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(1874 — 1965)

Березень 1946 р. 

Фултон
«Від Штеттіна на Балтиці

до Трієста на Адріатиці

через весь континент була

опущена залізна завіса».

«Я відкидаю ідею, що нова

війна невідворотна... Я не

вірю, що Радянська Росія

жадає війни. Вона бажає

плодів війни й

необмеженого

розширення своєї влади й

ідеології».



СТВОРЕННЯ НАТО

1948 р. Велика Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди і

Люксембург підписали Договір про економічне, соціальне і

культурне співробітництво та колективну самооборону

(Брюссельський пакт) терміном на 50 років.

1948 р. було створено митний союз країн Бенілюксу,

який об’єднав Бельгію,Нідерланди і Люксембург.

Брюссельський договір виявився підготовчим етапом

створення НАТО.



Міжнародні відносини після Другої світової війни

Суперництво між Заходом (США) і СРСР:

- Контроль над протоками з Чорного в Середземне

море;

- Іранська проблема;

- Громадянська війна у Греції;

- План Маршалла (1947 р.);

- Державний переворот у Чехословаччині(1948 р.);

- Блокада Західного Берліну СРСР (1948 р.);

- 17 березня 1948 р. Бельгія, Великобританія,

Люксембург, Нідерланди та Франція підписали “Договір

про економічне, соціальне і культурне співробітництво та

про колективну самооборону” - Брюсельський договір.



Створення НАТО

Вашингтонський
договір - 4 квітня 1949 р. 

12 країн:  Бельгія, 
Канада, Данія, Франція, 
Ісландія, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, 
Норвегія, Португалія, 
Великобританія та США.



Шарль де Голль

1890 - 1970

7 березня 1966 р. Ш. де

Голль повідомив у листі

президенту США Л. Джонсону

про рішення Франції припинити

участь у інтегрованому

командуванні і не передавати

свої збройні сили у

розпорядження Альянсу.

Верховне головнокомандування

об’єднаними збройними силами

НАТО в Європі та інші установи

Альянсу виводилися з французької

території до 1 квітня 1967 р.



Консе́нсус (лат. сonsensus – згода,
одностайність) – досягнення згоди,
прийняття рішень зі складних питань
учасниками нарад, конференцій тощо
шляхом обговорення і взаємних поступок.

Давній приклад ухвалення рішення
консенсусом – північноамериканське
плем’я ірокезів, для якого такий спосіб є
традиційним.



Генеральний секретар НАТО
Несе відповідальність за керування процесом

консультацій і прийняття рішень в Альянсі, а також за

забезпечення виконання цих рішень.

Єнс Столтенберг 

колишній прем’єр-міністр Норвегії 



Фінансування НАТО

Держави - члени НАТО роблять прямі і

непрямі внески, покриваючи поточні витрати,

пов'язані із функціонуванням Організації, а також

запровадженням її політики і заходів.

Найістотнішими є непрямі - або національні -

внески, які виникають завдяки участі держав-

членів у місіях або операціях під проводом НАТО.

Щоразу, коли держави-члени виділяють на

добровільній основі сили і засоби для участі в

операціях НАТО, вони покривають усі пов'язані з

цим витрати.



Фінансування НАТО
Механізми спільного фінансування НАТО

використовуються державами-членами для фінансування

основних бюджетів НАТО: цивільного бюджету

(забезпечення щоденного функціонування Міжнародного

секретаріату штаб- квартири НАТО). У 2016 році

цивільний бюджет становив 184,6 мільйона євро;

військового бюджету (забезпечення функціонування

Об'єднаної командної структури). У 2016 році обсяг

Військового бюджету становив 1,2 мільярда євро.

програма інвестицій у безпеку НАТО (набуття

військового потенціалу). Обсяг бюджету ПІБН у 2016 році

становив 690 мільйонів євро.



Структура НАТО
Північноатлантична рада (ПАР) -

найвищий політичний орган, що ухвалює

рішення в НАТО.

