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У  статті  досліджується  вплив  «арабської  весни»  на  
практичну  реалізацію  Стратегічної  концепції  НАТО.  
Розкривається  зміст  основних  труднощів  які  постали  перед  
альянсом  у  процесі  забезпечення  миру  та  безпеки  в  період  
економічної  кризи.  Висвітлюється  криза  політики  
неподільності безпеки в НАТО.
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Перманентні  трансформаційні  процеси  в  міжнародному 
безпековому середовищі стали передумовою до еволюції НАТО, 
як  найефективнішої  організації,  що  покликана  гарантувати 
стабільність у сфері безпеки для своїх членів. З моменту свого 
створення Альянс довів власну здатність адаптувати до нових 
вимог  часу  й  ефективно  протистояти  новим  викликам.  Саме 
прагнення відповідати вимогам часу і  спонукало організацію до 
постійного переосмислення власної ролі, через прийняття нових 
Стратегічних  концепцій.  Адже  саме  Стратегічна  концепція 
актуалізує  сучасні  цілі  й  завдання  НАТО  та  покликана 
забезпечити  готовність  альянсу  протистояти  новим  викликам 
міжнародній  безпеці.  Таким  чином,  вивчення  й  аналіз 
Стратегічної концепції альянсу дозволяє спрогнозувати основні 
майбутні  тренди  в  міжнародному  безпековому  середовищі. 
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Саме цей факт робить дослідження не тільки актуальним, а ще 
й потрібним.

Джерельну  базу статті  становлять  офіційні  документи 
НАТО: Північноатлантичній договір від 4 квітня 1949 року [1]; 
Стратегічна  концепція  оборони  та  безпеки  членів  Організації 
Північноатлантичного  договору,  прийнята  главами  держав  та 
урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року [2], що дозволяє чітко 
окресли межі адаптації НАТО до нових умов безпеки; а також 
«Декларація  саміту  щодо  оборонного  потенціалу:  якими  бути 
збройним  силам  НАТО  у  2020  році»  20.05.2012  р.  [3],  що 
актуалізує  роль  і  місце  НАТО  в  сучасному  світі;  Заяви 
Північноатлантичної ради щодо Лівії та Заява ПАР про збитий 
Сирією  турецький  літак  [4;  5],  які  висвітлюють  офіційну 
реакцію альянсу на кризові ситуації.

Метою  статті  є  дослідження  проблем  практичної 
реалізації Стратегічної концепції НАТО. Вивчення чинників що 
вплинули на безпекову політику альянсу і наслідків позиційних 
трансформацій у середині союзу.

Коли  союзники  підписали  Північноатлантичний  договір 
від 4 квітня 1949 року,  вони вирішили об єднати свої зусилля уʼ  
справі  колективної  оборони,   підтримання  миру  і  безпеки. 
Найбільшу  загрозу  цим  цілям  становив   військовий  напад. 
Нині,  понад  шістдесят  років  по  тому,  загрози,  що  постають 
перед  членами  альянсу  значно  змінилися.  Стратегічна 
концепція, яка ухвалюється на перспективу, уточнює завдання й 
цілі  НАТО  на  найближче  десятиліття,  відповідно  зберігаючи 
незмінними  основоположні  принципи,  закладені 
Вашингтонським договором.

Чинна Стратегічна концепція НАТО, прийнята на саміті в 
Лісабоні в листопаді 2010 р. «Активна участь, сучасна оборона» 
– рішуча заява про найважливіші завдання та принципи НАТО, 
її цінності, умови безпеки, що змінюються, а також стратегічні 
цілі Північноатлантичного Союзу на найближчі десять років [2].

Випробуванням нової Стратегічної концепції стала хвиля 
революцій в арабському світі.  Навряд чи хтось міг допустити, 
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що  хвиля антиурядових демонстрацій у Тунісі, організованих за 
допомогою соціальних мереж, захлесне майже весь арабський 
світ і приведе до повалення правлячих режимів. 

Морська  і  повітряна  місії  НАТО  в  Лівії  –  це  перша 
військова  операція,  здійснена  від  часу  прийняття  нової 
Стратегічної  концепції,  і  стала  її  практичною  реалізацією. 
Операція  «Юніфайд  протектор»  довела,  що  європейські 
держави все ж можуть взяти на себе лідируючу роль та очолити 
повномасштабну військову операцію [4]. Водночас з цим вона 
виявила серйозні стратегічні зміни в альянсі. 

