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БУДЕМО РАЗОМ

ЧИ ЗНАЛИ ВИ?
Завдання НАТО - колективна безпека та оборона, а не 
напад чи агресія (Вашингтонський договір
1949 року). За часів «холодної війни» Альянс жодного разу 
не використав військової сили, а виконував
функцію противаги радянському блокові. Вперше провів 
операцію тільки через 45 років - у колишній
Югославії, щоб зупинити насилля та встановити мир на 
кордонах країн-членів НАТО.

Також на виконання резолюцій Ради 
Безпеки ООН міжнародна місія під 
проводом Альянсу допомогла розбити 
ісламських фундаменталістів у 
Афганістані у 2000-х роках, а коаліція 
держав НАТО захистила з повітря 
повстанців, які боролися з жорстоким 
режимом Муаммара Каддафі в Лівії.

Альянс здійснює 
гуманітарні місії, зокрема, 
після землетрусу в 
Пакиста ні, бореться з 
піратством на морі та 
розвиває співпрацю у 
сфері науки й технологій
для побудови 
безпечнішого світу.
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У НАТО існує рекомендація, що національні витрати на 
оборону країни-члена Альянсу повинні становити
близько 2% ВВП. Водночас тільки 9 із 29 країн НАТО 
наразі досягають цього обсягу видатків. У бюджеті
України на 2019 рік на фінансування сектора безпеки й 
оборони закладено 5% ВВП (понад 200 млрд грн).
Це у 2,5 рази більше, ніж рекомендована сума Альянсу. 
До того ж основні кошти члени НАТО спрямовують
не на збільшення кількості озброєння, а на його якісне 
поліпшення, а також створення нормальних умов
служби і життя для військових та їхніх сімей.

Стабільність політичної та економічної системи – 
перше, що цікавить інвестора. Власники бізнесу 
хочуть знати, які гарантії, що їхні компанії завтра 
не обкладуть величезними податками? Де 
впевненість, що їх взагалі не націоналізують? 
Членство в НАТО дає чітку відповідь на ці питання. 
Якщо держава - член НАТО, це означає, що вона є 
стабільним та надійним політичним й економічним 
партнером. 

Членство в НАТО не передбачає обов’язково-
го розміщення в країні будь-яких баз НАТО. 
Рішення про їхнє створення ухвалює учасни-
ця організації відповідно до національного 
законодавства. Стаття 17 Конституції
України не допускає розташування іноземних 
військових баз на її території.

Адже до Альянсу вступають не лише Збройні Сили, а вся 
держава. Україну не розглядатимуть реальним кандидатом 
на членство за відсутності серйозного прогресу в усіх 
сферах. Йдеться про боротьбу з корупцією, належне 
врядування, прозорість, дотримання прав людини, 
верховенство права. У рік, коли Польща стала членом 
Альянсу, інвестиції в її економіку зросли майже в 4 рази, у 
Чехії і Угорщині – в 3,5 рази, Румунії – майже в 2,5 рази.

Разом з тим поглиблення співпраці з НАТО для модернізації 
українських військових баз та складів є необхідністю, 
зважаючи на катастрофічні наслідки для обороноздатності 
країни через застарілі стандарти, матеріально-технічні 
умови та корупційні впливи. Альянс допомагає Україні у 
посиленні безпеки арсеналів, вибухи на яких становлять 
значну загрозу українським громадянам.

Усі питання, що стосуються діяльності Альянсу чи його 
членів, в межах організації ухвалюють на основі
консенсусу, тобто спільної згоди. Тож коли є заперечення з 
боку хоча б однієї країни, затвердити рішення не
можна. За цим принципом працює й Рада Безпеки ООН, куди 
на постійній основі з правом вето входять не
всі члени, а лише п’ять. У цьому сенсі НАТО демократичніша 
організація. Після вступу до Альянсу Україна на рівні з 
державами Заходу братиме участь у процесах вироблення й 
ухвалення рішень щодо розвитку євроатлантичної безпеки, 
стане важливим гравцем з можливістю впливати на 
формування відповідного середовища, зокрема,  й в Україні.

Майже всі країни-члени НАТО мають фахові армії, в яких немає 
строкової служби. Крім того, рішення щодо відряджання 
українських контингентів до складу міжнародних миротворчих 
операцій ухвалює Верховна Рада України.

Українські миротворці мають добру репутацію та повагу у світі, 
зокрема, серед членів Альянсу. Україна й надалі робитиме свій 
внесок у зміцнення євроатлантичної безпеки, беручи участь в 
операціях та місіях під проводом НАТО. Нині наші вояки задіяні 
в тренувально-дорадчій місії «Рішуча підтримка» в Афганістані 
та операції Сил КФОР у Косові.

Кожна країна-член НАТО самостійно ухвалює про власну 
участь у воєнних операціях. Всі питання в Альянсі
ухвалюють консенсусом. Жодне не затверджують без згоди 
хоча б однієї учасниці блоку. Наприклад, у 2011 році уряд 
Німеччини відмовився долучитися до повітряної операції в 
Лівії. Але в разі нападу на одного члена Альянсу решта 
вважатимуть це агресією щодо всіх країн НАТО. Будуть 
вжиті необхідні заходи, щоб допомогти атакованій державі. 
У цьому й полягає принцип колективної безпеки.

Буклет виготовлений в межах державної кампанії інформування
про євроатлантичну інтеграцію.
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Всі питання в Альянсі 
ухвалюють консенсусом. 
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До участі в міжнародних миротворчих операціях залучають 
лише професійних військовиків на добровільній основі

Витрати на оборону країни-члена 
Альянсу повинні становити
близько 2% ВВП.

Альянс допомагає Україні у посиленні
безпеки арсеналів