Головує на засіданнях ПАР Генеральний

секретар НАТО, і усі її рішення мають

однакову юридичну силу, на якому

політичному рівні вони не були б ухвалені: на

рівні саміту, тобто на рівні глав держав і

урядів, або у постійному складі, тобто на рівні

послів.



Структура НАТО
Міжнародний секретаріат НАТО в Брюсселі

Понад 1100 цивільних співробітників.

Основним завданням Міжнародного

секретаріату (МС) є надання дорадчої допомоги,

настанов і адміністративної підтримки

національним делегаціям при штаб-квартирі

НАТО.



Структура НАТО
Військовий комітет - найвищий військовий орган

НАТО у складі начальників генеральних штабів країн -

членів НАТО під керівництвом голови Військового

комітету НАТО.

Начальники оборонних штабів країн НАТО засідають

принаймні тричі на рік.

У щоденній діяльності Військовий комітет засідає у

постійному складі на рівні військових представників, які

діють від імені начальників штабів їхніх відповідних

країн.

Військовий комітет формулює поради з військової

тематики Північноатлантичній раді, які виробляються за

принципом консенсусу.



Структура НАТО
Міжнародний військовий штаб - виконавчий орган

Військового комітету і діє під управлінням Генерального

директора.

МВШ опікується оцінюванням і вивченням військових

питань НАТО, визначаючи галузі, що становлять інтерес зі

стратегічної і оперативної точки зору і пропонуючи

конкретні заходи, яких має вжити Альянс. Його функцією є

також забезпечення належного виконання політики і

рішень у військовій галузі відповідними військовими

органами НАТО.

У МВШ служать майже 500 військових і цивільних

посадовців як з країн - членів НАТО, так і з держав-

партнерів. Вони мають статус міжнародного персоналу і

працюють насамперед в інтересах Альянсу, а не своїх

відповідних урядів.



Командна структура НАТО

Командування ОЗС НАТО з питань операцій

Командування ОЗС НАТО з питань трансформації із

підпорядкованими їм командуваннями і штабами.

Командування НАТО з питань операцій відповідає за

планування і запровадження усіх місій і операцій Альянсу. Його

головний штаб розташовано у Монсі (Бельгія) із

підпорядкованими командуваннями в кількох інших країнах

НАТО, зокрема в Італії і Нідерландах. Командування НАТО з

питань операцій очолює Верховний головнокомандувач ОЗС

НАТО в Європі.

Командування НАТО з питань трансформації керує процесом

трансформації військової структури НАТО, збройних сил,

потенціалу і доктрин. Його головний штаб розташовано у

Норфолку (Вірджинія, США) із підпорядкованими

командуваннями в інших країнах НАТО.

Агенції і організації НАТО



План дій щодо 

членства в НАТО

I. Політичні та

економічні питання

II. Оборона/ Військові 

питання

III. Питання ресурсів

IV. Питання безпеки

V. Правові питання

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

під егідою Комісії Україна – НАТО

І. Політичні та

економічні питання

ІІ. Оборонні та 

військові питання

ІІІ. Ресурсні питання

ІV. Питання безпеки

V. Правові питання



БЕЗПЕКА НА ОСНОВІ 

СПІВРОБІТНИЦТВА ЦЕ:

система, яка утворюється навколо ядра

ліберально-демократичних держав,

поєднаних офіційними і неофіційними

союзами та інститутами, які мають спільні

цінності, а також здійснюють практичне

прозоре співробітництво в економічній,

політичній та військовій сферах.



Схема безпеки на основі 

співробітництва

Забезпечення стабільності

Колективна безпека

Колективна оборона

Індивідуальна безпека



Організація
Індивідуальна 

безпека

Колективна 

безпека

Колективна 

оборона

Забезпечення 

стабільності

ООН

ОБСЄ

ЄС

НАТО

ОДКБ

Так?

Так?

Так?

Так?

Так?

Так?Так?

Так?

Так?

Так

Так

Так

Так Так

Так

Ні

Ні

Ні?

