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ДЕКЛАРАЦІЯ ЧИКАЗЬКОГО САМІТУ, ВИДАНА 
ГЛАВАМИ ДЕРЖАВ ТА УРЯДІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

У ЗАСІДАННІ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ У 
ЧИКАГО 20 ТРАВНЯ 2012 РОКУ 

 
1. Ми, глави держав та урядів країн – членів НАТО зібралися у Чикаго, щоб 
знову підтвердити нашу відданість міцному трансатлантичному зв’язку; 
здійснити аналіз перебігу наших операцій в Афганістані, у Косові та в інших 
куточках світу та знову проголосити, що готові їх продовжувати; гарантувати 
наявність потенціалу та ресурсів, яких потребує Альянс для того, щоб бути 
здатним реагувати на широке коло загроз; а також щоб поглибити наші 
розгалужені партнерські відносини. 
 
2.  Наші країни залишаються відданими Вашингтонському договору та цілям 
і принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй. За принципом 
солідарності, згуртованості Альянсу та неподільності нашої безпеки НАТО 
залишається потужною трансатлантичною організацією колективної безпеки, 
а також провідним форумом для проведення консультацій з питань безпеки 
та ухвалення рішень країнами – членами Альянсу. У втіленні трьох основних 
завдань Альянсу, а саме: колективної оборони, реагування на кризи та 
спільної безпеки – ми продовжуємо керуватися нашою Стратегічною 
концепцією, ухваленою у 2010 році, в усіх випадках згідно з принципами 
міжнародного права. 
 
3. За наявності складних викликів у галузі безпеки та у часи фінансової 
кризи, як ніколи раніше важливо найбільш ефективно використовувати 
наявні ресурси, а також продовжувати адаптацію наших збройних сил та 
структур. Ми залишаємося відданими нашим спільним цілям і готові робити 
все можливе, аби забезпечити спроможність НАТО реагувати на будь-які 
виклики нашій спільній безпеці. 
 
4.  Ми віддаємо належне мужності чоловіків і жінок з країн НАТО та держав-
партнерів, які беруть участь у місіях та операціях під проводом НАТО. Ми 
високо цінуємо їхній професіоналізм і відданість й визнаємо неоціненну 
підтримку, яку надають їм їхні сім’ї та кохані. Ми у боргу перед тими, хто 
віддав своє життя або був поранений під час виконання своїх обов’язків, і 
висловлюємо найщиріші співчуття сім’ям загиблих. 
 
5. Ми просунулися вперед на шляху досягнення безпеки і стабільності в 
Афганістані, а також наблизилися до нашої мети запобігти тому, щоб 
Афганістан став притулком для терористів, які загрожують Афганістану, 
регіону та світу загалом. Нині здійснюється остаточна передача 
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відповідальності за гарантування безпеки від Міжнародних сил сприяння 
безпеці (МССБ) Афганським національним силам безпеки (АНСБ). Цей 
процес, що нині триває, має повністю завершитися до кінця 2014 року, як 
було ухвалено на Лісабонському саміті НАТО. У цьому контексті ми також 
визнаємо необхідність комплексного підходу та постійного поліпшення 
врядування і розвитку, а також продовження політичного процесу, для успіху 
якого необхідно досягти примирення і повернення до нормального життя. 
Ми схвалюємо заяву Президента Карзая про перехід у зону відповідальності 
АНСБ третьої групи територій. Це означатиме, що 75 відсотків населення 
Афганістану нині проживатиме у зоні відповідальності АНСБ. До середини 
2013 року, коли відбудеться перехід під егіду АНСБ п’ятої і останньої групи 
афганських територій буде зроблено важливий крок згідно з «дорожньою 
картою» Лісабонського саміту, і АНСБ візьмуть на себе відповідальність за 
гарантування безпеки в усій країні. У цей відповідальний момент, коли 
МССБ переключать увагу з переважно військових місій на завдання із 
забезпечення тренування, надання консультацій та допомоги АНСБ, вони у 
такий спосіб зможуть гарантувати їхнім афганським колегам усю необхідну 
підтримку для виконання дедалі більш відповідальних завдань у галузі 
національної безпеки. Цілком усвідомлюючи нашу відповідальність, ми 
проводимо поступове скорочення чисельності наших сил в Афганістані з 
тим, щоб до 31 грудня 2014 року завершити місію МССБ. 
 
