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СТРАТЕГІЯ КООПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 
НАТО 

 
У дослідженні визначаються основні політичні 

моделі, які претендують на формування курсу НАТО. 
Зосереджується увага на питаннях, пов’язаних із 
розвитком кооперативної безпеки, а також оцінюється 
ґрунтовність зусиль Організації у здобутті глобального 
статусу та більшої політичної згуртованості.  

Проаналізовано визначальну роль країн-партнерів 
НАТО в досягненнях стратегічних цілей Альянсу, які 
роблять внесок у політичну вмотивованість діяльності 
Організації далеко поза межами Євроатлантичного 
регіону. Прослідковано значні можливості для зміцнення 
НАТО, зокрема: посилення політичних консультацій з 
країнами-партнерами НАТО завдяки збільшенню їхньої 
частоти і зосередженню уваги на конкретних питаннях із 
загальним інтересом; тісніша співпраця з партнерами 
НАТО, спираючись на спільний досвід у проведенні 
військових операцій і реформ в оборонній сфері; 
можливість посилити співпрацю у військовій підготовці, 
відповідних освітніх програмах і навчаннях для 
забезпечення готовності і здатності впоратися з 
непередбачуваними ситуаціями майбутнього. Саме це є 
метою Ініціативи об’єднаних сил та інших програм 
професійної військової підготовки, які розробляються в 
межах Альянсу.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Країни-партнери НАТО відіграли 
визначальну роль у досягненнях стратегічних цілей 
Альянсу протягом останніх років. Ведучи діалог і 
співпрацюючи з понад сорока партнерами по всьому світу, 
НАТО розробила кооперативний підхід до безпеки. 
Союзники Організації роблять внесок у політичну 
вмотивованість її діяльності далеко поза межами 
Євроатлантичного регіону, тому надійні партнерські 
відносини є настільки ж важливими для НАТО, як 
найсучасніша військова техніка і підрозділи швидкого 
реагування. Вони становлять частину основної діяльності 
Альянсу. 

Яскравим прикладом можуть слугувати Міжнародні 
сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані, створені під 
егідою НАТО. Нараховуючи 22 країни-учасниці на піковій 
стадії військових операцій, вони є однією з найбільших 
коаліцій у новітній історії, у яку зробили доволі значний 
внесок і країни-партнери. Зокрема, підготовка місії – 
операція «Рішуча підтримка» – призначена для навчання, 
консультацій і допомоги афганським силам безпеки після 
завершення місії МССБ наприкінці 2014 року [8]. 

Присутність підрозділів НАТО в Афганістані 
перейшла на стадію згортання, але проблеми в галузі 
безпеки залишаються реальними. Піратство, 
розповсюдження ракетної зброї і кібератаки мають 
транскордонний характер і негативно впливають як на 
держави-члени Альянсу, так і на його партнерів. Для 
дієвого розв’язання цих проблем НАТО і її союзники 
повинні бути готовими до дій поза географічними межами 
блоку. З огляду на це необхідно продовжити зміцнення 
мережі безпекових партнерств. 

Ідеться не про розширення впливу НАТО на інші 
регіони світу чи взяття на себе відповідальності за його 
долю – ідеться про розуміння керівництвом Альянсу 



ситуації у світі, підтримання зв’язків на глобальному рівні і 
забезпечення спроможності діяти в будь-якій точці земної 
кулі. У цьому сенсі досі існують значні можливості для 
зміцнення НАТО. 

По-перше, слід посилити політичні консультації з 
країнами-партнерами НАТО завдяки збільшенню їхньої 
частоти і зосередженню уваги на конкретних питаннях із 
загальним інтересом. 

По-друге, тісніше співпрацювати з партнерами 
НАТО, спираючись на спільний досвід у проведенні 
військових операцій і реформ в оборонній сфері. 
Наприклад, можливість посилити співпрацю у військовій 
підготовці, відповідних освітніх програмах і навчаннях для 
забезпечення готовності і здатності впоратися з 
непередбачуваними ситуаціями майбутнього. Саме це є 
метою Ініціативи об’єднаних сил та інших програм 
професійної військової підготовки, які розробляються в 
межах Альянсу [7]. 

