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НАТО: ІСТОРІЯ, 
ДІЯЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА

Мета:
знати передумови та мету утворення Північноатлантичного  
Альянсу (НАТО) як міжнародної організації колективної безпеки 
та оборони, основні інституції, розуміти основні принципи і заса-
ди діяльності організації та трансформацію принципів діяльності 
на сучасному етапі.

Завдання:
• визначити передумови створення НАТО;
• охарактеризувати особливості формування НАТО та набуття  
   членства в Альянсі;
• виділяти політичні та військові складові діяльності НАТО;
• аналізувати структуру НАТО;
• оцінити інституції партнерства НАТО.

Прочитайте вступне слово Генерального секретаря НАТО Єнса 
Столтенберга на прийнятті з нагоди святкування 70-ї річниці 
НАТО.

Мотивація

Секретар Помпео, шановний Майке!
Передусім дуже дякую за ваше потужне лідерство і вашу рішучу осо-

бисту відданість нашому Альянсу і за ваше щедре запрошення. Те, що 
ви приймаєте нас усіх тут сьогодні є ще одним прикладом нашої відда-
ності ідеї трансатлантичного партнерства. І це справді ідеальне місце 
для святкування 70-ї річниці нашого Альянсу.

ТЕМА 1. 
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Міністри, кселенції,
Пані та панове!

Сімдесят років тому дванадцять суверенних держав зібралися тут 
для підписання Північноатлантичного договору. І щороку, коли ми по-
верталися сюди для святкування двадцятої, п’ятдесятої, а зараз сімде-
сятої річниць, наша сім’я ставала дедалі більшою та міцнішою. З 12 до, 
невдовзі, 30 друзів і союзників по Альянсу. Тому я не можу придумати 
кращого місця для святкування 70 років найуспішнішого Альянсу в сві-
ті, ніж ця зала з усіма вами, що зібралися тут сьогодні.

Батьки-засновники НАТО були далекоглядні лідери. Архітектори 
глобальної системи, яка принесла 70 років безпрецедентного миру і про-
цвітання. Одним з них був норвезький прем’єр-міністр Гальвард Ланге. 
Ланге провів три роки в концентраційних таборах у часи Другої світової 
війни. Тому він глибоко відчував цінність свободи і демократії. Після під-
писання Договору НАТО він сказав: «Наш пакт – це пакт за мир, не спря-
мований проти жодної країни, лише проти самого факту агресії». Ці слова 
звучать так само справедливо сьогодні, як вони звучали 70 років тому. 

Копія цього Договору написана на стіні при вході до штаб-квартири 
НАТО в Брюсселі. Щоденне нагадування про зобов’язання, яке тримає 
нас у безпеці вже 70 років. Це один з найкоротших в історії міжнародних 
договорів, але сфера його дії широка і він витримав випробування часом, 
тому що ми згуртувалися навколо нашого головного зобов’язання – захи-
щати і обороняти один одного.

Як і в усіх партнерствах, у нас інколи виникають різні думки. Проте, 
як ще 1949 року сказав президент Трумен, хоча ми можемо «підходити до 
нашої справи по-різному, з різними урядами, економічними системами, 
мовами і культурами, ці розбіжності не створюють реальної перешкоди 
для об’єднання вільних народів, відданих спільній справі миру».

Знову і знову Європа і Північна Америка служать разом, під одним пра-
пором, одній справі свободи і демократії. Стримуючи Радянський Союз, за-
безпечуючи стабільність на західних Балканах, долаючи тероризм в Іраку і 
Афганістані, змінюючись разом зі світом навколо нас. І маючи попереду, пе-
ред усіма нами, ще непередбачуваніший світ, ми продовжуємо стояти пліч-

о-пліч, вкладаючи більше в оборону, 
модернізуючи наш Альянс, шука-
ючи відповіді на завтрашні викли-
ки в кіберпросторі.

Проте ми можемо і повинні 
робити ще більше разом задля га-
рантування безпеки і процвітан-
ня кожного нашого народу без ви-
нятку, нашого способу життя, 

Запитання
Які основні послання (меседжі) 
містить промова керівника НАТО?
Що може підтвердити слова Єнса 
Столтенберга?
Спростовує чи підтверджує його слова 
діяльність НАТО від створення до 
сьогодення?
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1.1. Передумови створення НАТО
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен 2014 року оха-

рактеризував причини створення НАТО: «НАТО народилоcя в небезпеч-
ному світі. У міру поширення радянської тіні по всій Європі 12 держав з обох 
сторін Атлантики, відданні ідеям індивідуальної свободи, демократії, прав 
людини та верховенства закону, вирішили разом захищати свою безпеку».

Створення Альянсу було частиною широких зусиль, спрямованих 
на досягнення трьох цілей:

• стримування радянського експансіонізму,
• заборону відродження націоналістичного мілітаризму в Євро-

пі через сильну присутність Північної Америки на континенті,
• заохочення європейської політичної інтеграції.

У березні 1948 року був укладений Брюссельський пакт між Бель-
гією, Великою Британією, Люксембургом, Нідерландами і Францією, 
який пізніше ліг в основу «Західноєвропейського союзу». Його при-
йнято вважати початком оформлення Північноатлантичного Альян-
су. Поява Брюссельського пакту була викликана державним перево-
ротом у Чехословаччині, внаслідок якого владу захопили комуністи.

наших спільних цінностей, наших взаємних інтересів. Отже, завтра 
ми продовжимо наше обговорення про майбутнє нашого Альянсу, щоб 
він залишався сучасним Альянсом, готовим до майбутніх викликів.

Дуже вам дякую і вітаю із 70-літтям.

«Договір про економічне, 
соціальне та культурне 

співробітництво та
колективну самооборону

(Брюссель, 
17 березня 1948 р.)