6. До кінця 2014 року, коли уряд Афганістану здійснюватиме цілковиту 
відповідальність за гарантування безпеки, військову операцію НАТО буде 
офіційно завершено. Проте ми продовжуватимемо надавати потужну 
політичну та практичну допомогу у далекосяжній перспективі, розвиваючи 
програму Тривалого партнерства з Афганістаном. НАТО готова розглянути 
можливість започаткування на прохання уряду Ісламської Республіки 
Афганістан нової місії після 2014 року. Це буде операція іншого характеру на 
території Афганістану і матиме на меті підготовку, консультування і надання 
практичної допомоги АНСБ, зокрема Афганським спецпідрозділам. Це не 
буде бойова місія. Ми доручаємо Раді негайно розпочати роботу над 
процесом військового планування на період після завершення місії МССБ. 
 
7. На міжнародній конференції з питань Афганістану, яка відбулася у Бонні в 
грудні 2011 року, міжнародна спільнота взяла на себе зобов’язання 
підтримати Афганістан у його Перехідному десятиріччі після 2014 року. 
НАТО зробить свій внесок разом з іншими гравцями з метою розбудови в 
Афганістані достатніх і надійних збройних сил, здатних гарантувати безпеку 
на власній території. У зв’язку з цим країни Альянсу схвалюють 
запропоновані внески і знову підтверджують, що мають намір продовжити 
фінансування АНСБ. Ми також звертаємося до міжнародної спільноти із 
закликом взяти на себе зобов’язання продовжити надавати підтримку АНСБ 
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у тривалій перспективі. На основі наявних механізмів мають бути вироблені 
ефективні механізми функціонування і контролю витрат для усіх елементів 
АНСБ, об’єднавши зусилля уряду Ісламської Республіки Афганістан і 
міжнародної спільноти. Слід керуватися принципами гнучкості, прозорості, 
підзвітності та раціоналізації витрат на додаток до заходів із боротьби з 
корупцією. 
 
8. Ми знову наголошуємо на тому, як важливо для держав Альянсу, щоб уряд 
Ісламської Республіки Афганістан продемонстрував відданість 
зобов’язанням, взятим на себе під час Боннської конференції 5 грудня 2011 
року щодо розбудови демократичного суспільства, що ґрунтується на 
верховенстві права і чесному врядуванні, зокрема, досягнення успіху щодо 
долання корупції, розбудови суспільства, в якому поважалися б права 
людини і основоположні права громадян, серед яких рівність чоловіків і 
жінок та їх активна участь у суспільному житті країни. Майбутні вибори 
мають бути проведені з цілковитою повагою до суверенітету Афганістану та 
із дотриманням Конституції Афганістану. Їхня прозорість, надання рівного 
доступу усім громадянам і достовірність результатів голосування матимуть 
вирішальне значення. У разі просування Афганістану в цьому напрямі країни 
– члени НАТО розглянуть можливість продовжити надання допомоги також 
після 2014 року. 
 
9. Ми також підкреслюємо важливість спільного розуміння, яке має поділяти 
також уряд Ісламської Республіки Афганістан, щодо цілковитого доступу 
афганських жінок до процесу відбудови, політичного процесу, підтримання 
миру та примирення на території Афганістану, а також щодо необхідності 
поважати інституційні механізми, що гарантують їхні права. Крім цього, ми 
визнаємо необхідність захисту дітей від ворожих наслідків збройного 
конфлікту. 
 
10. Ми також визнаємо, що безпека і стабільність у «Серці Азії» – це процес, 
що охоплює увесь регіон. Стамбульський процес з питань регіональної 
безпеки і співпраці, який було започатковано у листопаді 2011 року, 
відображає готовність Афганістану разом з іншими країнами в регіоні 
співпрацювати з метою підтримання безпеки і стабільності та гарантування 
розвитку на регіональному рівні. Країни регіону, зокрема Пакистан, 
відіграють вагому роль у гарантуванні тривалого миру, стабільності та 
безпеки на території Афганістану, а також у полегшенні перехідного періоду. 
Ми готові продовжувати діалог і практичне співробітництво з відповідними 
гравцями в регіоні в цьому аспекті. Ми вітаємо успіх у переговорах про 
домовленості щодо транзиту, які нині тривають з нашими партнерами у 
Центральній Азії та Росією. НАТО продовжує взаємодію з Пакистаном з 
питання якомога скорішого відновлення наземного сполучення. 
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11. Завтра ми проведемо розширене засідання, присвячене місії МССБ. 
 