Простір для співпраці НАТО і її країн-партнерів 
існує також у галузі програм розбудови військового 
потенціалу. За допомогою Ініціативи інтелектуальної 
оборони НАТО заохочує союзників поєднувати зусилля 
для забезпечення наявності вкрай необхідних засобів 
навіть за умов урізання фінансування, серед яких слід 
згадати розвідувальні дані, супутникове спостереження, 
безпілотні літальні апарати, стратегічні перевезення 
військових вантажів і літаки для дозаправки в повітрі. 
Співпраця з країнами-партнерами у формуванні такого 
потенціалу вже розгорнута – зокрема, у програмі 
стратегічних перевезень С17. Існують можливості для 
подальших дій, які принесуть вигоди як членам Альянсу, 
так і його союзникам, які долучаться до подібних проектів 
й обмінюватимуться здобутим досвідом. Це дасть змогу 
максимально ефективно використовувати обмежені 
ресурси для досягнення найвищого ступеня 
обороноздатності [5].  



Разом із розширенням предметного поля співпраці, 
НАТО також повинна бути готовою збільшити коло країн, 
з якими проводить діалог. Зокрема, Генеральний секретар 
НАТО Андерс Фог Расмуссен здійснив візит до Південної 
Кореї. Крім того, відвідав Японію й Австралію, де було 
укладено важливі договори. Такі країни, як Китай та Індія 
теж відіграють важливу роль на світовій арені. 
Активізуючи діалог із цими державами, НАТО зможе 
краще розуміти безпекові інтереси одне одного і закласти 
основу для практичної взаємовигідної співпраці [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 
питаннях, пов’язаних із розвитком кооперативної безпеки 
НАТО, а також співпраця з партнерами НАТО, спираючись 
на спільний досвід у проведенні військових операцій і 
реформ в оборонній сфері. Зокрема, ці та низку інших 
питань досліджували Б. Бузан, Л. Хансон, К. Девіс, Дж. 
Олсен, А.М. Матіісен, Е. Адлер. 

Формулювання мети статті. Основна мета статті 
полягає в дослідженні основних політичних моделей, які 
претендують на формування курсу НАТО; принципу 
кооперативної безпеки як одного з головних визначальних 
рис НАТО; зосереджується увага на питаннях, пов’язаних 
із розвитком кооперативної безпеки, а також оцінюється 
ґрунтовність зусиль Організації у здобутті глобального 
статусу та більшої політичної згуртованості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На зустрічі лідерів держав-членів НАТО в 
Лондоні 5–6 липня 1990 року було ухвалено рішення, що 
Альянс «протягне руку дружби» колишнім ворогам у 
Центрально-Східній Європі і Радянському Союзу 
(Декларація НАТО щодо трансформованого 
Північноатлантичного альянсу, ухвалена на Лондонському 
саміті). Немає сумніву в тому, що очільники держав добре 
усвідомлювали сміливість формулювання Лондонської 



декларації і вбачали у своєму рішенні засіб породження 
змін у новому безпековому середовищі, що виникло після 
«холодної війни» [2]. Незважаючи на це, мало хто міг 
уявити, що двадцять років потому мережа партнерів 
Альянсу набуде такого розмаху або що принцип 
кооперативної безпеки стане однією з головних 
визначальних рис НАТО. Простежуючи роль Лондонської 
декларації від минулого до сьогодення, її можна вважати 
початком динамічної та дедалі активнішої програми 
партнерства, яка призвела до збільшення кількості членів 
Альянсу до 29 держав і створення широкої багаторівневої 
мережі співробітництва. Кульмінацією цього процесу стала 
Стратегічна концепція, погоджена в листопаді 2010 року в 
Лісабоні, яка підняла принцип кооперативної безпеки на 
рівень ключових завдань НАТО разом із колективною 
безпекою і врегулюванням кризових ситуацій і підготувала 
Альянс до ухвалення в квітні 2011 року документа щодо 
політики партнерства під назвою «Активна участь у 
кооперативній безпеці: шлях до більш дієвої та гнучкої 
політики партнерства» [1]. 

