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ПРІОРИТЕТИ СПІВРОБІТНИЦТВА НАТО 
 З КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ 

 
       У дослідженні проаналізовано три широкі категорії 

діяльності, які визначають більшу частину роботи НАТО 
з партнерами останніми роками – спільна підготовка, 
спільні консультації і спільні дії. 
           Прослідковано ключові інструменти НАТО для 
підтримки взаємодії з партнерами, зокрема: ініціативу 
Об’єднаних Сил (ІОС); Концепцію Сил реагування НАТО 
(СР); ініціативу Інтелектуальної оборони; Концепцію 
оперативних можливостей (КОМ). 

       Увага зосереджується на основних напрямках 
проведення політичних консультацій НАТО з країнами-
партнерами. Двосторонній канал для загальних політичних 
обговорень використовується найактивніше, за його 
допомогою НАТО безпосередньо контактує з окремими 
країнами. Кожна з Програм індивідуального партнерства і 
співробітництва, погоджених Альянсом і партнерами, 
включає в себе зобов'язання проводити консультації. 
Основним видом консультацій є так звані «традиційні 
формати»: Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП), 
Середземноморський діалог (СД) і Стамбульська 
ініціатива співпраці (СІС). Кожна з них відіграє важливу 
роль у сприянні міжнародному взаєморозумінню і 
співпраці.  
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євроатлантичного партнерства (РЄАП), 
Середземноморський діалог (СД), Стамбульська ініціатива 
співпраці (СІС). 

 
       Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Як і будь-яка міжнародна організація, що вже 
тривалий час діє на світовій арені, НАТО розвивалась не 
тільки рівномірно, а й іноді переживала переломні моменти 
– ключові події, що привели до її структурних змін. 
Падіння Берлінської стіни, а потім і розпад Радянського 
Союзу дозволило організації домовитися з колишніми 
противниками і досягти миру за допомогою діалогу та 
співробітництва. Балканські війни змусили Альянс взяти на 
себе активну оперативну роль як єдиної міжнародної 
організації з достатнім військовим потенціалом для 
забезпечення миру. У дійсності, війна в Афганістані 
розширила горизонти для НАТО на всьому шляху до Азії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 
питаннях, пов’язаних із основними напрямками 
проведення політичних консультацій НАТО з країнами-
партнерами, а також співпрацю з партнерами НАТО, 
спираючись на спільний досвід у проведенні військових 
операцій і реформ в оборонній сфері. Зокрема, ці та низку 
інших питань досліджували Е. Адлер, Б. Бузан, Ф. 
Доніновська, А.М. Матіісен, Дж. Олсен. 

      Формулювання мети статті. Основна мета статті 
полягає в дослідженні основних категорії діяльності, які 
визначають більшу частину роботи НАТО з партнерами 
останніми роками, зокрема: спільну підготовку, спільні 
консультації і спільні дії; зосереджується увага на 
основних напрямках проведення політичних консультацій 
НАТО з країнами-партнерами. 

       Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 



результатів. За часів «холодної війни» було лише одне 
небезпечне протистояння, яке мало значення, а саме між 
двома основними супротивниками і з чітко визначеними 
правилами: НАТО і Радянський Союз. Світ нині, звісно, 
зовсім інший. Існує ціла низка загроз міжнародній безпеці, 
починаючи з нестабільності в таких стратегічно важливих 
районах, як Близький Схід, і закінчуючи міжнародним 
тероризмом і кібератаками. Ці загрози не зупинити 
прикордонними контрольно-пропускними пунктами, і 
жодна країна, незалежно від того, наскільки вона потужна, 
не може ефективно їх подолати. Безпека сьогодні схожа на 
командну спортивну гру, у яку грають на світовій арені, де 
майже кожна країна та організація виконує потенційно 
важливу роль. 

