдиної і вільної
◦ ЄПБО, ПЗМ, Рада НАТО-Росія, Рада НАТО-Україна
◦ Розширення: 3 нових держави-члени
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Експедиційні сили НАТО
1990ті роки - 2014
Заміна “Альянсу існування” на “Альянс діла”
Перше застосування Статті 5 (Система ППО США, 2001)
Операції - Балкани, Афганістан, Ірак, Лівія
Усунення наслідків стихійних лих — США, Пакистан, Африка
“Поліцейські півкулі” безстрокова військова протидія
Підвищення ролі партнерів
Регіональна організація заради глобального вирішення глобальних
проблем
◦ Розширення: 9 нових держав-членів
◦ Спрямованість: кооперативна безпека
◦ Перегляд Стратегічної концепції
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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Нова НАТО чи повернення до НАТО 1.0?
Обговорення ключових моментів Стратегічної концепції
Після 11 вересня 2001 організація еволюціонує, що
спричинено вимогами до місії
Постійні експедиційні військові операції протягом більше
12 років
Дев’ятий рік світової кризи
Припинення діяльності МССБ в Афганістані
Зростання ролі Азії та можливі ускладнення





Неспокійний 2014 рік для Європи та НАТО
◦ Завершення місії МССБ в Афганістані
◦ Загрози Європі з боку Росії
 Захоплення Криму та Східної України
 Повернення на арену майже рівних
конкурентів
◦ Підвищення активності ІДІЛ в Сирії та Іраку
 Неконтрольований потік біженців у
Європу
 Тероризм у Європейських містах
◦ Іранська ядерна угода
 Не обмежує використання звичайного
озброєння
Невизначеність щодо майбутнього Альянсу



НАТО має справу з:
◦ Росією на сході, півночі, півдні
◦ Громадянська війна в Сирії та
масовий виїзд населення, що
дестабілізує регіон
◦ Тероризм у Європі
◦ Поширення загроз з боку ІДІЛу для
країн-партнерів НАТО
◦ Лівія (неконтрольована територія)



Основні загрози
◦ Довготривала загроза західним
цінностям та цивілізації з боку
ІДІЛу
◦ Негайна існуюча загроза з боку
Росії








Ніякого повернення до “холодної війни”
Необхідна потреба відповіді на загрози
◦ Зростаюча небезпека військового
дисбалансу у Східній Європі, що може
погіршуватися через дії Москви
Офіційна відповідь НАТО:
◦ Південь: руки геть
◦ Схід: невизначеність
 Альянс розділився між необхідністю
стримування і бажанням діалогу
 Тривала не летальна підтримка України
◦ Північ: руки геть (Арктична Рада як орган
вирішення першочергових завдань регіону
Офіційна “адаптація” до нового світу:
◦ Політична
◦ Військова
◦ організаційна
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Ініціативи Уельського Саміту НАТО
◦ План Готовності до Дій
◦ Об'єднані Сили Надшвидкого Реагування
◦ Покращення та збільшення кількості сил швидкого
реагування НАТО
◦ Створення підрозділів з інтеграції сил реагування
НАТО
◦ Нарощування регіонального штабу НАТО у Польщі
◦ Покращення патрулювання повітряного простору
◦ Інтенсивніші військові навчання
◦ Розміщення деяких потужностей у Північній
Європі
◦ Тимчасово призупинений формальний діалог з
Росією у квітні 2014 року (зустрічі не в рамках
Ради НАТО-Росія)
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Можливі питання для обговорення:
◦ Росія
◦ ІДІЛ
◦ Гібридна стратегія
◦ Адаптація
◦ Колективна безпека
◦ Політика стримування
◦ Ступінь довіри
◦ Збільшення
◦ Партнери
◦ Міграція
◦ Антитероризм



Балтійські країни під загрозою:
◦ Раптові повномасштабні військові
навчання Росії, пропаганда ядерної
війни
◦ Можливість захвату Балтійських
країн у 3-денний термін
(дослідження)
◦ Невеликий вибір сприятливих
сценаріїв
◦ Способи попередження:
удосконалення збройних сил





Постійна дислокація і ротація
Виконання ролі стримуючої сили
Захист за необхідності
Утримння високого ядерного порогу
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Москва сприймає світ через призиу
19-го століття
◦ Баланс великих держав
◦ Зони впливу
◦ Незадоволення збільшенням НАТО і
проведення операцій поза
територією країн-членів НАТО і в
країнах близького зарубіжжя
(Косово, Лівія)
Питання російського керівництва та
політичної культури
◦ Що керує Путіним – страх чи
опортунізм?
◦ Політичні реакції залежать від
відповіді
Дебати у межах Альянсу щодо
ведення політики стримування чи
діалогу







Особливе значення колективної безпеки і політики
стримування перед обличчям загрози з боку Росії
Політика стримування базується на відповідному поєднанні
використанні збройних сил, ядерної зброї та
протиракетної оборони
Ядерна зброя – найвища гарантія безпеки Альянсу
◦ “Доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним
альянсом”
◦ Поверхневе ставлення до ядерного питання останні 15 років
◦ Необхідність у сучасних, гарно тренованих ядерних силах
◦ Аналіз позиції НАТО щодо політики стримування і оборони
2012 року показав, що НАТО надає
перевагу веденню політики “статусу-кво”
(“навмисної невизначеності”)