12. Альянс залишається відданим справі підтримання стабільності та безпеки 
у стратегічно важливому балканському регіоні. Ми знову підтверджуємо 
нашу цілковиту підтримку місії сил КФОР, які продовжують діяти обережно, 
твердо та неупереджено відповідно до мандата ООН, визначеного 
Резолюцією Ради Безпеки ООН 1244. Сили КФОР продовжуватимуть 
відігравати роль щодо розбудови мирного, стабільного, багатоетнічного 
суспільства у Косові, продовжуватимуть сприяти гарантуванню права на 
вільне пересування і забезпеченню середовища безпеки для усіх жителів 
Косова, у співпраці з усіма відповідними гравцями, такими як Місія із 
забезпечення верховенства закону Європейського союзу (EULEX) та 
Спеціальний представник ЄС, за домовленістю, а також властями Косова. Ми 
зберігатимемо на належному рівні потенціал сил КФОР для гарантування їх 
здатності виконувати ці завдання. Ми і надалі просуватимемося у напрямі 
створення менших за чисельністю, більш гнучких сил у Косові, покликаних 
здійснювати функцію стримування, щойно виникне сприятлива для цього 
ситуація. Ми схвалюємо прогрес, досягнутий у розбудові Сил безпеки 
Косова під наглядом НАТО та високо оцінюємо їхню готовність і здатність 
виконувати завдання і нести відповідальність у галузі безпеки. Ми і надалі 
шукатимемо можливості участі НАТО у розбудові Сил безпеки Косова.  
 
13. Минулого року в рамках операції за мандатом ООН «Юніфайд 
протектор» (OUP) та за сприяння Ліги арабських держав Альянс відіграв 
основну роль у забезпеченні захисту цивільного населення Лівії і допоміг 
врятувати тисячі життів. Ми високо оцінюємо успіх, якого досяг лівійський 
народ на шляху побудови нової, вільної, демократичної Лівії, в якій би 
цілковито поважалися права людини та основоположні свободи, і закликаємо 
продовжувати розвивати досягнутий успіх. 
 
14. Успіх нашої операції в Лівії знову підтвердив, що Альянс здатний швидко 
та ефективно провести складну операцію на підтримку зусиль широкої 
міжнародної спільноти. Ми винесли декілька цінних уроків з цієї операції, 
які враховуватимемо у нашому плануванні та політиці. В рамках операції 
«Юніфайд протектор» НАТО розвинула нові стандарти консультацій і 
практичної співпраці з країнами-партнерами, які долучилися до нашої місії, а 
також з іншими міжнародними і регіональними організаціями. У цьому 
контексті ми визнаємо важливе значення Контактної групи з питань Лівії. 
 
15. Альянс також проводить інші місії та операції на підтримання миру і 
безпеки: 
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· Ми схвалюємо подовження мандата нашої операції із протидії 
піратству поблизу Африканського Рогу, операції «Оушен шилд», на 
наступні два роки, до 2014 року. Рішення запроваджувати більш активні 
дії на морі повинно підвищити ефективність наших намагань обмежити 
зону активності піратів. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля 
міжнародної спільноти у галузі боротьби з піратством, зокрема, 
співпрацюючи в рамках операції ЄС «Аталанта», як було узгоджено, 
Об’єднаних оперативно-тактичних сил 151 та з іншими підрозділами 
ВМС, а також у рамках співпраці з Контактною групою із протидії 
піратству на узбережжі Сомалі. Ми закликаємо представників 
цивільного судноплавства затвердити практику найліпшої поведінки та 
інші заходи, які довели свою ефективність у галузі боротьби з 
піратством згідно з положеннями міжнародного права. 
· Операція «Активні зусилля» – це наша військово-морська операція у 
рамках статті 5 на Середземному морі, яка має на меті сприяти зусиллям 
у боротьбі з тероризмом. Нині ми розглядаємо стратегічні сценарії 
подальшого розвитку цієї операції. 
· Ми продовжуємо надавати оперативну допомогу Африканському союзу 
(АС) на його прохання. Ми погодилися продовжити надання допомоги у 
вигляді авіа- та морських стратегічних перевезень в рамках операції АС 
у Сомалі (AMISOM) і сприяти розбудові миротворчого потенціалу АС у 
далекосяжній перспективі, зокрема щодо створення Африканських сил 
постійної готовності. Ми готові розглянути нові можливості надання 
допомоги з боку НАТО у підготовці персоналу АС у разі відповідного 
прохання. 
· Ми успішно завершили Навчальну місію НАТО в Іраку (НМН-I), яка 
сприяла підвищенню стабільності в Іраку завдяки забезпеченню 
підготовки персоналу структур безпеки Іраку. 