      НАТО має унікальну можливість значно вплинути на 
цю гру. Операція в Афганістані виявилася виснажливою і 
дорогою, але все ж загартування найбільш здібних, 
досвідчених і оперативних сил у світі, а можливо і в історії, 
мало позитивний ефект. Міжнародні сили сприяння безпеці 
(МССБ) стали тією мережею, що з'єднала НАТО з 
партнерами з усього світу, як з військового, так і з 
політичного боку. Завдяки рівномірній, спокійній 
дипломатії НАТО погодила програми партнерства зі 
співпраці з понад двома десятками країн і поглибила 
відносини з великими міжнародними організаціями. Крім 
того, відповідно до змін в основній політиці НАТО, 
починаючи зі Стратегічної концепції 2010 року, Альянс 
отримав мандати, щоб взяти на себе нові функцій і 
розв’язати цілу низку нових глобальних проблем: від 
розповсюдження ракет до кіберзахисту та енергетичної 
безпеки [5]. 

      Отже, для НАТО закінчення бойової місії в 
Афганістані наприкінці 2014 року стало ще одним 
переломним моментом в історії. Саме сила допоможе 
Альянсу знову трансформуватися, щоб закріпити 
«доробок» партнерств, створений у Гіндукуш, залучити 



партнерів до нової співпраці і разом з ними взятися за 
розв’язання нових проблем для взаємної вигоди [6]. У часи, 
коли ресурси (людські та фінансові) є обмеженими, слід 
поставити питання: на чому варто акцентувати увагу, що 
Альянсу слід робити і з ким? 

       Ці питання обговорюються в НАТО в межах 
загальних ідей про її майбутнє. Звісно, консенсусу щодо 
відповідей на них ще не досягнуто. Проте схоже, що 
загальний напрямок руху партнерства НАТО матиме три 
основні шляхи: спільну підготовку, спільні обговорення і 
спільні дії. 

      Місія Міжнародних сил сприяння безпеці 
завершилась, і Альянс перейшов до нової, набагато меншої 
місії «Рішуча підтримка» в Афганістані, що входило до 
його стратегічних планів. Після понад десяти років 
великих військових операцій, починаючи з Боснії та 
Герцеговини, Косова та Афганістану (включаючи безліч 
дрібних операцій, з них щодо боротьби з піратством біля 
берегів Сомалі), розпочався період з набагато нижчою 
швидкістю здійснення місій. Але з досвіду цих операцій 
два моменти стали дуже вигідними. По-перше, як уже 
згадувалося вище, сили Альянсу перебувають на 
унікальному рівні можливостей і взаємодії один з одним. 
По-друге, стандарт оперативності НАТО нині є глобальним 
золотим стандартом, який розділяють і до якого прагнуть 
країни в усьому світі. Він є позитивним не тільки для 
НАТО. За визначенням, існування єдиного стандарту має 
сенс для багатонаціональних військових операцій: війська з 
різних країн, які працюють разом, повинні вміти говорити 
однією мовою, за допомогою радіо і комп'ютерів, і 
проводити військові операції відповідно до загальної 
тактики, методів і процедур. Навіть коли НАТО не бере 
участі, часто залучаються союзники, серед іншого до 
коаліцій добровольців або в операціях санкціонованих 
Організацією Об'єднаних Націй, як це мало місце на ранніх 
етапах операції в Лівії 2012 року. Як показала остання 



стадія операції в Лівії, НАТО залишалося єдиною 
організацією, здатною командувати і контролювати велику 
багатонаціональну бойову операцію, а це означало, що в 
майбутньому в НАТО буде більше операцій [1; 3; 5]. 

      Через ці причини Альянс налаштований не втрачати 
високий рівень взаємодії, якого він досягнув в Афганістані. 
Його партнери, як звичайно, прагнуть того ж, з тих же 
причин, наполягаючи на максимально можливій співпраці 
з НАТО у військовій сфері [6].  

      Одним з найголовніших інструментів НАТО є 
Політично-військова програма, затверджена 2010 року на 
Берлінському засіданні міністрів закордонних справ. По 
суті, вона закріплює те, за що боролися під час місії 
Міжнародних сил сприяння безпеці – найбільшу роль у 
визначенні рішень, ухвалених під час операцій на чолі з 
НАТО, у які вкладаються всі сили. Ситуація в Лівії 
показала, що НАТО виконує свої зобов'язання, коли за 
день після того, як партнерів утвердили в ролі 
співучасників операції, їх посли в алфавітному порядку 
вже посіли своє місце в організації, беручи участь у всіх 
обговореннях (без винятку) з питань ведення операцій. Це 
новий стандарт НАТО, що перевершує умови, які 
пропонують своїм партнерам інші міжнародні організації 
[7]. 