Підтвердити свою віру в основні права людини, у гідність і цін-
ність людської особистості та в інші ідеали, проголошені в Статуті 
Організації Об’єднаних Націй;

Утверджувати та зберігати принципи демократії, особистої 
свободи та політичної свободи, конституційні традиції та верхо-
венство права, які становлять їхню спільну спадщину;

Зміцнювати, враховуючи ці цілі, економічні, соціальні та куль-
турні зв’язки, завдяки яким вони вже об’єднані;

Лояльно співпрацювати та координувати свої зусилля для ство-
рення в Західній Європі міцної основи для європейського еконо-
мічного відновлення;

Завдання
Прочитайте уривок з Брюссельського 
пакту і визначте основні тези, на що 
була спрямована ця угода.
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Берлінська блокада
24 червня 1948 року СРСР перекрив сухопутні та водні зв’язки між 

нерадянськими (французькою, англійською, американською) зонами 
та Берліном. Був зупинений весь рух на залізниці та барж у Берліні і 
поза ним.

25 червня СРСР припинив постачати їжу цивільному населенню в 
нерадянських секторах Берліна. Була також відімкнена електроенергія. 

У Західному Берліні залишалося на 36 днів їжі і на 45 днів вугілля.

Надавати допомогу одне одному, відповідно до Статуту Орга
нізації Об’єднаних Націй, у підтримці міжнародного миру та 
безпеки та протистоянні будьякій політиці агресії;

Вжити таких заходів, які можуть бути необхідними в разі від-
новлення Німеччиною політики агресії;

Поступово асоціюватися в досягненні цих цілей з іншими дер-
жавами, натхненними тими ж ідеалами та спонуканими подібною 
рішучістю…»

Джерело: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zgdnmsg/revision/3
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Берлінська блокада
• 26 червня 1948 р.: повіт

ряний міст починається 
з 32 польотів C47, що пе-
ревозять 80 тонн з бази 
ВПС у Вісбадені до Берліна. 

• 18 вересня 1948 р.: новий рекорд – 7000 тонн запасів доставлено 
до Берліна за один день: 895 рейсів протягом 24 годин, попри 
туман, дощ і сильний вітер. 

• 5 листопада 1948 р.: перші польоти до новозбудованого аеро-
дрому Тегель у Берліні. 

• 20 листопада 1948 р. 42 літаки вилетіли до Берліна, але там 
приземлився лише один.

Завдання
Складіть коротке повідомлення за 
поданою інформацією.

Джерело: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zgdnmsg/revision/1
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• 30 листопада 1948 р.: комуністи встановили владу в радянсько-
му секторі. 

• 20 грудня 1948 р.: операція «СантаКлаус» – подарунки летять 
для 10 000 берлінських дітей. 

• Станом на 18 лютого 1949 р. усього до Західного Берліна через 
«повітряний міст» перевезено мільйон тонн вантажів.

• 19 березня 1949 р.: радянська Народна рада підписала в Східній 
Німеччині конституцію, що створила комуністичну Німецьку 
Демократичну Республіку (НДР).

• 8 квітня 1949 р.: Франція, Велика Британія та США об’єднують 
свої зони в Західній Німеччині.

• 16 квітня 1949 р.: 294й день повітряного мосту. «Великодній 
парад»: 13000 тонн вугілля, продовольства та запасів доставле-
но до Берліна, в середньому літаки сідали через 61,8 секунди.

• 26 квітня 1949 р.: Радянський Союз пропонує зняти берлінську 
блокаду на засіданні міністрів Великої четвірки.

• 8 травня 1949 р.: західнонімецька Парламентська рада предста-
вила нову конституцію. 

• 12 травня 1949 р .: радянські війська зняли блокаду Берліна. 
• 30 вересня 1949 р.: Берлінський повітряний міст офіційно за-

кінчується після загальної кількості 277 264 рейсів та 1,5 міль-
йона тонн допомоги. 

• 7 жовтня 1949 р.: новий уряд у Східній Німеччині перебирає 
владу, контролюється Комуністичною партією.

• 1949 року понад 125 000 східних берлінців таємно втекли через 
кордон до Західної Німеччини.

Загалом на утримання понад двох мільйонів жителів тогочасного 
Берліна потрібно було щодня:

• 1534 тонни харчів;
• для вироб лення тепла та електроенергії щодня потрібно було 

також 3475 тонн вугілля, дизельного палива та бензину.
Вартість авіаперевезення була розподілена між США, Великою 

Британією та Німеччиною. Орієнтовні витрати становлять приблиз-
но 224 – 500 мільйонів доларів США (що еквівалентно на сьогодні 
приблизно 2,36 – 5,27 мільярда доларів США). 

Конфлікт з СРСР через блокаду переконав західних лідерів у тому, 
що вони повинні вжити швидких і рішучих заходів для зміцнення  
частини Німеччини, не окупованої Радянським Союзом.

Влада США, Великої Британії та Франції також погодилася замі-
нити військові адміністрації у своїх окупаційних зонах верховними 
комісарами.

Блокада також допомогла об’єднати німецьких політиків у цих 
зонах на підтримку створення західнонімецької держави. Блокада 
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Як закрити прогалину?
карикатура Даніеля Р. Фіцпатріка, 1948 рік

Джерело: https://www.billdownscbs.com/2017/04/ 
1949-kremlin-reconsiders-berlin-blockade.html.

Джерело: https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/7802/production/_106922703_gettyimages-613511302.jpg.

Джерело: https://www.picclickimg.com/d/l400/
pict/372654971604_/2008-Silver-Proof-History-of-

the-RAF-%C2%A35.jpg.

Запитання
Хто заблокував Берлін? Чому? Якою була відповідь інших країн? Чому?  
Що вони зробили? Як довго тривала блокада? Хто переміг? Чому? Які  
висновки мали б зробити держави з Берлінської блокади? На які запитання  
зображення не дають відповіді? 
Розгляньте зображення, подані нижче. Чи допоможуть вони відповісти на 
поставлені питання?
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також посилила уявлення серед багатьох європейців про те, що Ра-
дянський Союз становить небезпеку, сприяючи швидкому вступові 
до НАТО інших держав.