 
16. Поширене сексуальне насильство і дискримінація за гендерною ознакою 
під час конфліктних ситуацій, брак ефективних інституційних механізмів для 
гарантування захисту жінок, а також замалий відсоток жінок, представлених 
у мирному процесі, залишається серйозною перешкодою на шляху 
досягнення тривалого миру. Ми готові і надалі продовжувати цілковито 
втілювати у життя Резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 з питань жінок, миру 
та безпеки, а також пов’язані з нею резолюції, які мають на меті гарантувати і 
сприяти розвитку прав жінок, їхньої ролі та участі у запобіганні та 
припиненні конфліктів. Згідно з Політикою НАТО/Ради євроатлантичного 
партнерства (РЄАП) Альянс спільно з державами-партнерами досяг 
відчутного успіху у своїх цілях, визначених у цих резолюціях. У зв’язку з 
цим сьогодні ми ухвалили Звіт щодо Стратегічного прогресу, беручи за 
основу Резолюцію РБ ООН 1325 та відповідні резолюції, що стосуються 
операцій і місій під проводом НАТО. Ми схвалюємо щедру пропозицію 
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Норвегії відрядити свого громадянина як Спеціального представника НАТО з 
цих важливих питань. У зв’язку з цим та з метою досягнення подальшого 
прогресу з цих питань ми доручили Раді продовжити втілення в життя 
Політики та Плану дій; здійснити аналіз практичних наслідків Резолюції РБ 
ООН 1325 для проведення операцій і місій НАТО; продовжити приділяти 
увагу гендерному питанню у щоденній діяльності Альянсу і до наступного 
саміту підготувати відповідний звіт.  
 
17. Ми також готові і надалі слідкувати за дотриманням Резолюції РБ ООН 
1612 та інших відповідних резолюцій щодо захисту дітей, що постраждали 
внаслідок збройних конфліктів. Прикро відзначати зростання загроз життю 
дітей у разі збройних конфліктів, і ми суворо засуджуємо те, що діти дедалі 
частіше стають безпосередніми учасниками збройних конфліктів, жертвами 
сексуального насильства і цілеспрямованих нападів. У рамках операцій під 
проводом НАТО, таких як місія МССБ на території Афганістану, ми 
відіграємо провідну роль щодо запобігання, відстеження та реагування на 
порушення прав дитини, зокрема завдяки спеціальній підготовці персоналу, 
що братиме участь в операції, та механізму оповіщення про порушення. Цей 
підхід, що ґрунтується на практичних заходах у рамках реальних бойових 
операцій, засвідчує незмінну рішучість НАТО діяти в цьому напрямі, так 
само, як і нещодавнє призначення Альянсом Контактної особи з питань прав 
дитини під час збройних конфліктів для підтримання тісного зв’язку з ООН з 
цих питань. Завдяки співпраці між НАТО та ООН в цій галузі було створено 
низку корисних механізмів, які повинні бути включені до навчальних 
модулів НАТО та братимуться до уваги під час майбутніх операцій Альянсу. 
 
18. Наш досвід проведення операцій свідчить про те, що військові засоби, 
хоч і є необхідними, не можуть самотужки розв’язати численні загрози 
безпеці наших країн. Ми знову підкреслюємо правильність рішення 
Лісабонського саміту про комплексний підхід. Нині НАТО активно працює 
над втіленням у життя цих зобов’язань щодо вироблення комплексного 
підходу і зусиль зі стабілізації та відбудови. Нині при штаб-квартирі НАТО 
та Командуванні НАТО з питань операцій діють невеликі за чисельністю, але 
важливі за значенням цивільні групи із реагування на кризи, згідно з 
принципами та докладними політичними настановами, які ми проголосили 
на Лісабонському саміті.  
 