Незважаючи на те, що рішення, ухвалене в Лондоні, 
виявилося важливим, було б помилкою вважати, що нова 
партнерська політика НАТО може розглядатися лише як 
продовження процесу, що розпочався в червні 1990 року. 
Протягом усього свого існування розвиток мережі 
партнерств Альянсу був відповіддю на умови 
міжнародного середовища, а також на напруженість і різні 
точки зору всередині блоку, хоча врешті-решт даний 
політичний механізм продемонстрував підтримку 
зовнішньополітичних цілей і стратегічних планів 
Сполучених Штатів з боку європейських країн. Нова 
політика партнерства НАТО не є винятком із цієї 
закономірності і відображає значні зміни як у 
зовнішньополітичних цілях, так і в міжнародній безпековій 
кон’юнктурі. Тоді як партнерська політика НАТО під час 
панування ліберальних поглядів на світову політику в 



1990-х роках формувалася під впливом ейфористичної віри 
в перемогу Заходу в «холодній війні», то на початку 
третього тисячоліття вона характеризувалась акцентом 
адміністрації Дж. Буша-молодшого на т. зв. «коаліціях 
згодних» і розгляданні партнерства як способу вираження 
підтримки суперечливої політики Білого дому [2].. 

Поточна політика партнерства за часів президенства 
Б. Обами докорінно відрізняється, оскільки, з одного боку, 
її можна вважати спробою поновити обґрунтованість 
американського лідерства в ліберальному світовому 
порядку, а з другого – як намагання використати механізм 
партнерства як засіб – серед них геополітичний – для 
підтримання істотних рис ліберального світу. Сюди ж слід 
віднести прагнення змінити його устрій так, щоб він став 
прийнятнішим для тих країн, що розвиваються, які не 
поділяють ліберальних цінностей, що лежать в його основі. 
У зв’язку з цим механізм партнерства і співпраці можна 
розглядати як головну ланку американських 
зовнішньополітичних пріоритетів. Зміст цього твердження 
ілюструється словами колишнього державного секретаря 
Гілларі Клінтон, яка 2009 року сказала, що цей політичний 
засіб «відображає сучасний світ, а не його минуле», світ, у 
якому США «домінуватимуть, стимулюючи ширшу 
співпрацю між ширшим колом акторів і знижуючи рівень 
протистояння, схиляючи шальку терезів від 
багатополярного до багатостороннього партнерського 
світу» [12]. Наводиться також твердження, що новий 
формат політики партнерства НАТО й акцент на концепції 
кооперативної безпеки слід розглядати саме в контексті 
американських стратегічних ідеалів. 

Останніми роками Організація 
Північноатлантичного договору мала нагоду для 
внутрішньої перебудови та оновлення своїх керівних 
принципів, які стануть підсумком широкомасштабного та 
значною мірою грубого втручання у внутрішні справи 
Афганістану під час її воєнної місії. Ключовими аспектами 



цієї можливості є кооперативна безпека та партнерство, 
оскільки вони дають простір для застосування 
дипломатичних засобів і розбудови мирної співпраці і 
значно відрізняються від експедиційних операцій, які 
вимагають великих ресурсних витрат [10]. 

Однак, незважаючи на наявність політичної волі 
просуватись у зазначеному напрямку, Альянсу буде важко 
досягти цієї мети. Окремі такі питання, як партнерство, 
тісно пов’язані з іншими аспектами діяльності НАТО, що 
відображає складні геополітичні реалії організації. Деякі 
учасники союзу продовжать віддавати перевагу 
проведенню операцій та оперативному потенціалу – 
принаймні тому, що, на їхню думку, саме в цьому полягає 
політика стримування НАТО та її політичний авторитет. 
Жодному питанню не буде відводитися керівна роль, а 
тому для повної реалізації стратегій партнерства та 
колективної безпеки останні слід розглядати в межах 
оновленої версії «атлантичної солідарності». 

Питання кооперативної безпеки та партнерства 
аналізуються через призму Стратегічної концепції НАТО 
2010 року. Прослідковано і представлено найдискусійніші 
проблеми щодо трьох головних опор документа відповідно 
до порядку їх викладу в ньому: колективної оборони, 
урегулювання кризових ситуацій і кооперативної безпеки 
[7].  

