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ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕЗПЕКОВОЇ СТРАТЕГІЇ НАТО ЯК ВІДПОВІДЬ  ЗАГРОЗАМ 
БЕЗПЕКИ У СВІТІ 

 
У статті проаналізовано основні напрями діяльності НАТО та трансформацію 

безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі. Досліджено значущість 
цієї організації задля забезпечення міжнародної безпеки в цілому.  

Проведено аналіз пріоритетних напрямків реформування міжнародних систем 
безпеки, а саме впровадження комплексного підходу до протистояння загрозам і 
запобігання новому формату конфліктів. 

Розглянуто проблеми, пов’язані з недостатністю євразійським місіям НАТО 
сильних партнерів з питань безпеки на місцях, оскільки місцеві уряди слабкі, 
страждають від нестачі економічних, політичних ресурсів, а також проблем 
обороноздатності. 

Акцентовано увагу на Стратегічній Концепції НАТО, співпраці союзників з 
національними партнерами, що не є членами НАТО, для того, щоб модернізувати їхні 
збройні сили завдяки різноманітним ініціативам.  

Висвітлено основні аспекти Варшавського саміту НАТО, що відбувся 8–9 липня 2016 
року і сприяв посиленню безпеки в Балтійському регіоні, активізації боротьби союзників з 
тероризмом, розширенню можливостей захисту кіберпростору та зміцненню відносин з 
ЄС.  
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 Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Нині ми спостерігаємо новий етап активної 
трансформації організацій колективної безпеки. Можливо, нині НАТО є єдиною 
організацією у світі, яка має більш-менш достатню кількість ресурсів, що дають їй 
можливість протистояти загрозам безпеки: історично обумовлені спільні цінності членів 
організації; механізми узгодження позицій і зусиль; готові до застосування засоби 
спротиву, що відповідають загрозам і викликам. Проте великий перелік загроз, 
географічне поширення їхніх епіцентрів, обмежена спроможність проводити невійськові 
операції, брак солідарності серед держав-членів щодо участі в деяких спільних заходах 
ускладнюють реакцію на цілу низку загроз на всіх стадіях їхнього розвитку та потребують 
як внутрішніх перетворень Альянсу, так і розвитку його співпраці з іншими 
міжнародними організаціями. Стратегічна Концепція НАТО покликана відповісти не 
лише на питання про те, як реформувати Альянс як такий, а й на ширше питання: що може 
запропонувати НАТО в умовах загроз сьогодення і проблем адаптації та ефективності 
цілої глобальної системи безпеки та її елементів [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика міжнародної безпеки, 
зміцнення Євроатлантичної системи безпеки неодноразово досліджувалися як на 
національному, так і на міжнародному рівні. Можна виокремити дослідження таких 
учених, як К. Девіс, О. Майер, С. Хофман, З. Берані, К. Від, Дж. Чез та ін. 

Формулювання мети статті полягає в загальному аналізі трансформації безпекової 
стратегії НАТО як відповіді загрозам безпеки у світі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Сучасний світ перетнув ту межу, коли, з одного боку, наявні 



міжнародні інститути та правові принципи ще були здатні на певному рівні підтримувати 
порядок, баланс сил і безпеку в міжнародних відносинах, а з другого – завдяки внутрішнім 
перетворенням пристосуватись до змін залежно від обставин.  

Лібералізація економічних відносин, процеси глобалізації, взаємне проникнення 
економіки та культури різних акторів, дезінтеграція та пошук самобутності в сучасному 
світі посилюють економічний, політичний, соціальний і культурний шок за принципом 
«доміно». На кожному новому етапі через систему торгових, економічних, політичних, 
інформаційних і культурних зв’язків збільшуються масштаби глобальних економічних 
криз, зростає насилля та кількість збройних конфліктів, епідемій небезпечних хвороб, 
природних катастроф. Такі події та їх наслідки охоплюють усе більше країн і вартують 
людству дуже дорого. 