По-перше,  Сполучені  Штати  Америки  обрали  не 
характерну для себе позицію спостерігача.  Переклавши, таким 
чином, весь тягар операції на європейських партнерів.

По-друге,  після  повернення  до  військового  складника 
НАТО Франція  в тісній  взаємодії  з  Великобританією очолила 
коаліційні сили. Подібний союз, що не мав прецедентів понад 
півстоліття,  став  першою  спробою  Європи  повернути  собі 
військово-політичне лідерство. 

І по-третє, свою непередбачуваність проявила Німеччина, 
яка  вперше  з  часів  Другої  світової  війни  обрала  для  себе 
нейтральну  позицію.  З  одного  боку,  країна  утрималась  від 
голосування щодо резолюції, а з другого – не використала право 
вето.  

Отже,  диверсифікації  позицій  країн  альянсу  з  ключових 
військово-політичних питань перетворились у стійку тенденцію. 
Проте сьогодні залишається незрозумілим, чи зможе цей тренд 
перетворитись на поляризацію в середині альянсу.

Операції  НАТО  в  Лівії  є  приголомшливим  прикладом 
браку єдності.  Хоча всі члени НАТО проголосували за початок 
операції  в Лівії, лише половина брали участь, а  менше третини 
долучились до практичної участі.

Натівські експерти розглядають ситуацію щодо ухилення 
США від безпосереднього збройного залучення до лівійського 
конфлікту як нову реальність.  І якщо рішення США у війні з 
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Лівією  виявиться  прецедентом,  а  не  винятком,  європейським 
партнерам доведеться адаптуватися до цієї реальності. 

Також операція в Лівії може стати тривожним сигналом з 
огляду  на  нескоординоване  скорочення  оборонних  витрат 
Європою. Глобальний економічний спад призвів до глобального 
скорочення  витрат  на армію  й  оборону  по обидва  боки 
Атлантики. А  різке  скорочення  оборонних  витрат  можуть 
поставити  під  загрозу  майбутню  безпеку.  Ще  до  прийняття 
нової  Стратегічної  концепції  питання  скорочення  оборонних 
витрат  розглядалось  як  одне  з  найсуперечливіших  і  водночас 
найнебезпечніших  для  майбутнього  альянсу.  США 
неодноразово  нагадували  своїм  європейським  партнерам,  що 
економічна  криза  і  як  наслідок  скорочення  –  оборонних 
бюджетів можуть перетворитись у безпекову кризу.  

 Крім того, під час економічної кризи середовище безпеки 
альянсу  змінюється,  і  воно  стає  різноманітнішим  і 
непередбачуванішим.  Криза в Лівії підкреслила такий характер 
конфліктів  й  актуалізувала  потребу  створення  умов  меншої 
залежності від США. 

З огляду на таку ситуацію було запропоновано концепцію, 
що отримала назву  „розумна оборона“ (smart defence), яка була 
прийнята на саміті НАТО в Чикаго 20 березня 2012 року. Суть 
цієї концепції полягає в осмисленому використанні оборонних 
ресурсів.  Програма  «Розумна  оборона»  має  за  поміркованих 
витрат налагодити поглиблену й рівноправну систему розподілу 
обов язків  між  державами-союзницями  Північноатлантичногоʼ  
альянсу [3].

Оцінюючи  вплив  військової  місії  в  Лівії,  генеральний 
секретар НАТО  наголосив, що слід зосередити увагу на вжитті 
нових  заходів  за  трьома  напрямками:  зміцнення  європейської 
оборони,  зміцнення  трансатлантичних  відносин  і  взаємодія  з 
державами за спільними викликами [8].

Лівійська криза довела, що військова міць, як і раніше, має 
значення в геополітиці  XXI століття і недостатньо покладатися 
лише на  несилові  методи впливу.  Західні  країни,  які  сприяли 
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перемозі лівійської революції військовим шляхом, мають намір 
посилити власний тиск на інші проблемні режими в регіоні.

Окрім суто економічних чи позиційних питань,  арабська 
весна висвітлила одну з найгостріших проблем НАТО. Це криза 
політики  неподільності  безпеки.  І  Туреччина,  яка  нині 
перебуває в процесі пошуку власної ідентичності, опинилась у 
складному становищі в контексті сирійської кризи. 