Джерело: https://www.taringa.net/+info/los-aviadores-que-lanzaban-caramelos-antes-que-bombas_gjxl1.

Факти та цифри про блокаду
• Вугілля становило дві третини всього тоннажу; на кожну ро-

дину припадало 11,3 – 11,6 кг (25 – 30 фунтів) на місяць.
• 394 509 тонн  продовольчих товарів, вугілля та запасів, які пе-

ревезли 689 військових та цивільних літаків.
• Пілоти та екіпажі також прибули з Австралії, Канади, Півден-

ної Африки та Нової Зеландії.
• 39 британських, 31 американський та 13 німецьких цивільних 

стали жертвами Берлінського повітряного мосту (авіаліфта). Їм 
встановлено пам’ятник у берлінському аеропорту Темпельгоф.

• Загалом налітано 200 230 415 км. Усього було 277 804 рейси.
• Радянська блокада тривала з 24 червня 1948 р. до 11 травня 

1949 р., але авіаліфт тривав ще кілька місяців.
• Авіаліфт коштував США 350 мільйонів доларів; Великій Бри-

танії – 17 мільйонів фунтів стерлінгів та Західній Німеччині – 150 
мільйонів німецьких марок.

• Берлінці отримували в середньому 2300 калорій на день, що 
було вище, ніж забезпечувала система нормування харчових про-
дуктів у Великій Британії на той час.
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1.2. Формування Північноатлантичного договору
Причиною утворення НАТО був початок холодної війни. Керів-

ництво Радянського Союзу мало намір повністю зберегти свої зброй-
ні сили. Багатьом країнам Центральної та Східної Європи були нав’я-
зані недемократичні форми врядування, жорстоко придушувалися 
будьякі прояви опозиції, зневажались елементарні права людини, 
громадянські права і свободи.

У 1947–1949 роках з’явилася пряма загроза суверенітетові Гре-
ції, Норвегії, Туреччини та інших європейських країн, відбувся 
державний переворот у Чехо-
словаччині, звершений у черв-
ні 1948 року, відбувалася про-
типравна блокада Берліна.

• У розпал операції, 16 квіт-
ня 1949 року, літаки союзників 
щохвилини приземлялися в 
Берліні.

• Кожен літак вивантажу-
вали німецькі екіпажі за 20–30 
хвилин.

Запитання
Які висновки мали б зробити держави 
з Берлінської блокади?

Завдання
Вибрати 2 факти, які вразили вас. 
Чому?

Завдання
Як ви розумієте наведені нижче кари-
катури на Й. Сталіна?

Викладач/Учитель може використати відео
для візуалізації розповіді протягом розгляду цієї частини:

https://www.britannica.com/event/Berlin-blockade.

Крик: «Оточення», 
«Підпалювачі війни».

З проволоки викладено 
«Атлантичний пакт».

Daily Mail. 20 березня 1949 р.
Джерело: https://archive.

cartoons.ac.uk/Record.
aspx?src=CalmView.

Catalog&id=ILW1580.
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У верхньому кутку напис 
«Страх», «Підозра». 

На передньому плані – 
«Атлантичний пакт», Daily 

Mail. 4 квітня 1949 р.:
Джерело: https://www.

cvce.eu/en/obj/cartoon_by_
illingworth_on_soviet_foreign_
policy_and_the_establishment_

of_nato_4_april_1949-en-
a2c7ad45-f73d-465b-a14f-

1de494733af6.html

Джерело: https://hr.rbth.
com/povijest/85669-karikature-

staljina-koje-je-crtao-zapad.

Завдання
Прочитайте уривок з тексту Північ-
ноатлантичного договору. До кожної 
з поданих п’яти статей доберіть 
назву, яка б відбивала її суть.
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Північноатлантичний договір,
Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 р.

Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість ці-
лям і принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй та своє 
прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рі-
шучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню 
цивілізацію, засновану на принципах демократії, свободи особи-
стості та верховенства права, прагнучи сприяти стабільності й до-
бробуту в північноатлантичному регіоні, вирішивши об’єднати 
свої зусилля задля колективної оборони та підтримання миру і 
безпеки, уклали між собою такий Північноатлантичний договір:

СТАТТЯ 1. Сторони зобов’язуються, як це визначено у Статуті 
Організації Об’єднаних Націй, розв’язувати всі міжнародні спори, 
учасниками яких вони можуть стати, мирними засобами і так, щоб 
не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедли-
вість, а також утримуватись у своїх міжнародних відносинах від по-
гроз силою чи застосування сили будьяким способом, несумісним 
з цілями Організації Об’єднаних Націй.

СТАТТЯ 2. Сторони сприятимуть подальшому розвиткові мир-
них і дружніх міжнародних відносин, зміцнюючи свої незалежні 
інституції, домагаючись кращого розуміння принципів, на яких ці 
інституції засновані, та створюючи умови для забезпечення стабіль-
ності й добробуту. Вони намагатимуться усувати конфлікти у своїй 
зовнішній економічній політиці та сприятимуть економічному спів-
робітництву між окремими або між усіма учасниками Договору.

СТАТТЯ 3. Для забезпечення ефективнішої реалізації цілей 
цього Договору Сторони, діючи окремо чи колективно, шляхом 
постійного і ефективного вдосконалення власних можливостей та 
взаємодопомоги, підтримуватимуть і розвиватимуть свою індиві-
дуальну та колективну здатність протистояти збройному нападові.

СТАТТЯ 4. Сторони консультуватимуться між собою щоразу, 
коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній ціліс-
ності, політичній незалежності або безпеці будьякої зі сторін.