      Ініціативи Об’єднаних Сил (ІОС), погоджені на 
саміті в Чикаго 2012 року, також є ключовим інструментом 
для підтримки взаємодії з партнерами. ІОС включатимуть у 
себе серію завдань, тренувань і навчань зосереджених на 
забезпеченні зв'язку як між союзниками, так і між 
партнерами. Крім того, Концепція Сил реагування НАТО 
(СР) пропонує інший механізм підтримання зв’язку з 
партнерами. СР створені стати своєрідною «теплицею» для 
тестування і спільного використання новітніх технологій і 
теорій, так само, як і силами швидкого реагування для 
Альянсу. Кілька партнерів підписалися надати війська в 



СР, що продемонструє новий етап військової еволюції 
НАТО [8]. 

       Спільна підготовка також чітко простежується в 
ініціативі Інтелектуальної оборони, яка пропонує 
партнерам можливість тісно співпрацювати з групами 
союзників для розвитку спільних можливостей. У часи 
жорсткої економії багато країн не можуть самотужки мати 
можливості, а за допомогою Інтелектуальної оборони вони 
об'єднають ресурси для їх спільної розробки і купівлі. 
Партнери вже є частиною цього процесу, який не тільки 
сприяє політичній солідарності, а й поліпшує 
взаємосумісність: для збройних сил простіше, як з точки 
зору логіки, так і з точки зору теорії, працювати разом, 
оскільки вони працюють з тим же обладнанням [9]. 

      І, нарешті, Концепція оперативних можливостей 
(КОМ) – маловідомий інструмент, який уже допоміг 
поліпшити взаємодію з партнерами, має реальний 
потенціал, щоб істотно вплинути на поліпшення. КОМ 
являє собою систему, у якій партнери визначають підрозділ 
або підрозділи, які здатні взаємодіяти з НАТО відповідно 
до об'єктивного набору критеріїв або до різних рівнів 
взаємосумісності. Оперативний штаб НАТО, що базується 
в місті Монс (Бельгія), визначає (чи відповідає) такий 
підрозділ стандарту. Якщо так, то він автоматично 
«підключається і працює» із силами НАТО. Наприклад, 
наступного дня після того, як було вирішено, що Швеція 
приєднається до операції в Лівії, шведські «Гріпени» 
летіли пліч-о-пліч з винищувачами НАТО. Це стало 
можливим, тому що вони відповідали рівню КОМ [9]. 

      Усі перераховані вище інструменти виявляться 
цінними в майбутньому. Партнери НАТО повинні 
прагнути досягти стану «повної готовності», як це робить 
НАТО: разом тренуватися, виконувати завдання, вчитися і 
розвивати спільні можливості так, щоб коли вдарить 
наступна криза і НАТО попросять втрутитися, Альянс 



зможе відіграти свою роль у створенні ефективної та дієвої 
коаліції. 

       Військова сумісність є «операційною системою» 
багатонаціональних військових операцій; вона діє за 
лаштунками, що в основному викликає стурбованість 
фахівців. Тоді, коли вона є необхідною, її недостатньо. 
Ефективний внесок у міжнародний мир і безпеку вимагає 
також політичної сумісності, тобто загального розуміння 
проблеми і розв’язання. Важливість цього було закріплено 
в Стратегічній концепції, що зобов’язує НАТО бути 
відкритою для консультацій з партнерами щодо питань, які 
становлять загальний інтерес [5]. 