 Для того, щоб успішно боротись із тероризмом, міжнародною злочинністю, 
кіберзлочинністю, незаконною міграцією, торгівлею зброєю, людьми, наркотиками, 
поширенням зброї масового ураження та її компонентів, необхідно встановити діалог, 
співробітництво, партнерство, взаємну допомогу, координувати спільні зусилля на 
глобальному рівні. 

З другого боку, в існуючих систем міжнародної безпеки є серйозні недоліки. Ось 
головні з них: нестача визначених, результативних і відповідних ситуацій дій щодо 
запобігання конфліктам і відвернення загроз, збільшення формалізму та недостатній 
рівень взаємодії і пристосування до змін; надмірна кількість структур і неефективне 
здійснення їх функцій, неспіврозмірний поділ влади, фрагментація сфер впливу та зусиль 
щодо врегулування конфліктів і криз, некоординованість дій; недостатність ресурсного 
забезпечення для спільних дій держав-членів через фактичну нестачу ресурсів (людських, 
матеріальних, технічних і фінансових) на національному рівні та через те, що політична 
солідарність держав-членів часто поступається місцем національному егоїзму [16]. 

Ці недоліки витікають із недосконалості міжнародно-правової бази та збереження 
ієрархічної структури міжнародної та національної систем безпеки, їх громіздкого 
бюрократичного апарату, тоді як сучасні загрози та їх наслідки об’єднуються в мережі, 
мають дуже заплутану структуру життєвого циклу та надзвичайно високу швидкість 
поширення. 

Отже, з’являється та зростає дисбаланс між рівнем і характером загроз, заявленими 
намірами гарантувати міжнародну безпеку, з одного боку, і наявною спроможністю – з 
другого. Нині це є характерним для всіх міжнародних систем безпеки, що свідчить про 
застарілість не лише їх концепцій, але й парадигми забезпечення міжнародної безпеки в 
цілому. У такій ситуації необхідність реформування глобальної системи виходить на 
перший план разом з потребою змінювати окремі регіональні і спеціалізовані системи 
безпеки [3]. 

Серед пріоритетних напрямків реформування міжнародних систем безпеки є 
впровадження комплексного, системного підходу до протистояння загрозам і запобігання 
новому формату конфліктів. Елементами такого процесу реформування є спільність 
позицій учасників системи безпеки щодо оцінки загроз, цілей захисних заходів, внесків на 
потреби безпеки; застосування процесів аналізу та планування на всіх стадіях життєвого 
циклу загрози (від зародження до ліквідації наслідків), а також здатність запропонувати 
загальний проект урегулювання конфлікту, за змістом і географією ширший, ніж сам 
конфлікт, у кожному конкретному випадку (так званий ефект «розмивання» конфліктної 
ситуації); створення засобів і механізмів (військових і невійськових) для запобігання і 
протидії загрозам, дієвих і готових до застосування сил і засобів, які відповідали б 
реальній ситуації на конкретних етапах життєвого циклу загрози і географії конфліктів; 
забезпечення серед іншого всіма видами ресурсів: людськими, фінансовими, 
матеріальними, технічними, організаційними, юридичними та інформаційними; ефективна 
взаємодія всередині та серед міжнародних установ безпеки, світове співробітництво та 
партнерство, дотримання принципу опори на місцеву підтримку; постійне вдосконалення 



механізмів ухвалення та впровадження рішень, координації підготовки і спільного 
застосування сил і засобів, акумулювання ресурсів [4]. 

Застосування всіх елементів цього комплексного підходу в межах однієї організації, 
тим більше, що спроби будь-якої регіональної чи профільної організації перебрати на себе 
роль глобальної є досить затратними та політично суперечливими справами. Унаслідок 
цього ще актуальнішою стає потреба тіснішої взаємодії міжнародних організацій і держав 
– головних гарантів безпеки в напрямі перетворення їх діяльності на завжди готову, 
гнучку, ефективну систему своєчасної та швидкої протидії загрозам і запобігання 
конфліктам. 