19. Ми і надалі поглиблюватимемо політичний діалог і практичне 
співробітництво з ООН згідно зі Спільною декларацією НАТО – ООН від 
вересня 2008 року. Ми схвалюємо активізацію співпраці та поглиблення 
зв’язків між НАТО і ООН з часу проведення останньої зустрічі на 
найвищому рівні у Лісабоні в листопаді 2010 року, що також сприяло 
успіхові операції «Юніфайд протектор». 
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20. НАТО і ЄС поділяють спільні цінності та стратегічні інтереси. ЄС є 
унікальним і вагомим партнером НАТО. В сучасних умовах фінансових 
труднощів абсолютно необхідно продовжувати поглиблювати це стратегічне 
партнерство за домовленістю двох організацій та як закріплено у 
Стратегічній концепції. НАТО і ЄС мають і надалі поглиблювати практичну 
співпрацю у рамках військових операцій, розширювати політичні 
консультації та цілковито співпрацювати у розбудові сучасного оборонного 
потенціалу. НАТО і ЄС працюють пліч-о-пліч у рамках операцій із 
подолання наслідків кризових ситуацій, підкріплюючи зусилля один одного, 
зокрема в Афганістані, у Косові та у боротьбі з піратством. НАТО визнає, що 
ЄС потребує більш потужних і боєздатних оборонних сил. НАТО також 
визнає занепокоєння деяких країн – членів Альянсу, що не входять до складу 
ЄС, та їхні суттєві внески у зміцнення потенціалу ЄС, щоб забезпечити його 
здатність реагувати на спільні загрози в галузі безпеки. Щодо стратегічного 
партнерства між НАТО і ЄС, необхідно забезпечити якомога активніше 
залучення країн НАТО, що не є членами ЄС, у цих зусиллях. У цьому аспекті 
НАТО тісно співпрацюватиме з ЄС, як було домовлено з метою гарантування 
того, щоб наша «розумна оборона» та ініціативи ЄС щодо зведення та обміну 
ресурсами доповнювали і взаємно підсилювали одна одну. Ми схвалюємо 
зусилля ЄС, зокрема в галузі дозаправлення у повітрі, медичного 
забезпечення, військово-морського спостереження та підготовки. Ми також 
схвалюємо ініціативи окремих європейських країн – членів НАТО і партнерів 
у цих та інших галузях. Ми закликаємо Генерального секретаря НАТО 
продовжувати діалог із Верховним представником ЄС з метою підвищення 
ефективності співпраці між нашими двома організаціями і до часу нашого 
наступного засідання на найвищому рівні скласти звіт Північноатлантичній 
раді. 
 
21. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Організацією з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ передусім у таких галузях, як запобігання та 
розв’язання конфліктів, постконфліктна відбудова, а також у реагуванні на 
нові загрози у галузі безпеки. Ми готові і надалі поглиблювати 
співробітництво як на політичному, так і на практичному рівні з усіх питань, 
що становлять спільний інтерес. 
 
22. НАТО має розгалужену мережу партнерських відносин. Ми високо 
цінуємо партнерські відносини НАТО та їхній внесок у діяльність Альянсу, 
як засвідчили окремі засідання з партнерами НАТО, які ми провели в Чикаго 
в рамках саміту Альянсу. Партнерство відіграє основну роль в зміцненні 
міжнародного миру та безпеки. Партнерські відносини НАТО становлять 
ключовий елемент нашої спільної безпеки – одного з основних завдань 
Альянсу. Ми виробили ефективну політику, спрямовану на розвиток цих 
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партнерських відносин. У рамках Ради євроатлантичного партнерства 
(РЄАП) і програми «Партнерство заради миру» ми розвивали контакти з 
нашими партнерами в євроатлантичній зоні, намагаючись побудувати 
неподільну, вільну та мирну Європу. За останні двадцять років наші 
партнерські відносини значною мірою сприяли і створили рамки для 
політичного діалогу і практичної регіональної співпраці в галузі безпеки й 
оборони, допомогли поширити наші спільні цінності, дали змогу 
обмінюватися знаннями та досвідом, а також відіграли вагому роль у 
забезпеченні успіху наших місій та операцій. У квітні 2011 року в Берліні 
міністри закордонних справ країн НАТО ухвалили більш ефективну та 
гнучку політику в галузі партнерства, прагнучи підвищити ефективність 
партнерських програм НАТО. Ми і надалі активно втілюватимемо цю 
політику, спрямовану на поглиблення партнерських програм НАТО, а саме: 
розвиваючи співпрацю в рамках Ради євроатлантичного партнерства, 
Середземноморського діалогу, Стамбульської ініціативи співпраці, а також 
наших партнерських відносин в усьому світі, водночас використовуючи 
гнучкі формати; продовжуючи розвивати нашу політичну та практичну 
співпрацю з партнерами, зокрема на оперативному рівні; а також заохочуючи 
участь держав-партнерів в ініціативах у галузі підготовки, освіти та 
навчання, зокрема в рамках Сил швидкого реагування НАТО. Ми маємо на 
меті активізувати наші зусилля з метою залучення країн-партнерів в усьому 
світі, які в змозі робити помітний внесок у гарантування безпеки, а також 
розвивати контакти з новими партнерами, такими як Монголія, для 
розбудови довіри, підвищення прозорості та розвитку політичного діалогу і 
практичної співпраці. У зв’язку з цим ми схвалюємо Спільну політичну 
декларацію між НАТО та Австралією. 
 