     НАТО має три основні напрямки проведення 
політичних консультацій. Усі вони мають реальний 
потенціал, так само, як і реальні проблеми. Двосторонній 
канал для загальних політичних обговорень 
використовується найактивніше, за його допомогою НАТО 
безпосередньо контактує з окремими країнами. Кожна з 
Програм індивідуального партнерства і співробітництва, 
погоджених Альянсом і партнерами, включає в себе 
зобов'язання проводити консультації. Альянс активно 
запрошує партнерів для зустрічі із союзниками в штаб-
квартирі НАТО, щоб обмінятися думками про регіональні 
виклики безпеки, з якими вони зіштовхуються, і 
міжнародні виклики, які, на їхню думку, повинні 
вирішувати разом. Зокрема, Азербайджан висловив власну 
точку зору щодо проблеми безпеки на Південному Кавказі, 
Австралія – щодо Азійсько-Тихоокеанського регіону, а 
Йорданія – щодо проблем Близького Сходу. НАТО 
докладатиме всіх зусиль, щоб у майбутньому розвинути 
таку практику, адже глибше розуміння загальних проблем і 
зважання на різні погляди принесе тільки користь [10]. 

      Ще одним видом консультацій, які НАТО 
неофіційно називає «29 + n», є проведення дискусій з 
окремими групами партнерів у межах і поза межами 
існуючих форматів для з’ясування конкретного питання 



або проблеми з огляду на зацікавленість партнера в цих 
питаннях, чи можливість допомогти при їх розв’язанні. 
Консультації було проведено з конкретних невідкладних 
питань, зокрема п'ять країн Центральної Азії звернулися до 
НАТО, щоб висловити свою глибоку стурбованість щодо 
втручання до Афганістану. Подібні зустрічі «гнучкого 
формату» також були проведені для обговорення кібер-
захисту, боротьби з піратством і розвитку військових 
можливостей. Потенціал і переваги таких зустрічей є 
очевидними. Учасники з’ясовують конкретні питання, на 
яких і фокусуються обговорення. Гнучкість формату 
проведення дозволяє учасникам йти в ногу з існуючими 
проблемами [9]. 

      Однак партнери часто зацікавленіші в обговоренні 
нових проблем, про розв’язання яких у НАТО ще не 
домовилися, не кажучи вже про можливу роботу з 
партнерами. Це стає очевидним, коли йдеться про кібер-
захист, адже в цій галузі союзники, по суті, поки що не 
погоджуються з мандатами, які матиме НАТО, як і в 
цілому з її роллю, а співпраця з державами, які не є 
союзниками, може викрити систему оборони НАТО навіть 
на ранній стадії співробітництва. Це також є проблемою з 
огляду на енергетичну безпеку, ще одну сферу, що 
становить інтерес партнерів на Кавказі, Близькому Сході і 
в Центральній Азії, де мандати і роль НАТО досі є 
предметом суперечок. Через повну відсутність 
взаєморозуміння виявилося важко задовольнити бажання 
партнерів встановити «гнучкий формат» зустрічей з НАТО. 
Натомість існує контроль за проведенням зустрічей [8]. 

     Однак це лише проблеми початкового періоду. 
Згодом НАТО визначить обсяги своєї ролі при розв’язанні 
нових проблем безпеки і можливостей співпраці з 
партнерами. Це допоможе розпочати новий етап «гнучких» 
обговорень реальних викликів ХХІ століття, з правильними 
партнерами та з огляду на прагматичність і 
результативність.  



    Третім основним видом консультацій є так звані 
«традиційні формати»: Рада євроатлантичного партнерства 
(РЄАП), Середземноморський діалог (СД) і Стамбульська 
ініціатива співпраці (СІС). Кожна з них відіграє важливу 
роль у сприянні міжнародному взаєморозумінню і 
співпраці [8].  

     РЄАП мала стати політичною парасолькою для 
програми «Партнерство заради миру», заснованої НАТО 
після закінчення «холодної війни» для того, щоб охопити 
країни в усій Європі, через Кавказ і до Центральної Азії. 
Вона виявилася корисною платформою для проведення 
зустрічей і обговорень спільних проблем широким колом 
країн. Для тих із них, які не мають солдатів,  діючих під 
командуванням НАТО (наприклад, Швейцарія), Рада є 
важливим механізмом для взаємодії з Альянсом і для 
використання організації з метою власного внеску в такі 
невійськові проекти, як навчання, освіту або розмінування 
[1]. 