Географічна сфера дія статті 5 
Північноатлантичного договору колись була предметом 
дискусій. Прихильники зміни її змісту аргументували, 
якщо НАТО не вийде за прописані в договорі просторові 
межі, то її діяльність втратить практичну цінність. 1999 
року, коли Стратегічну концепцію 1991 року було 
переглянуто, члени Альянсу домовилися про незначне 
розширення географічного охоплення, зосередивши при 
цьому головну увагу на Євроатлантичному регіоні [7]. 

Після початку війни в Афганістані сформувалася 
думка, що будь-які просторові обмеження діяльності 



НАТО зняті і проблема остаточно розв’язана. Оскільки 
осередки Аль-Каїди, яка здійснила напад на Сполучені 
Штати, в основному розташовувалися на території 
Афганістану, а також з огляду на те, що 12 вересня 2001 
року в НАТО не послалися на статтю 5, не існувало жодної 
причини дотримуватися старого «євроатлантичного» 
районування дії цього положення. Звідси стає зрозумілою 
логіка Стратегічної концепції 2010 року, яка не вказує, 
який саме географічний простір охоплюється статтею 5. 
Проте Афганістан не підпадає під її дію. У вересні 2001 
року Сполучені Штати відмовилися дати їй чітке 
визначення, а тому мандат НАТО в Афганістані був лише 
мандатом на підтримання стабільності, а не колективної 
безпеки [8]. Ситуація в країні порушує питання про те, 
коли і як військова присутність НАТО – яка, судячи з 
усього, заснована на статті 5, – переросте в кризове явище. 
Подібна ситуація зустрічалась і раніше – 2011 року, у Лівії, 
де під егідою Альянсу було проведено операцію 
«Об’єднаний захисник». 

Такі дискусії всередині НАТО викликали інтерес до 
зв’язку статті 5 зі статтею 4, яка передбачає, що за 
наявності зовнішньої загрози кожен союзник може 
звернутися із проханням про проведення консультацій. 
Дане положення може виступати або як вихідний пункт 
для статті 5, або засіб, за допомогою якого Альянс може 
займатися безпековою проблематикою, яка не стосується 
захисту його території. Ті союзники, які розглядають 
діяльність НАТО здебільшого через призму статті 5, 
хочуть перекрити шляхи для застосування механізму 
консультацій, оскільки вони применшують значимість 
цього положення [1]. Немає потреби проводити 
консультації з усіх безпекових проблем – це стосується 
лише тих із них, що несуть потенційну загрозу 
територіальній цілісності. Однак із такою точкою зору 
погоджуються не всі члени Альянсу. Прагнучи оновлення 
блоку та збільшення можливостей для втручання, вони 



виступають за якомога більше розширення застосування 
цього механізму. 

Дискусії тривають, але на першому етапі 
прихильникам проактивної позиції вдалося здобути 
перевагу: згідно зі Стратегічною концепцією НАТО 2010 
року, проведення консультацій на регулярній основі на всіх 
стадіях кризової ситуації буде «розширено та 
інтенсифіковано» [1]. Однак опоненти такої позиції зуміли 
вплинути на становище, оскільки так звана «Олбрайтська 
доповідь» від травня 2010 року – документ, який був 
опублікований до концепції – закликає до «більш творчого 
та постійного застосування» консультацій без «очікування 
на появу неминучої загрози згідно зі статтею 5». Саме в 
такому напрямку було викладено компромісне 
формулювання Стратегічної концепції, але слід також 
згадати деякі інші особливості [7]. 