Євроатлантичне співтовариство виступає ініціатором і рушійною силою сучасних 
глобальних перетворень, оскільки саме тут прогресивні демократичні цінності, інститути, 
механізми пустили своє коріння та дали свої плоди. Однак поширення цього досвіду не 
повинно набувати характеру нав’язування та вимагає інтенсивного й рівноправного 
діалогу між усіма суб’єктами міжнародної системи та участі всіх міжнародних 
організацій. Наступні роки мають дати відповідь – наскільки міжнародна система безпеки 
здатна побороти бюрократичні бар’єри та пристосуватися до сучасних умов [3]. 

Варшавський саміт НАТО, що відбувся 8–9 липня 2016 року, сприяв посиленню 
безпеки в Балтійському регіоні, активізації боротьби союзників з тероризмом, 
розширенню можливостей захисту кіберпростору та зміцненню відносин з ЄС. Але союз 
ще не розв’язав проблему забезпечення безпеки держав, що не є членами НАТО. Зокрема, 
ідеться про Афганістан, країни Центральної Азії та Кавказу [11].  
  За два останні роки країни-члени НАТО вжили заходів для протистояння 
російським гібридним воєнно-політичним загрозам, що застосовують кібератаки, 
інформаційні операції, економічний тиск та інші засоби, щоб продемонструвати силу та 
вплив Росії в інших країнах. Наприклад, Альянс провів численні вчення з різними 
гібридними умовами, включаючи деякі з рівнем агресії понад встановлені статтею 5 
Північноатлантичного Договору межі колективної оборони [13]. Ці вчення перевірили 
процедури на національному рівні, мультинаціональну координацію дій і систему 
управління, а також здатність до колективної мобілізації та  перекидання підкріплення. У 
їх зобов’язанні посилити колективну здатність до адаптації союзні уряди пообіцяли 
інвестувати в превентивні заходи проти гібридних викликів безпеці. Важливо, що у 
Варшаві лідери НАТО усвідомили потребу трансформувати Альянс так, щоб НАТО 
залишалось “надійним, гнучким, життєздатним і таким, що легко пристосовується” перед 
лицем гібридних та інших загроз безпеці, що еволюціонують [14]. 

Союзники працюють з національними партнерами, що не є членами НАТО, для 
того, щоб модернізувати їхні збройні сили завдяки різноманітним ініціативам. 
Універсальний пакет допомоги НАТО Україні посилює фінансування Альянсом захисту 
та заходів безпеки, а також політичних і соціальних реформ з метою зробити Україну 
стійкішою до підривної роботи Росії [2]. Лише Сполучені Штати Америки надають кілька 
сотень мільйонів доларів на допомогу забезпечення безпеки, щоб зміцнити українську 
розвідку, спроможність вести кібер- та електронні війни через тренування та поставки 
зброї. 

 Саміт розширив партнерство НАТО та ЄС задля подолання таких «спільних 
викликів», як протистояння гібридним загрозам з боку Росії, а також розв’язання проблем 
міжнаціонального тероризму та міграції. Наприклад, Альянс запустив нову операцію «Sea 
Guardian», щоб координувати зусилля з операцією ЄС «Софія» з метою перешкоджати 
торгівлі людьми у Східному Середземномор’ї [12]. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Президент Європейської комісії 
Жан-Клод Юнкер і Голова Європейської ради Дональд Туск підписали спільну 
Декларацію, за якою вони зобов’язувались об’єднати ресурси для поліпшення потенціалів 
розвідки, органів розвідки спостереженням, служби з надзвичайних ситуацій і 
стратегічної комунікації; створити більш функціонально взаємодіючі та комплементарні 



військові об’єкти; сприяти оборонно-промисловому співробітництву; проводити більшу 
кількість спільних військових навчань, зокрема, щодо стратегій захисту кіберпростору. 
Декларація проголосила, що тісніше співробітництво НАТО та ЄС спрямоване на 
«укріплення спроможності протистояти гібридним загрозам, зокрема – через посилене 
реагування, спільну роботу з аналізу, запобігання, виявлення на ранніх етапах завдяки 
своєчасному обміну інформацією та, наскільки це можливо, обміну розвідувальною 
інформацією. Сторони мають намір також співпрацювати в галузі стратегічної комунікації 
та вироблення стратегічних заходів реагування» [14]. 