23. Ми високо цінуємо істотні внески наших партнерів у заходи практичної 
співпраці та у різні Цільові фонди на підтримку цілей партнерства. Ми 
схвалюємопублікацію Звіту про стан досягнення цілісності, а також успіх у 
виконанні Програми НАТО із досягнення цілісності, яка відіграла важливу 
роль у підвищенні рівня прозорості, підзвітності та цілісності в оборонному 
секторі зацікавлених країн. 
 
24. Ми схвалюємо проведення в Чикаго зустрічі з 13 нашими партнерами1, 
які останнім часом зробили особливі внески у проведення операцій під 
проводом НАТО з політичної, оперативної та фінансової точки зору. Це 
свідчить про більшу гнучкість, з якою ми нині підходимо до питання 
розвитку партнерства, орієнтуючись на попит і практичний зміст. Зустрічі в 
Чикаго із нашими партнерами дали нам унікальну нагоду обговорити 
набутий досвід у рамках нашої співпраці та обмінятися думками щодо 
спільних викликів у галузі безпеки, які загрожують нам усім. Спільні 
тренування та навчання відіграватимуть визначну роль у підтриманні на 
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належному рівні оперативної сумісності між збройними силами наших 
держав, насамперед, коли ми разом беремо участь у реальних бойових 
операціях. Ми обміняємося ідеями, висунутими на Чиказькому саміті, з 
нашими партнерами у рамках відповідних форумів і продовжимо їх 
обговорення. 
 
25. Згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору двері НАТО 
залишатимуться відкритими для демократичних європейських держав, які 
поділяють цінності Альянсу, які готові і здатні взяти на себе обов’язки і 
зобов’язання, що випливають із членства в Альянсі, які здатні просувати 
принципи Договору і чия участь в Альянсі може сприяти безпеці у 
північноатлантичній зоні. Виходячи з цих міркувань, ми уважно 
придивлятимемося до успіхів кожної з країн-партнерів, які прагнуть 
вступити до Альянсу, і оцінюватимемо їхні заслуги. Ми знову підкреслюємо 
нашу відданість євроатлантичній інтеграції наших партнерів, які прагнуть 
приєднатися до Альянсу згідно з попередніми рішеннями, що їх було 
ухвалено на самітах у Бухаресті, Страсбурзі-Килі та Лісабоні. Ми вітаємо 
успіхи, досягнуті цими чотирма країнами-партнерами та закликаємо їх 
продовжувати ухвалення необхідних рішень ті запровадження реформ з 
метою просування їхніх євроатлантичних амбіцій. З нашого боку, ми 
продовжуватимемо надавати політичну та практичну підтримку партнерам, 
які прагнуть вступити до Альянсу. Розширення НАТО значною мірою 
сприяло підвищенню рівня безпеки країн – членів Альянсу; перспектива 
подальшого розширення і відчуття спільної безпеки продовжують 
зміцнювати стабільність у Європі у ширшому сенсі. 
 