Члени НАТО – країни Північної Європи
ставлять під сумнів необхідність у
збільшенні оборонних заходів з часів
вступу в Альянс
Розділення Альянсу: немає загальної
думки щодо вирішення проблеми загрози
зі сторони Росії
НАТО необхідно підтримувати авторитет
військового альянсу, готового боротися
за країни-члени
Необхідно переконати Москву, що наміри
НАТО лежать лише в площині оборони









Зв’язок безпеки Європи з військовою
потужністю і стратегічними силами
Північної Америки
Підтримка та розуміння потреб
Європи не є достатніми з боку США
У 2012 році США розпочали
переорієнтацію своєї політики і сил
на Азіатсько-тихоокеанську зону
Європа повинна показати
зацікавленість у підтримці цього
зв'язку
◦ Більш справедливий розподіл
коаліційних витрат
◦ Партнерство з США в зонах
проведення операцій
◦ Підвищення рівня суспільної
дипломатії в Європі



Великий успіх з часів закінчення “холодної війни”
◦ 41 країна-партнер
◦ Важливість партнерства для НАТО і країн-партнерів



Яке майбутнє після Афганістану?
◦ Як залучати країни-партнери? Як використати отриманий досвід?



Жодних гарантій безпеки



Політика відкритих дверей все
ще важлива
◦ Стаття 10 Вашингтонського
Договору



Постійна мовчазна згода з діями
Росії?
◦ Грузія 2008, Україна 2014




Ініціативи Уельського Саміту
Вимоги щодо членства
◦ Верховенство права
◦ Демократичні цінності
◦ Відсутність проблеми невизначеності
кордонів
◦ Відсутність внутрішнього конфлікту
◦ Внесок у колективну безпеку Альянсу
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Держави-кандидати:
◦ Процес вступу розпочався у грудні 2015
року:
 Монтенегро

◦ План дій щодо членства
 Колишня Югославська Республіка Македонія*
 Боснія-Герцеговина

◦ Інтенсивний діалог по щорічним
державним програмам
 Декларація Саміту в Бухаресті 2008 року
 Україна
 Грузія

* Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name
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НАТО залишається гарантом безпеки в Європі
НАТО по-новому розглядає свою основну місію
◦ Політичний та військовий альянс, завданням
якого є захист території, людей та інтересів
своїх членів
◦ Всі інші, додані з 1990-их років, завдання є
другорядними

Щоб стати частиною Альянсу, Україні
необхідно продовжувати рухатись у цьому
напрямку
◦ Прийняти європейські цінності
◦ Створити сучасні інституції західного типу
◦ Створити суспільство, яке керується
верховенством права
◦ Забезпечити демократичні процеси
◦ Вирішити проблеми з кордонами
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Після Афганістану





Огляд та критика операцій останнього десятиліття
Необхідність підготовки до:
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наявності великої кількості суперників
наявності багатьох ситуацій, які є потенціальними конфліктами
поява нових площин дій (напр. кіберпростір)

Ускладнення




Підтримка боєздатності та досвід взаємосумісності

визнання підвищення ризику у разі меншої готовності сил
готовність до більшого ускладнення, меншої визначеності
спрямованість на навчання та взаємопов'язані сили

Ініціативи, прийняті на Уельському Саміті



Європейський поетапний адаптивний підхід
◦ Узгоджений у 2002
◦ Міжнародний Олімпійській Комітет (оголошений на Чикагському саміті
НАТО 2012
◦ Обама скасував Етап IV програми в рамках "перезавантаження" з
Москвою
◦ Елементи системи:
 AEGIS (Система протиракетної оборони) на море (Іспанія)
 Раннього попередження Наземні (Туреччина)
 AEGIS-На березі (перша батарея в Румунії, 2015, друга батарея в Польщі)





Туреччина може розробити свою власну
систему
Уельський Саміт підкреслив важливість
ЗБР і його подальший розвиток
◦ Частина відповідного поєднання сил
для Альянсу
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Росія вийшла, скасувала, або більше не визнає багато
договорів “холодної війни”:
◦ Росія вийшла з Договору про звичайні озброєння в Європі десять
років тому
◦ Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності-США
стверджує, що Росія порушила його вопробовуючі крилаті ракети
◦ Гельсінський Заключний Акт - російська агресія проти сусідів
◦ Будапештський меморандум - російська агресія проти України
◦ Договір “Відкрите Небо” - вибіркове застосування





Москва офіційно дотримується Договору про скорочення
ядерних озброєнь (New START Treaty)
Але немає ніяких зрушень щодо нових переговорів
◦ Наступні переговори повинні включати дискусії з нестратегічних
ядерних озброєнь
 Вимагається програмою СЯО, потребує
Ратифікації Сенатом США, Оборонною
Політикою Нагляду та Стримування (DDPR).
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