Розробка узгоджених процедур через відповідні сценарії істотно сприятиме 
реалізації наших зусиль. НАТО також зобов’язалося розбудовувати партнерські відносини 
з такими іншими міжнародними організаціями, як Організація Об’єднаних Націй, 
Африканський союз, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
використовуючи різні механізми: Трансатлантична ініціатива з посилення потенціалу та 
професійної підготовки, Ініціатива з координації партнерських відносин, 
Середземноморський діалог і Стамбульська ініціатива зі співробітництва [4]. 

Незважаючи на прогрес, безпека держав, які не є членами НАТО, а саме 
Азербайджану, Грузії, Молдови та України, залишається під сумнівом. У Варшавському 
Пакті союзники підтвердили свою територіальну цілісність, незалежність і суверенітет. На 
відміну від Балтійських держав, на які поширюються колективні зобов’язання НАТО 
щодо безпеки, або країн-членів Організації договору про колективну безпеку, які 
перейшли під контроль Москви, цим проміжним державам не вистачає 
багатонаціональних зв’язків у галузі безпеки. Уряди держав-членів НАТО були проти 
надання цим державам членства в НАТО або постачання їх потужною зброєю. Вони не 
задовольнили запит України на приєднання до Партнерської програми НАТО з 
розширення можливостей [1; 14].  

 У Варшаві відбулася перша зустріч між міністрами закордонних справ Грузії та 
НАТО в межах офіційного засідання Комісії НАТО–Грузія на саміті НАТО. Однак ні 
десять пунктів підсумкової заяви, у якій схвалювалося надання Грузією військ для місії 
НАТО в Афганістані й підтверджувалося невизнання російської окупації Абхазії та 
Південної Осетії, ні масштабна комплексна угода між НАТО та Грузією щодо 
фінансування подальшої підготовки, проведення військових навчань та інших засобів 
збільшення військової сили не внесли значних зрушень в існуючий стан речей [6]. 

 Розглядаючи майбутнє членство Чорногорії, голова комітету охорони Росії 
висловив невдоволення тим, що члени НАТО «готові прийняти навіть Північний Полюс 
до організації лише для того, щоб оточити Росію» [14]. Тим не менше, що б не сталося на 
Балканах, подальше розширення НАТО на пострадянському просторі наразі не стоїть на 
порядку денному організації. Побоювання Західної Європи конфлікту з Росією, як і 
раніше, перешкоджає цим країнам набути членства НАТО чи навіть рівня надійної 
оборони партнерства, який значно поліпшить їх можливість протистояти звичному для 
Росії вторгненню [1]. 

 Лідери НАТО до цих пір не дійшли згоди щодо того, чи матиме наслідком надання 
більшої військової підтримки у вигляді летальної зброї підвищення безпеки Грузії та 
України через зменшення загрози російської агресії, чи навпаки – знизить рівень безпеки, 
дозволивши Росії обґрунтовувати необхідність впливу в сусідніх державах виключенням 
присутності НАТО в регіоні [2; 6].  

Наразі найоптимістичнішим варіантом розвитку подій є продовження підтримки 
цих країн у протистоянні гібридній підривній діяльності Росії, попри вже зростаючий у 
Грузії ризик того, що представники влади та виборці заради безпеки віддадуть перевагу 
умиротворенню Москви, а не нестабільній допомозі Заходу. 