Турецька  Республіка  стала  членом  Альянсу  1952  року, 
через  три  роки  після  його  заснування.  Цей  вибір  держава 
зробила  з  огляду  на  прагнення  зберегти  вірність  традиції 
Ататюрка,  визначаючи  себе  секуляризованою  західною 
державою. Цей крок дозволив НАТО укріпити свої позиції  на 
Півдні, а Туреччина позбулася тиску з боку Радянського Союзу. 

Країна,  що  перебуває  на  перехресті  геополітичних, 
геоекономічних і цивілізаційних просторів, і в умовах холодної 
війни, і сучасного світу розміщена на авансцені як регіональних, 
так  і  світових  процесів.  Туреччина  –  унікальний  продукт 
синтезу  різних  традицій,  «кемалістського  войовничого 
секуляризму» та ісламізму [12]. 

Займаючи  важливе  стратегічне  положення  в 
Середземномор ї і на Близькому Сходіʼ , за роки свого членства 
держава  активно  співпрацювала  в  межах  організації  та 
лишалась вірна обраному курсу. Вона зробила значний внесок у 
безпеку  НАТО,  насамперед  в  період  «холодної  війни», 
забезпечуючи захист кордону з Радянським Союзом. Туреччина 
надала  в  розпорядження  альянсу  значні  контингенти  своїх 
збройних  сил.  Після  США,  турецькі  війська  –  другі  за 
чисельністю в альянсі.

Після розпаду Радянського Союзу і закінчення «холодної 
війни»  місія  НАТО  змінилася.  Одним  із  Нових  стратегічних 
противників став іслам. Так, 1995 року, Генеральний секретар 
НАТО Віллі Клас наголошував на актуалізації небезпеки з боку 
ісламського світу, який, на його думку, такий небезпечний, як і 
комунізм.  Нині  ж  у  середині  альянсу  лунають  заклики  до 
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боротьби з ісламським джихадизмом, що не може не турбувати 
Туреччину.

Нинішній  турецький  уряд  відходить  від  традиційного 
напряму  зовнішньої  політики,  який  був  націлений  на 
невтручання  в  події  на  Близькому  Сході.  Саме  такий  вибір 
дозволив країні утриматись від конкретного вибору позиції на 
користь однієї зі сторін під час чисельних конфліктів, що мали 
місце в арабському світі. Подібний зовнішньополітичний вектор 
слугував гарантом утримання держави від воєн [10]. Також це 
дозволило  зберегти  добросусідські  відносини  з  країнами 
регіону.  

Водночас,  уряд часто ігнорував закиди з боку арабських 
країн  щодо  посиленням  зв язків  між  Туреччиною  і  Заходом,ʼ  
зокрема, і з Ізраїлем.

Однак після приходу до влади прем єр-міністра Реджепаʼ  
Ердогана турецька політика змінила направлення на  зближення 
з  арабськими  державами.  На  відміну  від  своїх  попередників 
Ердоган вважає, що саме Туреччина повинна взяти на себе  роль 
регіонального лідера задля  уникнення утворення прірви  між 
ісламом і Заходом [11]. Саме тому роль Туреччини для НАТО 
надзвичайно важлива.

Власне  сьогодні  Туреччина  являє  собою  унікальну 
державу, що балансує між зв язками з Європою, Сполученимиʼ  
Штатами, Іраном, Ізраїлем і арабським світом. Говорячи ж про 
безпеку,  то  Туреччина  має  ключове  значення  для  безпеки  в 
регіоні та європейської безпеки в цілому. Турецьке географічне 
положення  і  професійні  військові  роблять  її  важливим 
стратегічним союзником для США і Європи. 

І в міру розгортання Арабської весни  можна сказати, що 
Туреччина  слугує  міжцивілізаційним  мостом.  Уже  зараз  і 
Брюссель,  і  Вашингтон  змушені  вдаватися  до  посередництва 
Туреччини,  коли  виникає  потреба  переговорів  із  Сирією  або 
Іраном. 