Прихильники проактивної позиції також 
зазначають, що стаття 4 є надзручною для середовища з 
визначальною роллю неконвенційних загроз, а в 
Стратегічній концепції ми стаємо свідками акцентування 
уваги саме на останніх. Це, своєю чергою, говорить про 
розширення концептуального бачення Альянсу. Однак у 
тексті документа міститься контрположення, згідно з яким 
посилання на зобов’язання за статтею 5 можливе лише 
тоді, коли «основоположні підвалини безпеки» союзників 
перебувають під загрозою. Це означає, що для задіяння 
положення необхідно більше однієї кібератаки. Тим не 
менш, НАТО взяла на озброєння динамічніший підхід до 
розуміння зовнішнього середовища та статті 4 і таким 
чином послабила зв’язок між двома положеннями. 
Можливість застосування механізму консультацій була 
підвищена, а простір для статті 5 був звужений (чи 
залишився незмінно високим) [13]. 

Зі змісту Стратегічної концепції випливає, що 
НАТО починає дотримуватися більш динамічної та гнучкої 
політики щодо другого виміру, який буде розглянуто 



нижче, – урегулювання кризових ситуацій. У згаданому 
документі відображено кілька ініціатив, які можуть 
послугувати засобом вибудовування потенційної 
спроможності Альянсу в цій галузі діяльності. Серед них 
слід згадати розширення можливостей «моніторингу та 
аналізу» міжнародного середовища, організацію 
«відповідного інструментарію для урегулювання 
громадянських криз із помірним втручанням», 
спроможність «готувати місцеві підрозділи в кризових 
районах», а також «пошук цивільних фахівців із держав-
учасниць і їхня підготовка до швидкого реагування». Ці 
ініціативи здебільшого стосуються організаційних 
аспектів, однак мають вагомий вплив на політичний 
складник, оскільки передбачають діяльність НАТО в 
умовах складних і  непередбачуваних обставин, які не 
обмежуються лише типовими збройними конфліктами [1].  

Тим не менш, у випадку врегулювання кризових 
ситуацій спостерігається більша схильність до 
компромісів, ніж у питанні колективної оборони. Це 
спричинено насамперед тим, що управлінський потенціал 
Альянсу буде «помірним». Мається на увазі, що 
передбачається поділ праці з такими цивільними 
організаціями, як ООН чи ЄС. На додачу, підготовка 
місцевих підрозділів не прирівнюється до 
повномасштабної реформи безпекового сектору, що знову 
ж таки інституційно обмежує НАТО: поки Альянс 
здійснюватиме підготовку кадрів, ООН і ЄС 
проводитимуть управлінську роботу, розвиватимуть і 
реформуватимуть судову систему. Нарешті, роль НАТО в 
підготовці цивільних спеціалістів повністю побудована на 
добровільній основі, оскільки тут союзникам удалося 
досягти згоди [10; 11]. 

Отже, компроміс полягає в розширенні діяльності 
Альянсу, однак більшою мірою як військового актора. Така 
позиція є доволі хиткою, оскільки вона не є прийнятною ні 
для Сполучених Штатів, ні для Франції: якщо перші 



прагнули повної реалізації потенціалу блоку, то друга 
виступала за якомога більше його обмеження. У дійсності 
розбіжності між цими державами пояснюють повну 
нездатність НАТО з’ясувати питання врегулювання 
кризових ситуацій протягом 2004–2010 років. Компроміс у 
межах блоку необхідно підкріпити на практиці, однак слід 
пам’ятати, що ні інтервенція 2011 року в Лівії, ні 
втручання Франції в Малі 2013 року не призвели до 
створення цивільних і військових інститутів для 
поліпшення становища в кризових регіонах. Наступної 
місії в Лівії не відбулось, а у випадку з Малі даною 
проблематикою займаються ООН і Європейський Союз. 
НАТО ж залишається осторонь [5; 10; 6]. 

Що стосується питання кооперативної безпеки та 
партнерства, НАТО передбачає створити «розгалужену 
мережу партнерських відносин з країнами та організаціями 
в усьому світі» і, відповідно, пристосувала свою політику 
партнерства до цього завдання. Переглянутий варіант 
курсу, погоджений у квітні 2011 року в Берліні, створює 
набір засобів, який переважно пов’язаний із внутрішнім 
управлінням, а також дві рамкові програми – для 
прийняття оперативних рішень і консультацій з політичних 
питань. Поява останньої – Військово-політичного 
механізму (ВПМ) – спричинена вимогами країн-партнерів 
щодо інституційного оформлення консультаційного 
процесу в межах Міжнародних сил сприяння безпеці, 
згідно з якими всі оперативні питання мають розглядатись 
у партнерському форматі – без їхнього попереднього 
обговорення в самому Альянсі, як це було раніше. 
Держави-члени НАТО погодилися на такий крок, тим 
самим посилюючи інституційну спроможність блоку з 
точки зору засобу формування коаліцій [3; 12]. 