     Проте з часом виявилося важко утримувати РЄАП. 
Багато з її найактивніших учасників, зокрема з регіону 
Західних Балкан, стали повноправними членами Альянсу. 
Решта учасників мали труднощі з погодженням певних 
спільних проектів, в основному тому, що країни 
розташовані в різних географічних регіонах і мають справу 
з різними регіональними проблемами. Тому іноді важко 
встановлювати відкритий політичний діалог. Незважаючи 
на ці проблеми, союзники і партнери працюють над 
відновленням РЄАП. Основою цих зусиль став гнучкіший 
підхід: «тигрові штурмові команди» стали частиною 
РЄАП, невеликі групи країн, включаючи не менше одного 
союзника та одного партнера, які об’єднують зусилля, щоб 
розробити пропозицію, яка може являти інтерес для 
широких груп: наприклад, розробити та узгодити загальні 
стандарти для роботи приватних охоронних компаній у 
військових операціях. Ці «тигрові команди» дають енергію 



РЄАП, а із зусиллями та уявою вони можуть принести 
реальні результати [1]. 

      Середземноморський діалог (СД), до якого входили 
Ізраїль і шість важливих країн Північної Африки, також 
зазнав ускладнень. А оскільки він є структурою, яка 
об'єднує країни, що безпосередньо постраждали від 
заворушень на Близькому Сході, ускладнення були 
неминучими. Але також є і великий потенціал прогресу. 
Двосторонні відносини з країнами, які взяли участь у СД, є 
практичними, політичними і продуктивними. НАТО 
погодилася на індивідуальні програми співпраці з усіма 
сімома членами і консультується з ними з політичних 
питань в індивідуальному порядку. Альянс допомагає їм 
модернізувати свої оборонні установи, роблячи їх 
доступнішими, підконтрольними і спроможними краще 
працювати один з одним – такі зусилля є необхідними під 
час перехідного періоду в багатьох країнах. НАТО також 
працює з партнерами СД для розв’язання найактуальніших 
проблем у галузі безпеки, зокрема розмінування мінних 
полів. Зі свого боку, усі вони, у тій чи іншій формі, 
сприяють операціям та місіям під проводом НАТО [2]. 

      Займатися багатосторонньою діяльністю виявилося 
складніше. НАТО не бере і не прагне брати участь у 
близькосхідному мирному процесі та докладає всіх зусиль, 
щоб не виносити це питання на порядок денний і тримати 
подалі від Середземноморського діалогу. Певною мірою це 
стало можливим: зустрічі всіх семи країн з 29 союзниками 
відбуваються на всіх рівнях, що може стати унікальною 
можливістю для Ізраїлю та інших арабських країн разом 
обговорити співпрацю у сфері безпеки [10]. 

     Однак, у цілому, відмінності між членами 
ускладнили проведення консультацій та співробітництва у 
форматі СД, передусім на політичному рівні. Заворушення, 
які охопили регіон, посилили існуючі проблеми, і це 
звернуло увагу країн Середземноморського діалогу на 
внутрішні розробки і стало причиною розходження в 



поглядах щодо того, як упоратися з такими основними 
проблемами, як насильство в Сирії.  

    Середземноморський діалог досяг чудових 
результатів як на користь усіх учасників, так і на користь 
Альянсу. Його політична цінність місця зустрічі членів не 
викликає сумнівів, так само, як і потенціал як основа для 
подальшої співпраці з країнами, перед якими стоять 
аналогічні проблеми, оскільки політичні умови стають 
сприятливішими. 

    Стамбульська ініціатива співпраці (СІС) також 
досягла результатів на користь своїх членів. На 
двосторонній основі співробітництво між НАТО і країнами 
СІС спрямовується на підтримку реформ і 
взаєморозуміння. Справді, Кувейт ухвалив рішення про 
відкриття центру СІС, який стане першим об'єктом НАТО 
в Перській затоці, де НАТО і країни-партнери Затоки 
зможуть проводити тренування і навчання в галузях, що 
становлять взаємний інтерес, серед іншого вивчення мов, 
поширення культурної обізнаності і проведення 
консультацій з безпеки [3].  