Таким  чином,  обравши  для  себе   надзвичайно  вигідну 
позицію під час Арабської весни, вона дуже вдало та своєчасно 
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підтримала революційні сили в Єгипті, Лівії та Сирії. Цей крок 
дозволив  Туреччині  заручитись  авторитетом  у  нових  держав. 
Уряд  привітав  перемогу  помірних  ісламістів  на  перших 
післяреволюційних виборах у Єгипті й Тунісі. У свою чергу, і 
єгипетська партія «Брати-мусульмани», і туніська «Енханда» - 
висловили своє захоплення правлінням у Туреччині  і  визнали 
його зразком для наслідування. 

Основна  тривога,  яку  викликають  сучасні 
внутрішньополітичні процеси та зовнішня політика Туреччини, 
пов язана  з  її  можливим  переорієнтуванням  і  зміноюʼ  
ідентичності. 

На думку С. Хантінгтона,   Туреччина – типовий приклад 
розколотої  зсередини  країни  [7,  c.  209],  адже  одночасне 
збереження вірності традиції  Ататюрка, що характеризує її  як 
секуляризовану державу західного типу, та відверте прагнення 
до  відродження  ісламських  традицій  призводить  до 
непорозумінь  і  суперечностей  у  середині  самої  країни.  Окрім 
того,  тоді  як  політична  еліта  Туреччини  вважає  свою  країну 
західним суспільством, політична еліта Заходу цього не визнає 
до кінця. Прикладом чого може слугувати  відмова Туреччині в 
приєднанні до ЄС.

Саме в цей складний період, коли країна, що не раз довела 
своє прагнення стати частиною західної спільноти, у відповідь 
отримала  чимало  відмов  та  закидів  щодо  релігійної 
приналежності,  у  НАТО  простежується  криза  політики 
неподільності  безпеки.  Хоча  саме  цей  принцип  є  основою 
функціонування альянсу і запорукою його ефективності.

Після  початку  революційних  подій  у  Сиріїї  офіційні 
представники  НАТО  неодноразово  наголошували,  що 
організація  не  має  прагнення  втручатись  у  цей  конфлікт, 
передусім, не маючи на це резолюції Ради Безпеки ООН. Проте, 
як  тільки  сирійська  криза  торкнулася  Туреччини,  альянс 
регулярно підкреслював, що організація підтримає її позицію.
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Однак з розвитком ситуації в Сирії виникло враження, що 
союзники з НАТО залишили Туреччину на самоті. Коли постало 
питання:  чи  стане  НАТО  діяти  в  межах  п ятої  статтіʼ  
Вашингтонського договору, згідно з яким альянс «у разі нападу 
на одну або кілька договірних сторін негайно надає допомогу, 
переходячи  до  атакуючої  позиції,  і  в  співпраці  з  іншими 
сторонами вживає всіляких заходів, які вважатиме необхідними, 
включаючи застосування збройної сили» [1].  

Проте був задіяний механізм четвертої статті,  відповідно 
до  якої  «в  разі  загрози  політичній  незалежності,  безпеці, 
територіальній  цілісності  щодо  якоїсь  зі  сторін,  на  вимогу 
будь-кого  із  союзників  блок  консультується  і  обговорює 
ситуацію, що склалася» [1].

На  засіданні  Ради  НАТО  не  розглядалося  питання  про 
введення  в  дію  механізму  колективної  оборони  проти  Сирії 
відповідно  до  статті  5.  Країни  НАТО  вирішили  не  вживати 
військових  заходів.  І  в  підсумку  обмежилися  засудженням 
вчинку з боку Сирії.

 Отже, нині спостерігається відсутність готовності НАТО 
до   прямого  військового  втручання  в  кризу.  Причиною  такої 
нерішучості в діях може бути як передвиборча кампанія в США, 
так  і  нещодавно  завершена  операція  в  Лівії.  Така  позиція 
альянсу  яскраво  демонструє  кризу  політики  неподільності 
безпеки і  ставить організацію в скрутне становище: з одного 
боку,  якщо  Туреччині  доведеться  самостійно  владнати  власні 
проблеми,  збитки  будуть  завдані  насамперед  ідеям 
взаємодопомоги  і,  з  другого  –  якщо  НАТО  буде  активно 
сприяти Туреччини, то зіштовхнеться з небезпекою небажаної 
війни.