Заключний етап питань партнерства стосується 
консультацій із загальних політичних питань, які, 
відповідно, лежать поза межами оперативної діяльності 
Альянсу. У цій дискусії виокремилися дві позиції: перша 



полягала в збереженні наявних регіональних майданчиків 
для партнерства (ідеться про Раду євроатлантичного 
партнерства, Середземноморський діалог і Стамбульську 
ініціативу співпраці) і проведенні більшості консультацій у 
даному форматі; друга позиція зводилася до зниження ролі 
або й повної ліквідації цих механізмів на користь 
двосторонніх консультацій із будь-якою країною-
партнером щодо будь-якого питання. Перша позиція була 
суто геополітичним підходом у тому розумінні, що вона 
заснована на організації «геополітичних» підходів до 
європейського простору та їхньому ув’язуванні до 
структури НАТО. Друга теж характеризувалася певним 
ступенем геополітичності, однак вписувалась у глобальну 
модель, за допомогою якої Альянс прагнув поліпшити 
свою здатність структурувати політичні відносини на 
євразійській шаховій дошці. У вищезгаданій Олбрайтській 
доповіді було зроблено вибір на користь другого вектора з 
огляду на громіздкість регіональних форумів. Замість того, 
щоб обмежувати партнерство з країнами поза Альянсом 
регулярними формальними зустрічами великого масштабу, 
слід орієнтуватися на інтереси партнерів. Це, своєю 
чергою, дозволить додати політиці гнучкості та 
можливості пристосовуватися до мінливих умов [11]. 

Саме гнучкість посідає ключове місце в поточному 
напрямі діяльності НАТО. Політичний курс блоку за 
формулою «29+n» не знає жодних географічних обмежень. 
Тим не менш, він накладається на старий механізм 
партнерства, регіональні форуми, щодо яких у межах 
Альянсу ще не вироблено єдиної позиції. Крім того, навіть 
якщо гнучкість буде закріплена на інституційному рівні, 
вона може зіштовхнутися зі значними перешкодами через 
політичні розбіжності: перед НАТО досі стоїть завдання 
зняти вето Туреччини щодо питань партнерства з Ізраїлем, 
а також невдалої спроби зняти блокаду сектору Газа 
турецьким флотом 2010 року. Завдяки тому, що НАТО 
пішла на поступки Стамбулу і розмістила на його прохання 



ракети «Патріот» на території країни у відповідь на 
початок громадянської війни в Сирії, вдалося досягти 
певних успіхів, але це не позбавляє механізм партнерства 
підводних каменів [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Стратегічні 
альтернативи участі Альянсу в міжнародних процесах є 
зразковими моделями, які логічно виводяться зі складних 
формулювань Стратегічної концепції. Кожна з цих моделей 
є теоретичним зразком для НАТО, причому, кожна з них 
користується політичною підтримкою і впливає на порядок 
денний всієї Організації. Отже, зразкові моделі не втілені в 
життя, а є лише загальним уявленням про мету і рушійною 
силою діяльності блоку. Саме завдяки логічному 
виокремленню цих теоретичних зразків ми можемо 
зрозуміти найфундаментальніші мотиви функціонування 
Альянсу. 

При аналізі практики НАТО та Стратегічної 
концепції можна виділити дві моделі під умовними 
назвами «швидке глобальне реагування» та «регіональний 
бастіон». Перша передбачає продовження глобалізації 
географічного простору та стирання меж між окремими 
регіонами. Друга заснована на припущенні про збереження 
значення географічного фактора в цілому та важливості 
Північноатлантичного регіону зокрема [1]. 