     Тим не менш, протягом багатьох років занепокоєння 
з питань безпеки серед партнерів НАТО з Перської Затоки 
переважно викликали, по-перше, енергетична безпека, а 
по-друге, Іран, і це пояснюється тим, що Іран неодноразово 
публічно погрожував перекрити транзит судноплавства 
через Ормузьку протоку, важливий прохід, через який 
енергоресурси надходять на ринки. Партнери СІС хотіли б, 
аби НАТО відігравало активнішу роль при розв’язанні цих 
проблем; хоча союзники підтримували партнерів Альянсу 
в Перській затоці за допомогою двосторонніх каналів і не 
використовують НАТО як основну платформу для 
обговорень.  

     Існує ще одна «категорія» партнерів, які не 
підпадають під конкретний формат, але мають тільки 
двосторонні, індивідуальні відносини з НАТО: те, що 
Альянс називає «глобальними партнерами»: Афганістан, 



Австралію, Японію, Республіку Корея, Пакистан, 
Монголію і Нову Зеландію. Очевидно, ці партнерські 
відносини з’явились унаслідок операції МССБ, але вони 
збережуться на тривалий час, тому що кожен партнер 
поділяє інтереси НАТО підтримувати і будувати 
відносини, як з політичного, так і з практичного боку [7].  

    Спільна підготовка гарантує можливість ефективно 
співпрацювати; спільні консультації допоможуть 
упевнитися, що партнери поділяють погляди на проблеми, 
з якими мають справу, – усе це заходи, які НАТО та її 
партнери вже досягають і посилюють. Але навіть беручи 
до уваги вищезазначене, найбільший вплив матиме саме 
спільна діяльність. 

   Звісно, не можна передбачити коли або де НАТО та її 
партнери знову розпочнуть воєнні дії. Такий хід подій є 
неминучим. Коли справа доходить до командування та 
проведення багатонаціональних військових операцій 
середнього або високого рівня, або операцій, які 
загрожують набрати великих розмірів, НАТО має 
можливості. А якщо НАТО втручається, то з огляду на 
досвід, Альянс є ефективнішим, якщо він співпрацює з 
партнерами [10]. 

    Проводилося багато роботи, не пов’язаної з 
військовими операціями, – роботи, яка показала, як багато 
може бути досягнуто у співпраці НАТО з і її партнерами. 
Нарощування потенціалу є однією з таких сфер. 
Наприклад, персонал НАТО працював у штабах 
Африканського союзу, допомагаючи йому поліпшити свої 
навички в управлінні масштабними багатонаціональними 
військовими операціями – сфери, у якій Африканський 
союз ще тільки розправляв свої крила, а 
Північноатлантичний союз уже мав знання і досвід, яким 
можна поділитися. Під час навчальних місій НАТО в Іраку 
та Афганістані були зроблені великі зусилля, щоб 
збільшити можливості міністерств, для того, щоб вони 



могли керувати своїми країнами - інші партнери НАТО 
також доклали власних зусиль [9]. 

    «М'яка сила» НАТО також полягає в сприянні 
освітній реформі. У межах програми «Удосконалення 
військової освіти» НАТО дає поради партнерам, як 
будувати, розвивати і реформувати освітні установи в 
галузі безпеки й оборони. НАТО також допомагає 
інтегрувати тренувальні та навчальні центри партнерів з 
центрами союзників для обміну досвідом. У межах 
Програми з розбудови цілісності союзники і партнери 
разом допомагають зацікавленим країнам – зокрема 
Південно-Східній Європі та Афганістану – посилювати 
управління і підвищувати прозорість і підзвітність в 
оборонних інституціях. І через  низку великих цільових 
фондів, НАТО і її партнери разом роблять внесок у 
проекти в багатьох країнах, щоб допомогти знешкодити 
міни, знищити непотрібні або старі боєприпаси та 
перекваліфікувати військових, яких скоротили через 
реформу, щоб знайти їм нові робочі місця [1]. 