Так

Так



Трансформація – (лат. transformatio - зміни) 

- зміна вигляду, форми, суттєвих якостей 

кого-небудь чи чого-небудь, перетворення, 

перебудова.

Реформування - (фр. reforme, лат. reformo -

перетворюю) - перетворення, зміни, 

перебудова будь-якої сфери суспільного 

життя (інститутів, установ).

ТРАНСФОРМАЦІЯ



ТРАНСФОРМАЦІЯ

Постійний процес розвитку та інтеграції інновативних

концепцій, доктрин та можливостей для підвищення

ефективності та оперативної сумісності НАТО та партнерів.

(ВК 0583 Політика ВК НАТО щодо розробки концепцій та експериментів)



ТРАНСФОРМАЦІЯ

- Процес, що не має кінця

- Цілісні (комплексні) зміни –

організаційні/політики/концепцій/доктрини/підготовки

- Новий тип мислення – інтелектуальні та культурні

зміни

- Зосередження на досягненні кінцевого ефекту,

забезпечення найкращої готовності військових сил

Альянсу до реагування на виклики у галузі безпеки



ТРАНСФОРМАЦІЯ НАТО

нова військова 

структура НАТО

нові функції і 

нові завдання

нові 

виклики і 

загрози

нові 

виклики і 

загрози

-розширення;

-доктрини;

- військова структура;

- оперативні можливості



ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ 2010

Розповсюдження балістичних 

ракет

Розповсюдження зброї масового 

ураження Тероризм

Нестабільність або конфлікти за 

межами кордонів НАТО

Кібер-атаки

Забезпечення стійкості  життєво 

важливих комунікацій, 

транспорту і транзитних 

маршрутів

Енергетичні виклики

Екологічні та ресурсні 

обмеження, в тому числі ризики 

для здоров'я, зміни клімату, 

дефіцит води та зростання 

потреб в енергії 



СТРИМУВАННЯ, ОБОРОНА І ДІАЛОГ

На Варшавському саміті НАТО було ухвалено такі основні

рішення у галузі стримування і оборони:

 започаткування за принципом ротації передової військової

присутності у східному і південно-східному регіонах Альянсу;

 ухвалення рамок щодо подальшої адаптації у світлі зростання

викликів і загроз, що походять з півдня;

 підтвердження ролі ядерного стримування як центральної

складової загальної позиції НАТО у галузі стримування;

 рішучість зміцнювати стійкість і готовність цивільних суспільств;

 зобов'язання щодо зміцнення кіберзахисту;

 вдосконалення обізнаності із стратегічною ситуацією, а також

зміцнення безпеки на морі.

Держави - члени Альянсу також вирішили активізувати зусилля у

галузі боротьби з тероризмом, зокрема, завдяки розширенню обміну

інформацією, розвідки і аналізу.



Сили реагування НАТО - 40 тисяч

особового складу.

Об’єднані оперативно-тактичні

сили надзвичайно високого ступеня

готовності, які налічують п’ять тисяч

осіб.

Сили реагування НАТО 





Стійкість і готовність цивільного суспільства

Здатність витримувати удари, такі як стихійні лиха, колапс

критично важливої інфраструктури, військові і терористичні

напади.

Сім основоположних критеріїв щодо витривалості

на національному рівні: спадкоємність влади,

енергопостачання, пересування громадян,

забезпечення продуктами харчування і водою,

здатність реагувати у разі масових жертв, цивільний

зв'язок і цивільний транспорт.



Вдосконалення потенціалу

Об’єднана система протиповітряної і протиракетної

оборони (ППО і ПРО) НАТО.

Авіаційна система оповіщення і управління

«Очі НАТО в небі», флот літаків раннього оповіщення і

управління (АВАКС)



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
В ОБОРОННІЙ СФЕРІ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ 

ПЕРСПЕКТИВІ:

1. Воєнно-політичний діалог.

2.Досягнення максимального рівня взаємосумісності

Збройних Сил України з НАТО та нарощування спільних

спроможностей.

3. Оборонно-технічне співробітництво.

4. Забезпечення внеску у міжнародну безпеку.