СТАТТЯ 5. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну 
або кількох із них у Європі чи Північній Америці вважатиметься 
нападом на них усіх; і, відповідно, вони домовляються, що в разі 
скоєння такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право 
на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Стат-
тею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, надасть допомогу 
тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, й одразу вживе, 
індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, таких заходів, які 
вважатимуться необхідними, зокрема застосування збройної сили 
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з метою відновлення і збереження безпеки в північноатлантич-
ному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі захо-
ди, вжиті у зв’язку з ним, буде негайно повідомлена Рада Безпеки 
ООН. Такі дії будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе 
заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного 
миру та безпеки…

СТАТТЯ 10. Сторони можуть за одностайною згодою запроси-
ти приєднатися до цього Договору будьяку іншу європейську дер-
жаву, здатну втілювати в життя принципи цього Договору і спри-
яти безпеці в північноатлантичному регіоні. Будьяка запрошена 
так держава може стати Стороною в цьому Договорі шляхом пе-
редання свого документа про приєднання на збереження урядові 
Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки 
повідомить кожну зі Сторін про депонування в нього кожного та-
кого документа про приєднання.

Завдання
Розгляньте картосхему. Назвіть дер-
жави, які 1949 року створили НАТО.

Завдання
Перегляньте відео за посилан-
ням: https://www.youtube.com/
watch?v=b5GGR4gY-cw.

Встановіть, які країни (за прапора-
ми) і якого року входили до НАТО і 
скільки на сьогодні є членів цієї орга-
нізації. В цьому вам допоможе подана 
картосхема.

Ключ до запитання: Велика Бри-
танія, Франція (з Алжиром), Бельгія, Ні-
дерланди та Люксембург, США, Канада, 
Італія, Португалія, Норвегія, Данія (з Гре-
нландією), Ісландія.

Ключ: Згодом до них приєднали-
ся: Греція, Туреччина (1952), Німеччина 
(1955), Іспанія (1982), Чеська Республіка, 
Угорщина, Польща (1999), Болгарія, Есто-
нія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, 
Словенія (2004), Албанія, Хорватія (2009), 
Чорногорія (2017). Тепер НАТО нараховує 
29 країн-членів.
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Емблема НАТО остаточно 
ухвалена 14 жовтня 1953 р. 

НАТО – це альянс країн Єв-
ропи і Північної Америки. Він 
забезпечує унікальний зв’язок 
між цими двома континентами, 
надаючи можливість консульту-
ватися і взаємодіяти у сфері за-
хисту та безпеки, а також разом 
проводити багатонаціональні 
операції з врегулювання кризи.

Членство в НАТО відкрите 
для «будьякої іншої європей-
ської країни, що здатна просу-
вати принципи цього Договору 
і робити внесок у підтримання 
безпеки на північноатлантич-
ному просторі».

У час створення НАТО краї-
ни Східної Європи перебували 

Завдання і запитання
Розгляньте прапор НАТО.
Яке послання (меседж) він несе?

Ключ до запитання: Кольори прапора мають 
культурне, політичне та регіональне значен-
ня. Синє поле означає Атлантичний океан, 
тоді як коло – єдність між країнами – члена-
ми НАТО. Роза компаса символізує напрям до 
миру, до якого прагнуть держави-члени.
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під контролем СРСР. Варшав-
ський договір був створений 
1955 року як противага НАТО. 
Прямого військового проти
стояння між ними не було. На-
томість конфлікт вівся на ідео-
логічній основі.

Від 1999 року НАТО має 
План дій щодо членства (ПДЧ). Країнам, які заявили про зацікавле-
ність приєднатися до Альянсу, пропонується взяти участь у діалозі з 
НАТО щодо реформ для відповідності ключовим вимогам членства у 
організації. Внаслідок діалогу для кандидатів на вступ до організації 
формується програма надання консультацій, допомоги та практич-
ної підтримки, що враховує індивідуальні потреби країн.

Країникандидати можуть бути запрошені взяти участь у ПДЧ для 
підготовки до потенційного членства та демонстрації своєї здатності 
виконувати зобов’язання можливого майбутнього членства. Від цього 
року усі країни, які вступали до Альянсу, проходили через виконання 
ПДЧ. Участь у ПДЧ не гарантує членства, але це ключовий механізм 
підготовки до вступу.

Країни, які прагнуть вступити до НАТО, повинні продемонстру-
вати, що вони здатні дотримуватись принципів закладених Вашинг-
тонським договором 1949 р. та сприяти безпеці на євроатлантичному 

Джерело: https://www.storyboardthat.com/storyboards/691092f0/warsaw---nato-pact.

Завдання
З допомогою сайту 
www.storyboardthat.com створіть 
власну історію «НАТО і Організація
Варшавського договору» за наведеним 
прикладом.
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просторі. Вони повинні відповідати певним політичним, економіч-
ним та військовим критеріям, що викладені у Дослідженні про роз-
ширення НАТО 1995 року.

План дій щодо членства в НАТО, який становить фактичний  
прояв політики відчинених дверей, складається з п’яти розділів.

I. Політичні та економічні питання (наприклад, розв’язання внут
рішніх і міжнародних конфліктів мирним шляхом, дотримання вер-
ховенства закону та прав людини, демократичний та цивільний конт
роль над своїми збройними силами).

II. Оборона / Військові питання.
III. Питання ресурсів.
IV. Питання безпеки.
V. Правові питання.
Цей перелік розрахований на те, щоб охопити всі ті проблеми, які 

визначать для себе самі країнипретенденти як питання, що вони ба-
жають розглянути.

На офіційному сайті НАТО ці вимоги до країнпретендентів уза-
гальнено так:

• функціональна демократична політична система, заснована на 
ринковій економіці;

• справедливе ставлення до меншин;
• прихильність до мирного розв’язання конфліктів;
• здатність і готовність зробити військовий внесок в операції 

НАТО; і
• прихильність до демократичних цивільновійськових відносин 

та інституційних структур.
Приєднання до Альянсу проводиться за певними процедурами:

1. Переговори про приєднання з командою експертів НАТО.
2. Запрошені надсилають листи до НАТО разом із графіком за-

вершення реформ.
3. Протоколи про приєднання підписують країни – члени НАТО.
4. Протоколи про приєднання ратифікують країни – члени 

НАТО.
5. Генеральний секретар запрошує потенційних нових членів 

приєднатися до Північноатлантичного договору.
6. Запрошені приєднуються до Північноатлантичного договору 

відповідно до своїх національних процедур.
7. Після здачі на зберігання своїх документів про приєднання до 

Державного департаменту США запрошені офіційно стають 
членами НАТО.
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1.3. НАТО: політичний і військовий альянс
У нашому повсякденному житті безпека ключова для нашого доб

робуту. Мета НАТО полягає в тому, щоб гарантувати свободу та без-
пеку його членам завдяки політичним і військовим засобам.