 Місія НАТО в Афганістані зіштовхується зі звичайними проблемами. На 
Варшавському саміті держави-члени НАТО та їх партнери поновили свої плани після їх 
схвалення урядами держав, що ввійдуть до складу НАТО. Ці плани полягають в утриманні 



понад 10-тисячного військового контингенту в країні протягом ще кількох років, а також 
наданні щорічної допомоги в розмірі 4–5 мільярдів доларів США Афганським 
національним силам безпеки (АНСБ) до 2020 року. Військова операція зайшла в безвихідь 
і ані урядові війська, ані головні військові сили опозиції, Талібан, не здатні завдати 
вирішального удару. АНСБ потребують значної допомоги НАТО в поточних військових 
операціях і надалі потерпають від високого рівня дезертирства [14]. 

 Новому уряду все ще доведеться знизити рівень напруги навколо запеклих спорів 
щодо результатів президентських виборів. Розкол у правлячій коаліції, наявність 
радикального руху Талібан і зростання впливу терористичної організації, прихильники 
якої називають її Ісламська держава (до 29 червня 2014 року Ісламська держава Іраку та 
Леванту – ІДІЛ), в Афганістані зводять нанівець найменші перспективи в процесі мирного 
врегулювання конфліктів і загального примирення сторін під керівництвом центральної 
влади. Ситуація схожа на ту, що мала місце в Сирії, де багато акторів зараз можуть 
блокувати дані процеси. 

Економіка Афганістану залишається обтяженою корупцією, залежною від 
іноземної допомоги та коштів від виготовлення наркотиків, до того ж вона є ізольованою 
від решти країн Центральної та Південної Азії, що робить втілення мети НАТО зі 
встановлення самостійної економіки до 2024 року  майже неможливим [4]. 

Керуючись різними причинами, Росія та Китай суттєво обмежили ступінь власної 
взаємодії з операцією НАТО під назвою «Рішуча підтримка», до повноважень якої 
входить проведення підготовки співробітників, консультацій і надання допомоги Службі 
національної безпеки Афганістану. Хоча як офіційний Пекін, так і Москва все ще не в 
змозі надати військову підтримку уряду Афганістану [4]. 

 Недавні терористичні акти в Брюсселі, Парижі, Ніцці та Істамбулі виявили 
вразливість членів НАТО до атак терористів, що розташували свої війська в слабо 
захищених регіонах. Тяжко уявити, щоб будь-який з цих урядів зміг захистити власну 
територію від терористів без допомоги НАТО або обмежити потік нелегальної міграції з 
країн, що не входять до організації. Тому НАТО пообіцяло надати підтримку світовій 
коаліції держав у їх боротьбі з ІДІЛ на Близькому Сході, у Північній Африці, а також в 
Афганістані та Центральній Азії. Наприклад, Союзна організація обіцяла підтримати 
Туреччину в захисті кордонів останньої із Сирією та санкціонувати переліт літаків 
АВАКС з повітряно-військових баз у Туреччині для допомоги в розв’язанні повітряного 
конфлікту, збору розвідувальної інформації, а також виконання контролю та управління 
[14].  

 На жаль, багатьом євразійським місіям НАТО бракує сильних партнерів з питань 
безпеки на місцях. Місцеві уряди слабкі, страждають від нестачі економічних, політичних 
ресурсів, а також проблем обороноздатності, і водночас вони зіштовхуються з потужними 
воєнізованими угрупованнями, які користуються зовнішньою і внутрішньою підтримкою. 
Незважаючи на той успіх, який Альянс уже досяг у цій боротьбі, результат не  буде 
стійким без додаткового поступу місцевих партнерів НАТО в політичній, економічній і 
необоронній сферах. Навіть Туреччина як член НАТО зіштовхнулася з проблемами 
регіональної безпеки через внутрішню нестабільність і невдалі рішення, ухвалені її 
керівництвом [4]. 

 Аналізуючи все вищезазначене, можна зробити припущення, що основними 
напрямками діяльності НАТО в наступному десятилітті мають бути такі.  