У  цьому  контексті  виникають  сумніви,  щодо 
спроможності  альянсу  за  діяння  5-ї  статті.  Першим і  єдиним 
випадком  використання  5-ї  статті  Вашингтонського  договору 
став теракт 11 вересня. Однак саме цей випадок не висвітлює 
реальної  ситуації  в  середині  організації  і  не  може  слугувати 
прикладом  перевірки  політики  взаємодопомоги  НАТО.  Адже 
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державою, що використала механізм 5 статті,  були Сполучені 
Штати  Америки.  Держава,  що є  рушійною силою організації, 
яка і понесла велику частину витрат на  операцію в Афганістані, 
тому важко спрогнозувати які дії може вжити альянс у подібній 
ситуації  за  участю  іншої  країни.  Лише  за  таких  умов 
задекларовані принципи альянсу зможуть пройти випробування 
дійсністю.  Саме  сірійська  криза  актуалізувала  ймовірність 
появи таких умов. Проте це не є вигідним не для НАТО, ні тим 
паче для Туреччини, яка може перетворитись на арену бойових 
дій. 

Таким  чином,  сирійський  криза,  по  суті,  є  першим  і 
єдиним  випадком,  який  може стати  реальним  випробуванням 
для  НАТО.  Враховуючи  стратегію  Альянсу,  він  до  кінця 
змушений  захищати  Туреччину.  Хоча  б  задля  збереження  та 
підтримання власної репутації. 

«Арабська весна» створила значні проблеми для НАТО в 
Середземноморському регіоні.  Хоча зміни в Північній Африці 
та  на  Близькому  Сході  є  значними,  їх  не  слід  сприймати  як 
швидкий  прихід  інституційної  демократії.  Натомість 
розпочинається  період,  упродовж  якого  авторитарні  чи 
поставторитарні  системи  вступають  у  нову  фазу  їхнього 
розвитку, котрий не обов язково приведе до демократії.ʼ

Лівійська криза стала нелегким випробуванням для НАТО, 
висвітливши всі його внутрішні проблеми, головною  з яких є 
відсутність  консенсусу  з  актуальних  питань  міжнародних 
процесів,  боротьба  за  лідерство  усередині  альянсу,  швидке 
скорочення оборонних бюджетів і відхід США від проактивної 
позиції.  Відсутність  єдності  позицій  проявилась  навіть  у 
провідних  країн  Західної  Європи  –  Франції  і  Німеччині,  які 
продемонстрували абсолютно різні оцінки і підходи до ситуації 
в Лівії.

Забезпечення більшої узгодженості європейської оборони, 
зміцнення  трансатлантичних  зв язків  і  розширення  зв язківʼ ʼ  
НАТО з іншими глобальними суб єктами є способами запобігтиʼ  
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перетворенню економічної кризи в кризу безпеки. Реагуючи на 
таку  ситуацію   Північноатлантичний  Союз  зосередився  на 
створенні так званої «розумної оборони». 

Подальший  розвиток  подій  в  арабському  світі  окреслив 
низку інших проблем у безпековій політиці Альянсу. Зокрема, 
ескалація  революційних  подій  у  Сирії  призвела   до  кризи 
політики неподільності безпеки НАТО, що ставить під сумнів 
майбутню єдність Альянсу.

Нова Стратегічна концепція НАТО повинна пройти ще не 
один  тест,  щоб  довести  свою  доцільність  та  актуальність.  Ті 
питання,  що  стояли  перед  НАТО  до  узгодження  концепції, 
виявились актуальними і при її практичній реалізації. 

Євроатлантичний простір є унікальним і найскладнішим із 
сучасних  геополітичних  утворень.  Адаптація  НАТО до  нових 
умов безпеки повинна довести здатність організації протистояти 
новим викликам.
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The article  analyzes the impact of Arab Spring on practical  
realization of the NATO Strategic Concept.The  research deals with  
main  significant  challenges  facing the  NATO  in  the  process  of  
ensuring enduring peace, stability and security during the economic  
crisis. And highlights the crisis of the principle of the indivisibility of  
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В  статье  исследуется  влияние  «арабской  весны»  на  
практическую  реализацию  новой  Стратегической  концепции  
НАТО.  Раскрывается  содержание  основных  трудностей,  с  
которыми  столкнулся  альянс  в  процессе  обеспечения  
безопасности в период экономического кризиса. Также статья  
освещает кризис политики неделимости безопасности в НАТО.
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