Політичні засоби – НАТО сприяє демократичним цінностям і на-
дає можливість членам консультуватися і взаємодіяти у сфері захис
ту та безпеки для розв’язання проблем, побудови довірчих стосунків 
і, врешті, запобігання конфліктів.

Консультації – ключова частина процесу ухвалення рішень НАТО, 
бо всі вони ухвалюються консенсусом. Основний форум для політич-

Завдання
1. Переглянувши відео «Як країна вступає до НАТО» (англійською, 2 хв 22 с): 
https://youtu.be/Y4YwnsdfWJ8, прокоментуйте етапи вступу країн до НАТО. 

2. Як ви поясните зображення, подані нижче?
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них консультацій – Північноат-
лантична рада. Також регуляр-
но проводяться консультації 
в різних форматах, зокрема в 
комітетах та робочих групах 
НАТО. 

Військові засоби – НАТО 
вважає своїм обов’язком мир-
но розв’язувати суперечки. Якщо дипломатичні зусилля не дають 
результатів, у НАТО є військова потужність здійснювати операції з 
урегулювання кризи. Вони виконуються відповідно до пункту щодо 
колективної оборони договору про заснування НАТО – або відповід-
но до мандата Організації Об’єднаних Націй, окремо або в співпраці 
з іншими країнами і міжнародними організаціями.

Керування кризовими ситуаціями – одне з основних завдань 
НАТО, для використання якого є відповідне поєднання політичних і 
військових інструментів.

Союзники вирішують, чи брати участь в операції з урегулювання 
кризових ситуацій у кожному конкретному випадку та консенсусом.

НАТО визнає, що військові самостійно не можуть розв’язати кри-
зу чи конфлікт, необхідний комплексний політичний, цивільний та 
військовий підхід.

Стратегічна концепція 2010 року визначає основними завданнями 
НАТО: колективну оборону, врегулювання кризи і спільну

Ухвалення рішень у НАТО відбувається надзвичайно демократич-
но. «Рішення НАТО» – висловлювання колективної волі всіх 29 кра-
їнчленів, бо всі рішення ухвалюються за загальною угодою.

Операції НАТО з урегулювання кризи проводяться відповідно до 
статті 5 Вашингтонського договору або відповідно до мандату ООН.

Щодня країничлени консультуються і ухвалюють рішення щодо 
питань безпеки на всіх рівнях і в безлічі сфер.

Сотні посадових осіб, а також цивільних і військових експертів, 
щодня приїжджають до штабквартири НАТО, щоб обмінятися ін-
формацією, поділитися думками і допомогти підготувати рішення, 
за необхідності, у співпраці з національними делегаціями і персона-
лом штабквартири НАТО.

Завдання
Як ви розумієте латинський вислів 
«Animus in consulendo liber» («Дух 
розуму вивільняється при обговорен-
ні»), який прикрашає стіну кімнати 
Ради НАТО в Брюсселі?

Операції та місії
• Афганістан.
• Косово.
• Убезпечення середземноморському регіону.
• Підтримка Африканського Союзу.
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Міжнародні сили з підтримки миру в Косові (KFOR)

Прикладом діяльності Альянсу є очолювані ним стабілізаційні 
сили СФОР (Стабілізаційні сили з підтримки миру в Боснії і Герцего-
вині) (SFOR – Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina), що були 
створені відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 1996 року. 
Від 2004 року в Боснії і Герцеговині перебувало щорічно кілька сотень 
осіб (EUFOR, які змінили SFOR).

Сили СФОР регулярно патрулювали територію Боснії і Герцего-
вини, збирали та знешкоджували незареєстровану зброю та боєпри-
паси серед цивільного населення з метою покращання його загаль-
них умов безпеки та зміцнення довіри до мирного процесу. Тільки 
2003 року СФОР знешкодили понад 11 тис. одиниць зброї та 45 тис. 
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гранат, брали участь у процесі розмінування в Боснії і Герцеговині, 
надавали підтримку Поліційній місії Європейського Союзу. За час 
свого мандату СФОР заарештували 29 осіб, яких звинувачували у во-
єнних злочинах.

Упродовж 1996 – 2007 рр. ситуація в Боснії і Герцеговині у сфе-
рі безпеки змінилася кардинально, що дало змогу скоротити кіль-
кість миротворців НАТО в цій країні більш ніж учетверо з почат 
кових 60 тис.

Починаючи з 1996 року ситуація в Косові загострилася. Це при-
звело до виїзду з Косова близько 500 тис. Албанців, а 12 тис. заги-
нуло. Тому згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 1244 були 
створені міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за 
забезпечення стабільності в Косові – КФОР (Міжнародні сили з під-
тримки миру в Косові (KFOR – Kosovo Force), які вступили до Косо-
ва в червні 1999 року.

Ці сили повинні були:
• стримувати поновлення ворожості та загроз у Косові з боку 

югославських та сербських сил;
• створити та підтримувати безпечне середовище в Косові, 

зокрема громадську безпеку, цивільний порядок та забезпе-
чення правопорядку;

• демілітаризувати Армію визволення Косова;
• підтримувати міжнародні гуманітарні зусилля підрозділів 

Тимчасової Адміністрації ООН у Косові та інших організацій;
• координувати та підтримувати міжнародну цивільну при

сутність.
Максимальна кількість КФОР досягала 50 тис. військовослужбов-

ців з 39 різних країн НАТО та країн – нечленів НАТО. Кожного дня 
військовослужбовці сил КФОР мають від 500 до 750 патрулів, охо-
роняючи понад 500 важливих ділянок і 200 транспортних контроль-
нопропускних пунктів.