Згідно з моделлю «швидкого глобального 
реагування» передбачається необхідність долучення НАТО 
до розв’язання кожної проблеми, що пов’язана з 
глобальною безпекою й обороною [1]. З огляду на те, що ці 
питання мають власну специфіку в кожному конкретному 
випадку і що різні актори залучені до різних питань, 
головне завдання Альянсу полягає у швидкому реагуванні. 
Зазвичай організації займаються обмеженим колом 
проблем, а їхня діяльність обмежується правилами 
процедури, проте це не заважає вбудовуванню такого 
механізму в структуру НАТО: зобов’язання щодо 



колективної оборони в межах Альянсу (згідно зі статтею 5) 
можна переорієнтувати на неконвенційні загрози; НАТО 
може дати зелене світло для нових типів цивільно-
військової взаємодії; Альянс може вибудувати гнучкий 
механізм політичних консультацій [7]. 

Модель «регіонального бастіону» передбачає, що 
Організація зосереджуватиметься на окремих безпекових 
потребах Північноатлантичного регіону, тобто на 
територіальному вимірі безпеки та впливі сусідніх регіонів 
[7]. Звідси випливає структурне оформлення Альянсу: 
НАТО може віддавати перевагу колективній підготовці до 
непередбачуваних подій військового характеру в 
Євроатлантичному регіоні, що також передбачає 
включення експедиційних операцій до структури 
колективного командування; НАТО може залишати 
простір для цивільно-військової взаємодії, але має 
розробити шляхи та засоби збереження своєї військової 
компетенції; Альянс може прив’язати політику партнерства 
до чітко структурованого географічного простору. 

Ці зразкові моделі змагаються за контроль за 
внутрішніми аспектами діяльності НАТО, хоча і в 
непростий спосіб. Суть питання полягає не просто у 
формуванні двох таборів союзників на основі вибору тієї 
чи іншої моделі. Обидва теоретичні бачення можуть 
здобути підтримку всіх країн-членів, але різною мірою. 

Тим не менш, спостерігається тенденція до 
переважання «швидкого глобального реагування». До 
цього призводять кілька чинників, серед яких тривале 
випробування Альянсу на міцність у вигляді сухопутної 
війни (чи місії зі стабілізації в грубій формі) в Афганістані, 
яка вимагала значної швидкості у військово-політичному 
реагуванні [4; 8]. Ще одним фактором є невпинне 
зростання ролі Китаю та інших азійських країн, які 
набирають ваги у двосторонній дипломатії НАТО в таких 
регіонах, як Афганістан і Африка, і змагання яких за 
гегемонію в Азії може значно вплинути на безпеку держав-



членів Альянсу [11]. Крім того, негативним аспектом 
глобалізації є збільшення вразливості перед 
революційними технологіями (ракетами, кібератаками 
тощо) та ідеологіями (терористичними рухами тощо). 
Очевидно, що Сполучені Штати як лідер Організації та 
наддержава отримали б вигоду від впливового 
атлантичного блоку, який здатен вести гнучку політику. 

Проте тенденція не обов’язково визначає хід 
майбутнього. Закінчення операції в Афганістані 
ознаменувало зосередження на безпосередній географічній 
зоні Альянсу; Росія продовжує викликати занепокоєність, 
передусім для тих держав-членів блоку, які розташовані 
поблизу її кордонів, а події «арабської весни» та 
регіональна нестабільність, до якої вона призвела 
(подекуди, як у Сирії, до повномасштабної громадянської 
війни), говорять про важливість забезпечення безпеки 
географічного осередку НАТО та збереження географічних 
підходів Організації [5]. 

Головним випробуванням для держав-членів 
Альянсу в цілому є досягнення балансу між розглянутими 
моделями. Не слід будувати політику, виходячи з 
міркувань, що одній із них можна просто віддати перевагу. 
Натомість, союзникам слід забезпечити співіснування 
стратегічних поглядів і, як буде показано нижче, 
переглянути поточні тенденції і зосередити більшу увагу 
на моделі «регіонального бастіону». 