Створення постійної міжнародної мережі експертів з аналітичної підтримки в 
ухваленні рішень. Залучення широкого кола міжнародних установ, урядових і неурядових 
організацій до аналізу ситуації та оцінки загроз з метою полегшення узгодження позицій 
учасників системи безпеки щодо розставлення пріоритетів у боротьбі із загрозами, цілей 
захисних заходів, форми та розміру власного внеску до безпеки. Для цього можуть бути 
використані зібрання, що існують в межах існуючих міжнародних установ і створені нові, 
зокрема, регіональні та національні школи стратегічного менеджменту в секторі безпеки. 



Застосування методу аналізу ситуацій та оцінювання загроз усього комплексу та на 
всіх етапах їх життєвого циклу: виникнення та нарощування суперечностей, зростання 
напруженості, виникнення конфлікту (кризи), його врегулювання, ліквідація наслідків 
конфлікту (кризи). Це дозволить, за умов суворої відповідності можливостям Альянсу, 
визначити сфери його компетенції, повноважень, функції та завдання, спланувати 
розширення кола можливостей, підготовку та застосування сил і засобів відповідно до 
прогнозів розвитку ситуації. Водночас, це дозволить віднайти пробіли в можливостях 
Альянсу, оцінити доцільність усунення цих пробілів за рахунок власних ресурсів або ж за 
допомогою інших міжнародних організацій. 

Забезпечення чіткої відповідності структури сил і засобів НАТО його завданням, а 
також наявність механізмів (військового та невійськового характеру) для протистояння 
загрозам і запобігання конфліктам. 

Основні завдання НАТО на найближче десятиліття будуть полягати в традиційній 
колективній обороні членів Альянсу, у запобіганні застосуванню та захисті 
євроатлантичного регіону від балістичних ракет, а також у попередженні та протидії 
тероризму (у розпорядженні якого може опинитися зброя і матеріали масового ураження), 
піратству, кіберзлочинності в глобальному масштабі [4].  

Для досягнення цих цілей можливості Альянсу повинні бути значно посилені: зі 
стратегічного перекидання, розосередження та захисту повітряних і морських військ; 
контррозвідки; нанесення прицільних пострілів; захисту від ядерної, біологічної та 
хімічної зброї; контролю за територіями та ситуацією на цих територіях, контролю за 
захистом електронних мереж, протиракетної оборони територій і їх окремих об’єктів.  

Важливою передумовою безпеки в євроатлантичному регіоні та критерієм, за яким 
визначається привабливість НАТО як організації, є можливість Альянсу сприяти 
стабільності на прилеглих територіях – у країнах Середземномор’я, у Молдові, в Україні, 
на Кавказі та в Центральній Азії. 

 Враховуючи те, що між блоками немає військового протистояння, яке було 
характерним для періоду «холодної війни», статті 4 та 5 Північноатлантичного Договору 
потребують тлумачення для можливості ширшого використання неконфронтаційних 
заходів у відповідь на загрозу агресією (наприклад, консультації, заходи публічної 
дипломатії), включаючи не лише держави-члени, але й держави, які є потенційним 
джерелом загроз [13]. 

Зважаючи на те, що США змінили власний підхід до розробки програми 
зовнішньої політики та її здійснення, до відносин із союзниками НАТО, до ініціативи 
європейських держав сформувати «європейську армію», особливого значення слід надати 
зміцненню європейського складника Національного Альянсу, солідарності і дотримання 
вимог і зобов’язань щодо участі держав-членів у діяльності НАТО [12]. 