Пріоритетне завдання КФОР – посилення безпеки меншин. На-
приклад, у Приштині, 100 військовослужбовців КФОР проживають з 
сербськими сім’ями і захищають їх. Солдати КФОР постійно супро-
воджують сербських і ромських дітей до школи. Сили КФОР доклали 
зусиль до створення корпусу захисту Косова – цивільної організації, 
завдання якої – допомога населенню провінції в разі стихійного лиха 
чи техногенної катастрофи.

Завдання
За фотографіями охарактеризуйте 
діяльність КФОР у Косові.
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Солдати португальської армії в акції CIMIC 
в Приштині, Косово:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
8/81/AgrCHARLIE_KFOR_P5250031.jpg

Перший лейтенант Шон Маттінглі
2-го батальйону 14-го піхотного полку 
показує скаутові, як зав’язувати вузол

на зборах хлопців-скаутів у Черниці
2 березня 2002 року:

Джерело: https://web.archive.org/
web/20131004001313if_/http://www.nato.int/kfor/

media/photos/2002/big/b020311d.jpg.

Італійські солдати КФОР в Ораховаці 
охороняють сербів:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Kosovo-metohija-koreni-duse019.jpg.

Морські піхотинці США забезпечують 
безпеку, коли члени Британської групи 

кримінальної міліції розслідують місце 
поховання в косовському селі

1 липня 1999 року:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

thumb/6/6c/RCMP_in_Kosovo.jpg/1595px-RCMP_
in_Kosovo.jpg.

Рядовий Томас Дженеретт (ліворуч) та сержант 
Томас Рутлідж, обоє сапери роти А 5-го інженерного 

батальйону (27-ї оперативної інженерної групи), у дворі 
будинку в Мучі Бабе. Детектор міни Дженерета щось 

зафіксував, і Рутлідж використав свій зонд для перевірки 
Джерело: https://web.archive.org/web/20131004003630if_/http://

www.nato.int/kfor/media/photos/2002/big/b020311e.jpg.
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1.4. Структура НАТО
НАТО завжди запроваджувало нововведення і пристосовувалося 

для того, щоб гарантувати, що його політика, можливості та струк-
тури протидіють поточним і майбутнім загрозам, зокрема шляхом 
зміцнення колективної оборо-
ни його членів.

У кожної країничлена є по-
стійна делегація в політичній 
штабквартирі НАТО в Брюс-
селі. Кожну делегацію очолює 
«посол», який представляє уряд 
у процесах Альянсу щодо кон-
сультацій та ухвалення рішень.

Штат делегації коливається 
від шести (Ісландія) до двохсот 
(США) осіб.

Північноатлантична рада 
(NAC) – основний орган щодо 
ухвалення політичних рішень у 
НАТО. У кожної країничлена є 
місце в Північноатлантичній раді.

Вона збирається принаймні 
один раз на тиждень або кожно-
го разу, коли виникає потреба 
на різних рівнях. Її очолює Гене-
ральний секретар, який допома-
гає членам досягти угоди з клю-
чових питань.

Група ядерного планування 
має такі ж повноваження, що й 
Північноатлантична рада щодо 
проблем ядерної політики і 
виступає як найвищий орган з 
ядерних питань Альянсу.

У НАТО є мережа коміте-
тів, які займаються всіма пи-
таннями порядку денного, від 
політичних до технічніших 
проблем. До їхнього складу 
входять національні представ-
ники й експерти з усіх країн – 
членів НАТО на регулярній  
основі.

Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_49763.htm.

Завдання
Проаналізуйте ці структури і 
виділіть, за яким принципом вони 
створені.
Які найважливіші сфери діяльності 
можна виділити?
Як би ви за структурою визначили 
характер діяльності НАТО?

Запитання
1. Чи вважаєте ви справедливим, що 
одні делегації в кілька разів більші за 
інші?
2. Як ви вважаєте, чому одна делегація 
більша за іншу, від чого це залежить?

Запитання
Які питання розглядає ця група?
(Внаслідок брейншторму студенти/
учні мають наголосити на безпеці та 
можливостях ядерної зброї, комуні-
каціях та інформаційних системах, 
питаннях розгортання ядерної зброї)
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Коли впровадження полі-
тичних рішень має військо-
ві наслідки, ключові залучені 
учасники такі: Військовий ко-
мітет, що складається з керів-
ників оборонних відомств кра-

їн – членів НАТО; Міжнародний військовий штаб, виконавчий орган 
Військового комітету, а також структури військового командування.

Запитання
Чи вважаєте ви, що Військовий комі-
тет – важлива ланка КФОР між по-
літичним процесом ухвалення рішень 
та військовою структурою НАТО?

Завдання
Розгляньте інфографіку і підрахуйте який відсоток військ НАТО брав 
участь у місії в Афганістані 2013 року. Для цього підрахуйте кількість 
військ (друга колонка) тільки країн НАТО (без союзників)
(Відповідь: 80 000 від 1 750 000 становить 4,5 %.)

НАТО має дуже мало влас-
них постійних збройних сил. 
Коли Північноатлантична 
рада погоджується розпочати 
операцію, учасники надають 
збройні сили на добровільній 
основі. Ці сили згодом повер-
таються до своїх країни, як 
тільки місію завершено.

Завдання
Прочитайте наступну тезу і дайте 
відповідь на запитання.

Запитання
Чи відповідає ця теза сказаному про 
часткову участь у місіях військ країн 
НАТО?

Джерело: https://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2013-08-01-ISAF-Placemat.pdf.
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Агентства й організації НАТО відіграють важливу роль у забез-
печенні та підтримці можливостей Альянсу. Вони спеціалізуються в 
технічних галузях, сфері закупівель, логістики та інших форм послуг, 
підтримки або співпраці, що доповнюють і формують невідділь-
ну частину порядку денного НАТО: придбання, підтримку, зв’язок,  
інформацію.

Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані – 
130 000 військовослужбовців з 50 країн – НАТО та країнпартнерів.

Джерело: https://nv.ua/img/forall/users/265/26537/tmp726830004549189632.png.
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Існує 4 організації та агентства НАТО.

Агентство зв’язку та інформації НАТО 
(NCIA) зі штаб-квартирою в Брюсселі, що 
забезпечує ІТ-сервіси в масштабах НАТО, 
закупівлі та підтримку в таких сферах, 
як Системи командування та керування, 
Тактичні та стратегічні комунікації та 
Системи кіберзахисту.
https://www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_69332.htm.

Організація НАТО з питань науки і 
технологій (STO) має Управління програм 
наукових досліджень і технологій для 
спільної роботи країн НАТО і Центр 
морських досліджень та експериментів. 
Очолює СТО головний науковець, що 
базується в Брюсселі, який виконує функції 
старшого наукового радника в межах НАТО;
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_topics/20180522_1882-16_STO_TRIFOLD.pdf.

Агентство підтримки та закупівлі НАТО 
(NSPA) зі штаб-квартирою в Капеллені, 
Люксембург, що забезпечує прозоре, 
ефективне та економічно вигідне придбання, 
зокрема закупівлю озброєння; логістику; 
оперативну та системну підтримку та 
послуги союзникам, військовим органам 
НАТО та країнам-партнерам.
https://www.nspa.nato.int/en/
organization/nspa/nspa.htm.

Бюро стандартизації НАТО (NSO), 
зі штабом-квартирою в Брюсселі, 
забезпечує підтримку і веде діяльність 
зі стандартизації під егідою Комітету 
стандартизації (КС). НСО також звітує 
перед Військовим комітетом щодо 
оперативної стандартизації;
https://www.nato.int/cps/
en/natohq/topics_124879.htm.
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1.5. Партнерство: підхід до безпеки на основі співпраці
Зважаючи на складність су-

часних операцій з підтримання 
миру і стабілізації, розмаїття 
викликів у галузі безпеки у ХХІ 
столітті світу потрібен комплек-
сний підхід з ефективним поєд-
нанням політичних, цивільних і 
військових інструментів. Діалог 
і співпраця з партнерами мо-
жуть зробити істотний внесок 
у зміцнення міжнародної без-
пеки, захист цінностей, на яких 
ґрунтується Альянс, проведення 
операцій під проводом НАТО, а 
також у підготування зацікавле-
них країн до вступу до НАТО.

Приблизно 40 країннечле-
нів співпрацюють з НАТО над 
широким спектром політич-
них і безпекових проблем. Ці 
країни ведуть діалог і прак-
тичну співпрацю з Альянсом, 
зокрема, у операціях і місіях 
НАТО. НАТО також взаємодіє 

Завдання
Розгляньте колаж фотографій. До 
якого з агентств ви віднесли б за зміс-
том цей колаж? Як би ви пояснили 
зміст кожної фотографії?

Завдання
Яку ідею, на вашу думку, заклали 
автори в зображення на поштовій 
марці?

Джерела: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Stamp_of_Moldova_160.

gif?uselang=fr.

Джерело: https://www.nato.int/cps/en/
natohq/topics_88745.htm
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з широкою мережею міжнародних організацій. Країнипартнери, 
на відміну від країнчленів, не мають тих самих повноважень щодо 
ухвалення рішень.

На євроатлантичному просторі 29 державчленів Альянсу розбудо-
вують відносини з 22 країнамипартнерами під егідою Ради євроатлан-
тичного партнерства (РЄАП) і «Партнерства заради миру» – широ-
комасштабної програми двостороннього співробітництва з окремими 
партнерами в євроатлантичній зоні. Серед цих країн особливі структу-
ри партнерства були розвинуті з Росією, Україною і Грузією.

НАТО розбудовує партнерські зв’язки з сімома країнами на півдні 
Середземноморського регіону в межах Ініціативи Середземномор-
ського діалогу, а також з чотирма країнами Перської затоки під егі-
дою Стамбульської ініціативи співпраці.

НАТО також співпрацює з низкою країн, що не входять до жодної 
з цих структур партнерства. Ці країни позначаються як «партнери в 
усьому світі» й охоплюють Афганістан, Австралію, Ірак, Японію, Рес-
публіку Корею, Монголію, Нову Зеландію і Пакистан.

Щодо розвитку відносин з партнерами в межах нової політики 
партнерства, НАТО ставить собі такі стратегічні завдання:

• зміцнення миру, безпеки і стабільності на євроатлантичну 
просторі і світі загалом;

• сприяння регіональній безпеці та співробітництву;
• просування взаємовигідної співпраці з питань, що становлять 

спільний інтерес, зокрема щодо зусиль міжнародної спільноти 
протистояти викликам безпеці, що виникають;

Джерело: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_84336.htm?selectedLocale=ru
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НАТО готує ВМС Тунісу
на морських тренажерах

Офіцери ВМС Тунісу по-
кращили готовність у морі 
та знання морського моде-
лювання та моделювання під 
час двотижневого навчаль-
ного курсу, який відбувся в березні 2019 року на військовомор-
ській базі ЛаГулет, Туніс. Тренінг спонсорується програмою 
НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS), яка допомагає 

• допомога зацікавленим країнам підготуватися до вступу до 
НАТО;

• просування демократичних цінностей і реформ;
• збільшення підтримки місій і операцій під проводом НАТО;
• підвищення обізнаності із ситуацією в галузі безпеки, зокрема 

шляхом розвитку потенціалу раннього виявлення з метою за-
побігання кризам;

• розбудова довіри і досягнення кращого взаєморозуміння, 
зокрема щодо ролі та діяльності НАТО, насамперед завдяки 
запровадженню активнішої громадської дипломатії.