26. Ми знову підтверджуємо нашу згоду, висловлену на Бухарестському 
саміті НАТО у 2008 році, а також на подальших самітах Альянсу, запросити 
до вступу колишню Югославську Республіку Македонія2, щойно в рамках 
ООН буде знайдено загальноприйнятне рішення щодо офіційної назви 
країни, і ми усіляко закликаємо активізувати зусилля в цьому аспекті. 
Якнайскоріше розв’язання цього питання і подальше членство країни в 
НАТО сприятимуть безпеці і стабільності в регіоні. Ми закликаємо до 
невідкладного продовження переговорів і сподіваємося, що вони будуть 
проведені у стислі терміни. Ми схвалюємо і продовжуємо підтримувати 
зусилля в сфері реформування, що нині тривають у колишній Югославській 
Республіці Македонія, та закликаємо до подальшого втілення реформ. Ми 
також схвалюємо успіхи на шляху подальшого розвитку багатоетнічного 
суспільства. Ми схвалюємо суттєвий внесок колишньої Югославської 
Республіки Македонія у проведення операцій під проводом НАТО, а також її 
активну роль в ініціативах регіональної співпраці. Ми високо цінуємо давню 
відданість колишньої Югославської Республіки Македонія її прагненню 
вступити до НАТО. 
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27. Ми схвалюємо істотний успіх, досягнутий Чорногорією на шляху до 
членства в НАТО, та її внесок у підтримання безпеки на території західних 
Балкан і в регіоні загалом, зокрема завдяки її активній участі в ініціативах 
регіональної співпраці та її участь у місії МССБ. Ми також з радістю 
відзначаємо зростання громадської підтримки щодо вступу Чорногорії до 
Альянсу і продовжуватимемо сприяти цьому процесові. Активна участь 
Чорногорії в програмі НАТО «План дій щодо членства» (ПДЧ) свідчить про 
її тверду відданість прагненню набути членства в Альянсі. У Чорногорії були 
успішно втілені великомасштабні політичні, економічні та оборонні 
перетворення, і ми закликаємо країну продовжувати шлях реформ, який ще 
більш наблизить її до Альянсу. Ми активно стежитимемо за успіхами 
Чорногорії на шляху набуття членства в НАТО. 
 
28. Ми і надалі залишаємося прибічниками прагнень щодо членства в НАТО 
Боснії і Герцеговини. Ми схвалюємо істотний успіх, якого було досягнуто 
протягом останніх місяців, зокрема щодо формування Ради Міністрів Боснії і 
Герцеговини, а також підписання політичної угоди 9 березня 2012 року про 
передачу військових об’єктів нерухомості у державну власність. Ці зрушення 
є ознакою політичної волі Боснії і Герцеговини просувати процес 
реформування, і ми закликаємо усі політичні сили країни до конструктивної 
співпраці для подальшого втілення реформ, необхідних для забезпечення 
євроатлантичної інтеграції. Політична угода про реєстрацію оборонних 
об’єктів державною власністю є важливим кроком на шляху виконання умов, 
сформульованих міністрами закордонних справ НАТО у Таллінні в квітні 
2010 року щодо набуття можливості повноправної участі у процесі ПДЧ. Ми 
схвалюємо перші кроки, зроблені на цьому шляху, і закликаємо політичних 
лідерів Боснії і Герцеговини продовжувати конструктивно працювати в 
цьому напрямі і невідкладно виконати дану угоду з тим, щоб якомога 
скоріше розпочати перший цикл ПДЧ. Альянс і надалі відстежуватиме успіхи 
у втіленні реформ і надаватиме допомогу Боснії і Герцеговині на шляху 
реформування країни. Ми схвалюємо внесок Боснії і Герцеговини в операції 
під проводом НАТО та її конструктивну роль у підтриманні регіональної і 
міжнародної безпеки. 
 
29. На Бухарестському саміті 2008 року ми вирішили надати Грузії 
перспективу членства в Альянсі, і ми знову підтверджуємо усі елементи 
цього рішення, а також усі рішення, що були ухвалені згодом. Комісія Грузія 
– НАТО та Щорічна національна програма (ЩНП) Грузія – НАТО є 
основними елементами у здійсненні контролю за перебігом процесу набуття 
членства, перспективу якого ми надали Грузії за рішеннями Бухарестського 
саміту. Ми схвалюємо успіхи, досягнуті Грузією з часу Бухарестського 
саміту, спрямовані на реалізацію її євроатлантичних амбіцій шляхом 
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запровадження реформ, втілення у життя її Щорічної національної програми, 
активні політичні контакти з Альянсом в рамках Комісії Грузія – НАТО. У 
зв’язку з цим ми вирішили зміцнити контакти між Грузією та Альянсом, 
зокрема шляхом активізації політичного діалогу, практичного 
співробітництва і підвищення рівня оперативної сумісності з Грузією. Ми 
знову схвалюємо і продовжуватимемо активно підтримувати виконання 
Грузією усіх необхідних реформ, зокрема демократичних перетворень, 
виборчої та судової реформи, а також реформування структур безпеки і 
оборони. Ми знову наголошуємо на важливості проведення вільних, чесних і 
відкритих для усіх громадян виборів у 2012 та 2013 році. Ми високо цінуємо 
істотний внесок у підтримання євроатлантичної безпеки, що його робить 
Грузія, надаючи до складу МССБ другий за чисельністю контингент серед 
країн – нечленів НАТО. 
 