Виходячи зі стратегічної важливості завдань і швидких темпів наростання загроз у 
Східній Європі, слід забезпечити діяльність Альянсу всіма видами ресурсів у необхідній 
кількості та належній якості. Цими видами ресурсів є такі: людські – надання персоналу 
державами-членами та союзниками в необхідній кількості для підтримки операцій НАТО, 
включаючи гарячі точки; фінансові – внески необхідних коштів державами-членами до 
бюджету НАТО; матеріальні й технічні – надання національних військових підрозділів, а 
також у межах миротворчих операцій сил служби безпеки держави-перебування, 
включаючи якісну зброю, обладнання, техніку, пальне та машинне масло, продовольчі 
товари тощо; організаційні та правові – створення організаційної та правової основи для 
забезпечення легітимності й підвищення ефективності діяльності груп цивільно-
військового співробітництва; інформаційні – надання повної, достовірної, оновленої 
інформації з відповідних аспектів ситуації у сфері конфлікту (потенційній чи фактичній) 
щодо її розвитку та сторін конфлікту, а також включаючи треті сторони [4]. 

 Забезпечення всіма видами ресурсів є передумовою ефективності Альянсу, а 
національні внески демонструють залучення його членів до спільної діяльності. У зв’язку 



з цим варто передбачити механізми для оцінки сукупних внесків від держав-членів і 
можливість взаємозаміни забезпечення  певними ресурсами відповідно до ситуації в 
країні. Також необхідно запровадити механізми впливу на членів Альянсу, внески яких не 
відповідають їхнім вимогам. 

Відповідно варто заохотити країни-партнери робити внески, зокрема, завдяки 
поширенню на них гарантій безпеки через залучення їх до використання механізмів 
планування діяльності НАТО та взяття країнами-членами зобов’язань з надання певної 
допомоги країнам-партнерам при потребі. 

Розширення партнерства та підвищення його ефективності: розвиток співробітництва з 
міжнародними організаціями та державами, зацікавленими у зміцненні регіональної та 
глобальної безпеки, партнерства з державами, що поділяють цінності НАТО, опора на 
локальну підтримку під час врегулювання конфліктів та усунення наслідків кризових 
ситуацій. 

Найважливішим і найскладнішим завданням є налагодження взаємодії з іншими 
міжнародними організаціями (ЄС, ОБСЄ, ОДКБ, Шанхайською організацією 
співробітництва, Арабською Лігою, Африканським Союзом, Організацією Ісламської 
Конференції, Організацією Чорноморського економічного співробітництва тощо) [3]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Отже, НАТО має сили й засоби для того, щоб зміцнити безпеку шляхів 
постачання енергоресурсів, усунути наслідки боротьби за ресурси, зреагувати на 
 надзвичайні ситуації природного й техногенного характеру, тоді як важелі 
безпосереднього впливу на сектори економіки й енергетики, запобігання кризовим 
явищам у цих сферах зосереджуються в руках окремих держав і їхніх економічних союзів. 
Головні напрями підвищення глобальної безпеки завдяки розвитку партнерства між 
міжнародними організаціями повинні вбачатися в узгодженні їх цілей і намірів, розподілі 
обов’язків, функцій і повноважень, уведенні механізмів проведення консультацій, 
спільних дій і співробітництва.  

Програми партнерства, що виявились ефективними, варто продовжити, але вони 
повинні створюватися залежно від регіональної належності і статусу партнерів, а також 
адаптуватися до їх потреб та інтересів.  

Зростає роль глобального співробітництва з країнами Близького Сходу, Африки, 
Південно-Східної і Центральної Азії, які істотно впливають (або можуть вплинути) на 
стабілізацію ситуації в Афганістані та Пакистані, запобігання виникнення і розвитку 
мережі міжнародного тероризму в інших регіонах, зокрема – у Ємені, Сомалі.  

Головним завданням зміни процедури ухвалення рішень і механізмів їх реалізації в 
НАТО є підвищення їхньої своєчасності та обов’язкового характеру. З цією метою НАТО 
має розробити і впровадити конкретні заходи з адміністративного реформування на основі 
принципів політичної солідарності, спільних позицій і відповідальності членів Альянсу.  