Шукаючи шляхи для поглиблення та розширення 
мережі безпекових партнерств НАТО, не можна нехтувати 
іншими зобов’язаннями. У новій Стратегічній концепції 
Альянсу чітко вказано, що, на додачу до кооперативної 
безпеки, серед ключових завдань НАТО залишаються як 
колективна безпека, так і врегулювання кризових ситуацій. 

Для успішного розв’язання сучасних безпекових 
викликів глобального рівня Альянс повинен діяти в будь-
якому регіоні, де безпека його учасників поставлена на 
карту, – у Європі, Євроатлантичному регіоні і поза їхніми 



межами. Механізм партнерства є і залишатиметься 
важливим у цій справі. 
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Sudak I.I. NATO cooperative security strategy. The 

study identifies the main political models that claim the 
formation of the course of NATO. The focus is on issues related 
to the development of cooperative security, and the 
effectiveness of the Organization's efforts to achieve global 
status and greater political cohesion is assessed. 
         The key role of NATO partner countries in achieving the 
Alliance's strategic objectives which contributes to the political 
motivation of the Organization far beyond the Euro-Atlantic 
area is analyzed. Significant opportunities for strengthening 
NATO have been noted, in particular: strengthening political 
consultations with NATO partner countries through increasing 
their frequency and focusing on specific issues of common 
interest; closer cooperation with NATO partners, based on 
shared experience in conducting military operations and 
defense reforms; the opportunity to strengthen cooperation in 
military training, relevant educational programs and exercises 
to ensure readiness and ability to cope with unpredictable 
situations in the future. This is the purpose of the Unified 
Forces Initiative and other programs of professional military 
training that are developed within the Alliance.  
          The field for cooperation between NATO and its partner 
countries also exists in the sphere of military potential 
development programs. Along with the expansion of the subject 
of cooperation, NATO must also be prepared to increase the 
range of countries with which the dialogue is conducted. Such 
countries as China and India, Japan, Australia, South Korea, 
etc. play an important role in the global arena. By activating a 
dialogue with these states, NATO will be able to better 
understand the security interests of each other and lay the 
groundwork for practical mutually beneficial cooperation. The 
Alliance's network of partners has grown to such an extent that 
the principle of cooperative security has become one of the 
main defining features of NATO. The strategic concept agreed 
in Lisbon in November 2010 has raised the principle of 



cooperative security to the level of NATO's core tasks, together 
with collective security and crisis management. Throughout its 
existence, the development of the Alliance's network of 
partnerships has been a response to the conditions of the 
international environment, as well as to the tensions and 
different points of view within the bloc; although in the end this 
political mechanism demonstrated the support of the foreign 
policy goals and strategic plans of the United States by 
European countries. 

Keywords: NATO, strategic concepts, security concepts, 
cooperative security, collective security, crisis management. 

 
Судак И.И. Стратегия кооперативной 

безопасности НАТО. В исследовании определяются 
основные политические модели, которые претендуют на 
формирование курса НАТО. Концентрируется внимание на 
вопросах, связанных с развитием кооперативной 
безопасности, а также оценивается основательность 
усилий Организации в получении глобального статуса и 
большей политической сплоченности. 

Проанализировано определяющую роль стран-
партнеров НАТО в достижениях стратегических целей 
Альянса, которые делают вклад в политическую 
мотивированность деятельности Организации далеко за 
пределами евроатлантического региона. Прослежены 
значительные возможности для укрепления НАТО, в 
частности: усиление политических консультаций с 
партнерами НАТО благодаря увеличению их частоты и 
сосредоточению внимания на конкретных вопросах с 
общим интересом; тесное сотрудничество с партнерами 
НАТО, опираясь на общий опыт в проведении военных 
операций и реформ в оборонной сфере; возможность 
усилить сотрудничество в военной подготовке, 
соответствующих образовательных программах и учениях 
для обеспечения готовности и способности справиться с 
непредсказуемыми ситуациями будущего. Именно это 



является целью Инициативы объединенных сил и других 
программ профессиональной военной подготовки, которые 
разрабатываются в рамках Альянса.  

Ключевые слова: НАТО, стратегические 
концепции, концепции безопасности, кооперативная 
безопасность, коллективная безопасность, урегулирование 
кризисных ситуаций. 
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