    Зрештою, коли справа стосується розв’язання нових 
проблем безпеки, для ефективності яких безсумнівно 
необхідне співробітництво, існує ймовірність, що НАТО 
посилить співпрацю зі своїми партнерами. 
Найочевиднішим прикладом є кібер-захист. Тоді як країни 
несуть основну відповідальність за кібер-безпеку, є 
можливість виникнення ситуацій, у яких співпраця матиме 
додаткову ефективність, наприклад, дозволить зробити 
раннє попередження про майбутні кібератаки, або надати 
підтримку країні, система оборони якої перевантажена. 
Коли всі аспекти будь-якої потенційної ролі НАТО повинні 
бути узгоджені зі всіма союзниками, схоже, що існує 
консенсус, що альянс може мати певні додаткові переваги, 
серед іншого, коли йдеться про співпрацю з партнерами. 
Це досить важливо з огляду на масштаби кібер-загроз і 
високі ставки для національної безпеки, зважаючи на 
розміри та успішність кібер-атак [1].  



     Разом ці три широкі категорії діяльності – спільна 
підготовка, спільні консультації і спільні дії – 
визначатимуть більшу частину роботи НАТО з партнерами 
останніми роками, адже Альянс пристосовується до нового 
стану справ, який запровадила місія Міжнародних сил 
сприяння безпеці. 

     Відносини НАТО з іншими міжнародними 
організаціями зазнали кардинальних змін за останні два 
десятиліття. Будучи колись «добре ізольованою», зараз 
організація встановила відносини з Європейським Союзом 
та Організацією Об'єднаних Націй. І хоча багато перешкод 
все ще потрібно подолати, співпраця з цими організаціями 
очевидно матиме потенціал для досягнення взаємної 
вигоди всіма зацікавленими сторонами [2]. 

     Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і 
генеральний секретар НАТО Яап де Гооп Схеффер разом 
підписали політичну декларацію, що закріпила існуюче 
співробітництво, що розвинулося преважно за допомогою 
співпраці під час Балканських війн. Декларація також 
заклала початок майбутнім подіям: створення посади 
співробітника зі зв'язку і взаємодії НАТО в ООН в Нью-
Йорку, регулярні переговори співробітників, розширення 
співробітництва в Афганістані і підтримка персоналу ООН 
під час місій. Звісно є більше видів діяльності, оскільки 
ООН має справу зі складними проблемами, у яких НАТО 
може надати технічну допомогу, якщо цього попросять, 
наприклад, Альянс провів навчання на імпровізованому 
вибуховому пристрої для персоналу ООН під час операцій 
в Африці. Хоча в деяких колах ООН усе ще існують 
сумніви, чи варто тісніше співпрацювати з Альянсом, який 
досі розглядається в застарілому контексті «холодної 
війни», з часом обидві організації разом зроблять дуже 
багато [2]. 

     Європейський Союз повинен, без сумніву, стати 
організацією, з якою НАТО найтісніше і найактивніше 
співпрацюватиме. Двадцять дві країни є членами обох 



організацій, і обидві організації розробляють можливості, 
за які платитимуть і які використовуватимуть одні і ті ж 
держави-члени. Обидві мають персонал, залучений в одних 
і тих же військових діях, від Балкан до Афганістану та 
морів поблизу берегів Сомалі. Однак, останнього часу 
співпраця охоплена політичними труднощами, які, по суті, 
ідуть ззовні до обох організацій. Коли ці труднощі 
подолають (якими б неминучими вони не були), це 
поліпшить політичні консультації, військове 
співробітництво та розвиток можливостей, на які платники 
податків країн Європи заслуговують уже давно [3]. 

     Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Партнерства 
НАТО є раніше не баченою, але дуже важливою частиною 
Альянсу сьогодні. Вони сприяють успіху операцій із 
забезпечення миру, підтримують реформи та стабілізують 
ситуацію в усьому світі, а також забезпечують форум для 
консультацій, щоб зміцнити довіру та спільно розв’язувати 
загальні проблеми. Цей доробок спільноти варто зберегти. 