Джерело: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pictures/
stock_2013/20130212_sg_r eport-2012-17-ukr.jpg

Завдання
Прокоментуйте медійні матеріа-
ли. Які аспекти партнерства вони 
висвітлюють? Яка мета, на вашу 
думку, цього партнерства?
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Тунісові модернізувати обо-
рону та морський тренажер 
до стандартів та архітектури 
НАТО.

Джерело: https://www.nato.
int/cps/en/natohq/news_164841.

htm?selectedLocale=en.

Монголія досягла значної віхи
у своєму партнерстві з НАТО

Монголія закінчила свій 
випуск курсів для офіцерів та 
заявила про нові можливос-
ті? для викладачів Монголь-
ського національного універ-
ситету оборони на церемонії, 
яка відбулася 13 грудня 2016 
року в Міністерстві оборони в 
УланБаторі.

Ці досягнення стали можливими завдяки Програмі підви-
щення оборонної освіти НАТО (DEEP), яка «надає монголь-
ським офіцерам можливість здобути знання та навички для 
виконання своїх обов’язків у міжнародних миротворчих опера-
ціях», – пояснив президент Монгольського національного уні-
верситету оборони генералмайор Ядмаа Чоджамц.

Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
news_139581.htm?selectedLocale=en.

Союзники та партнери діляться досвідом навчання
29 листопада 2018 року в штабквартирі НАТО в Брюсселі, 

Бельгія, відбулася щорічна зустріч навчальновиховного центру 
для партнерства (PTEC). Пред-
ставники вищого рівня з 23 
країн – учасницьких структур 
з усього світу зустрілися для 
обміну досвідом, налагоджен-
ня нових зв’язків та обгово-
рення подальших взаємодій 
у ключовій сфері військової 
освіти та навчання.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ
1. Чому ці події названо ключові? Як з ними пов’язана діяль-

ність НАТО?
КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

• 1949 – підписання Вашингтонського договору.
• 1989 – падіння Берлінської стіни, крах Варшавського пакту.
• 1995 – перша масштабна операція НАТО – у Боснії і Герце-

говині (СФОР).
• 2001 – перше використання Статті 5 Договору (після терак-

тів 11 вересня 2001 року).
• 2003 – НАТО бере на себе керівництво операцією в Афга-

ністані (ІСАФ).
• 2010 – ухвалення Стратегії НАТО «Активне залучення, су-

часна оборона».

2. Знайдіть по два аргументи на запитання-тези про НАТО.

Запитання-теза Перший 
аргумент

Другий 
аргумент

НАТО, починаючи з самого створення, 
стало агресивним блоком, що готував 
напад на СРСР

Варшавський договір був створений 
як відповідь на створення НАТО, що 
підтверджує те, що саме НАТО було 
першим у розв’язуванні холодної війни

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемллер, 
голова Військового комітету Маршал сер Стюарт Піч та заступ-
ник коменданта НАТО в школі Обераммергау полковник Йоахім 
Шрекінгер відкрили захід. Вони наголосили на активній актив-
ності PTEC у втіленні широкого спектра пріоритетів НАТО, се-
ред яких освіта афганських цивільних та військових чиновників, 
побудова доброчесності, гендерні аспекти у військових операці-
ях, внесок у дисципліни підтримки миру, культурну обізнаність 
та кризового керування, а також посилена співпраця Альянсу з 
Європейським Союзом та Організацією Об’єднаних Націй.

Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
news_160955.htm?selectedLocale=en.
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Провідну роль у керівництві НАТО 
відіграють США, а інші країни 
підкорюються їхній волі

Головне завдання НАТО – нарощування 
військової сили. Воно завжди думає про 
війну  

НАТО – закрита і таємна організація. 
У світі нічого не відомо про неї іншим 
країнам і це викликає страх

Всюди, де з’являється НАТО, панує 
руйнування і виникає небезпека. Воно 
переживає тільки за себе і не думає про 
інших

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Якого року створено НАТО?
а) 1945;      в) 1955;
б) 1949;      г) 1959.

2. Однією з причин підписання Північноатлантичного дого-
вору було:

а) протистояння нацистській агресії;
б) сприяння Організації Варшавського договору;
в) утворення Організації Об’єднаних Націй;
г) стримування радянської експансії.

3. Які події засвідчує ця фотографія?
а) Берлінську блокаду;   в) теракт 11 вересня 2001 року;
б) Югославську кризу;   г) Варшавську угоду.
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4. Наведена далі цитата – уривок з договору: «Сторони погоджу-
ються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи Північній 
Америці вважатиметься нападом на них усіх». У якій статті договору 
про це йдеться?

а) 1;   б) 3;   в) 5;   г) 7.

5. Скільки країн-членів на сьогодні в НАТО?
а) 12;   б) 18;   в) 23;   г) 29.

6. Який принцип основний в ухваленні рішень НАТО?
а) Рішення ухвалюється колективно на основі консенсусу;
б) рішення ухвалюють країнизасновниці;
в) рішення ухвалює звичайна більшість;
г) рішення ухвалює військове керівництво.

7. Метою СФОР у другій половині 1990 років було…
а) стримування поновлення ворожості та загроз у Косові;
б) навчання збройних сил Югославської народної армії;
в) регулярне патрулювання території Боснії і Герцеговини;
г) ведення спостереження за протистоянням у Молдові.

8. Які країни позначаються як «партнери в усьому світі»?
а) Бахрейн, Кувейт, Катар;  в) Алжир, Єгипет, Ізраїль;
б) Австралія, Ірак, Японія;  г) Австрія, Фінляндія, Україна.

Джерело: https://www.svoboda.org/a/29288152.html. 
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9. Політична штаб-квартира НАТО розташована в…
а) Брюсселі;     в) Берліні;
б) Парижі;     г) Вашингтоні.

10. Синє тло на цьому прапорі означає колір…
а) Середземного моря;
б) Тихого океану;
в) Атлантичного океану;
г) Балтійського моря.
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