Отже, заходи у вищезазначених сферах допоможуть НАТО стати прозорою та 
результативною організацією, яка спирається на реальні можливості та ресурси, 
користується повагою і довірою міжнародного співтовариства. У наступному десятилітті 
Альянсу буде доцільно виступити ініціатором і домогтися реформ усієї системи 
міжнародної безпеки, визначити план і задати тон реформування, щоб запевнити в їх 
компетентності протистояти сучасним загрозам і викликам. 
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Sudak I.I. Тransformation of the NATO security strategy as a response to security 
threats in the world. The article analyzes the main activities and transformation of security 
strategy of NATO in response to security threats in the world. Also the importance of this 
organization for international security as a whole is investigated. 

During the article's preparation an analysis of priority-oriented directions of the 
international security systems reforming is conducted, namely the introduction of an integrated 
approach to address threats and to prevent new conflicts. 

The issues connected with insufficiency of strong partners in safety issues at the places of 
location to the Euroasian missions of NATO as local governments are weak and suffer from a 
lack of economic and political resources. In addition, defense capability problems are 
considered. 

Special attention is paid to the Strategic concept of NATO, a cooperation of allies with 
national partners who aren't members of NATO to modernize their armed forces by means of 
introduction of different initiatives  

The main aspects of the Warsaw NATO summit which has taken place on July 8-9, 2016 
promoted strengthening of safety in the Baltic region, enhancing of allies forces for combating 
terrorism, expansion of opportunities of cyberspace protection and strengthening the relations 
with the EU are covered. 

Presently we witness a new stage of active transformation of the collective security 
organizations. Maybe, presently the NATO is the only organization in the world that has a more 
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or less sufficient amount of resources that give an opportunity to counter the threats to its safety, 
namely the historically conditioned common values of its members; mechanisms of concordance 
of their positions and efforts; ready for application facilities to counter the threats and 
challenges. 
However a wide range of threats, geographical distribution of their epicenters, limited 
possibility to conduct unmilitary operations, the shortage of solidarity among its member states 
when participating in some joint events complicate the reaction on a number of threats at all 
stages of their development and need both internal transformations of the Alliance and 
development of its collaboration with other international organizations. 

The strategic Conception of NATO is designed to answer not only the question of 
reforming the Alliance as such, but also a more global one: what can the NATO offer in the 
conditions of present-day threats and problems of adaptation and efficiency of the whole global 
system of safety and its elements. 

Keywords: NATO, strategic concept of NATO, international security, international 
relations, cooperation, settlement of the conflicts, international organizations. 
 

Судак И.И. Трансформация стратегии безопасности НАТО как ответ угрозам 
безопасности в мире. В статье проанализированы основные направления деятельности 
НАТО и трансформацию стратегии безопасности НАТО в ответ на угрозы 
безопасности в мире. Исследована значимость этой организации для обеспечения 
международной безопасности в целом. 

Проведен анализ приоритетных направлений реформирования международных 
систем безопасности, а именно внедрение комплексного подхода к противостоянию 
угрозам и предотвращения нового формата конфликтов. 

Рассмотрены проблемы, связанные с недостаточностью евразийским миссиям 
НАТО сильных партнеров по вопросам безопасности на местах, поскольку местные 
правительства слабы, страдают от недостатка экономических, политических ресурсов, 
а также проблем обороноспособности. 

Акцентировано внимание на Стратегической концепции НАТО, сотрудничестве 
союзников с национальными партнерами, которые не являются членами НАТО, для того, 
чтобы модернизировать их вооруженные силы путем различных инициатив.  

Освещены основные аспекты Варшавского саммита НАТО, который состоялся 8–
9 июля 2016 года и способствовал усилению безопасности в Балтийском регионе, 
активизации борьбы союзников с терроризмом, расширению возможностей защиты 
киберпространства и укреплению отношений с ЕС.  

Ключевые слова: НАТО, стратегическая концепция НАТО, международная 
безопасность, международные отношения, сотрудничество, урегулирование 
конфликтов, международные организации. 
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