     Як і у випадку НАТО, партнерства стоять на 
роздоріжжі. З одного боку, закінчення МССБ може 
залишити наші партнерські відносини без можливостей і 
цілей, тому знизиться їх рівень значущості, їх діяльність і 
результат; як наслідок операції не будуть ефективними, 
сповільняться реформи, світ стане нестабільним. З другого 
боку, необхідно зміцнювати вже існуючі засади діяльності 
та модернізувати партнерство задля забезпечення безпеки 
після завершення місії МССБ з усе ще складною 
обстановкою. Із завзяттям, цілеспрямованістю і спільним 
розумінням важливості партнерства потрібно 
продовжувати співпрацювати. 
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countries. The study analyzed three broad categories of 
activities that will determine most of NATO’s work with 
partners in recent years - joint training, joint consultations and 
joint actions, as the Alliance adapts to the new state of affairs 
that has introduced the mission of the International Security 
Assistance Force (ISAF). It was noted that the International 
Security Assistance Force became the network connecting 
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NATO with partners from all over the world, both from the 
military and the political side. 

     The key NATO tools to maintain partnerships is 
researched that including: the United Nations Initiative (UNI), 
which include a series of tasks, trainings and exercises focused 
on communication between allies and between partners; The 
Concept of the NATO Response Force (NRF), created to 
become the Alliance’s Rapid Reaction Forces; Intellectual 
Defense Initiative, which offers to partners the opportunity to 
work closely with allied groups to develop common 
opportunities; Operational Capabilities Concept (OCC). 

    Attention is focused on the main directions of NATO’s 
political consultations with partner countries. The two-way 
channel for general political debate is most actively used, with 
which NATO directly contacts individual countries. Each of the 
Individual Partnership and Cooperation Programs agreed by 
the Alliance and partners includes an obligation to consult. 
Another kind of consultation that NATO unofficially calls «29 
+ n» is to hold discussions with individual groups of partners 
within and outside the existing formats to find out a specific 
issue or problem in view of the partner’s interest in these 
matters, or the ability to help with their solution. The main 
types of consultations are so-called «traditional formats»: the 
Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), the Mediterranean 
Dialogue (MD) and the Istanbul Cooperation Initiative (ICI). 
Each of them plays an important role in promoting 
international understanding and cooperation. 
           Keywords: NATO, partner countries, the International 
Security Assistance Force (ISAF), the United Nations Initiative 
(UNI), The Concept of the NATO Response Force (NRF), 
Operational Capabilities Concept (OCC), the Euro-Atlantic 
Partnership Council (EAPC), the Mediterranean Dialogue 
(MD) and the Istanbul Cooperation Initiative (ICI).  
 
          Судак И.И. Приоритеты сотрудничества НАТО 
состранами-партнерами. В исследовании 



проанализированы три широкие категории деятельности, 
которые определяют большую часть работы НАТО с 
партнерами в последние годы – совместная подготовка, 
совместные консультации и совместные действия. 
         Прослежены ключевые инструменты НАТО для 
поддержки взаимодействия с партнерами, в частности: 
инициативу Объединенных Сил (ИОС) Концепцию Сил 
реагирования НАТО (СР); инициативу интеллектуальной 
обороны; Концепцию оперативных возможностей (КОВ). 
         Внимание сосредотачивается на основных 
направлениях проведения политических консультаций 
НАТО со странами-партнерами. Двусторонний канал для 
общих политических обсуждений используется активно, с 
его помощью НАТО непосредственно контактирует с 
отдельными странами. Каждая из программ 
индивидуального партнерства и сотрудничества, 
согласованных НАТО и партнерами, включает в себя 
обязательства проводить консультации. Основным видом 
консультаций являются так называемые «традиционные 
форматы»: Совет евроатлантического партнерства 
(СЕАП), Средиземноморский диалог (СД) и Стамбульская 
инициатива сотрудничества (СИС). Каждая из них 
играет важную роль в содействии международному 
взаимопониманию и сотрудничеству. 
         Ключевые слова: НАТО, страны-партнеры, 
Международные силы содействия безопасности (МССБ), 
инициативы Объединенных Сил (ИОС), Концепция Сил 
реагирования НАТО (СР), Концепция оперативных 
возможностей (КОВ), Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП), Средиземноморский диалог (СД), 
Стамбульская инициатива сотрудничества (СИС). 
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