30. Ми знову наголошуємо на нашій незмінній підтримці територіальної 
цілісності та суверенітету Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми 
схвалюємо цілковите дотримання Грузією угоди про припинення вогню, 
досягнутої за посередництва ЄС, та інших односторонніх кроків, 
спрямованих на розбудову довіри. Ми схвалюємо відмову Грузії від 
застосування сили та закликаємо Росію наслідувати цей приклад. Ми знову 
закликаємо Росію відкликати її визнання грузинських територій Південної 
Осетії та Абхазії незалежними державами. Ми закликаємо усіх учасників 
Женевських переговорів діяти конструктивно, а також тісно співпрацювати з 
ОБСЄ, ООН та ЄС для досягнення мирного врегулювання конфлікту на 
міжнародно визнаній території Грузії.  
 
31. У рамках Чиказького саміту міністри закордонних справ зустрілися з 
колегами із колишньої Югославської Республіки Македонія, Чорногорії, 
Боснії і Герцеговини й Грузії для здійснення аналізу досягнутого успіху, 
планування майбутньої співпраці та обміну думками з нашими партнерами, 
зокрема щодо їхньої участі в заходах партнерства та внесок в операції. Ми 
вдячні цим країнам-партнерам, які є кандидатами на вступ до НАТО, за 
важливі внески у проведення операцій під проводом НАТО, що засвідчує 
їхню відданість нашим спільним пріоритетам в галузі безпеки. 
 
32. У стратегічно важливому регіоні західних Балкан демократичні цінності, 
регіональна співпраця та добросусідські відносини мають істотне значення 
для підтримання тривалого миру і стабільності. Нам приємно відзначити 
досягнутий успіх, зокрема на рівні регіонального співробітництва, і ми і 
надалі продовжуватимемо активно підтримувати прагнення країн регіону до 
членства в Альянсі. Країни НАТО та держави-партнери в регіоні спільними 
зусиллями сприяють підтриманню миру в регіоні та світі, зокрема у вигляді 
різних форм регіональної співпраці. 
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33. Ми продовжуємо бути прибічниками прагнення Сербії інтегруватися до 
євроатлантичних структур. Ми схвалюємо успіхи, досягнуті Сербією, на 
шляху розвитку міцнішого партнерства з НАТО і закликаємо Белград 
продовжувати зусилля в цьому напрямі. НАТО готова і надалі поглиблювати 
політичний діалог та практичне співробітництво із Сербією.Ми продовжимо 
надавати допомогу Сербії у запровадженні реформ і закликаємо її рухатися в 
цьому напрямі. 
 
34. Ми закликаємо Сербію підтримати зусилля, спрямовані на консолідацію 
миру і стабільності у Косові. Ми закликаємо усі сторони гарантувати 
цілковиту співпрацю з силами КФОР та місією EULEX у виконанні їхніх 
відповідних мандатів. Однією із основних вимог для цього є забезпечення 
свободи пересування. Ми звертаємося до Белграда і Пріштіни із закликом 
скористатися наявними можливостями для сприяння миру, безпеці та 
стабільності в регіоні, передусім в рамках діалогу за сприяння ЄС. Ми 
схвалюємо успіхи, досягнуті у переговорах між Белградом та Пріштіною за 
посередництва ЄС, зокрема підписання Угоди про регіональне 
співробітництво та технічний протокол про Об’єднану систему 
прикордонного контролю. Діалог між ними та євроатлантична інтеграція 
держав регіону є головним чинником у сприянні постійному поліпшенню 
клімату безпеки і стабільності на західних Балканах. Ми закликаємо обидві 
сторони цілковито виконувати вже існуючі домовленості та досягти успіху у 
врегулюванні досі не вирішених питань, зокрема, підписання додаткових 
угод про телекомунікації та електроенергію. Ми схвалюємо досягнуті успіхи 
і закликаємо до подальших заходів з метою зміцнення верховенства права, а 
також запровадження інших необхідних реформ у Косові. 
 
35. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, віддана демократичним 
цінностям і принципу верховенства права, має важливе значення для безпеки 
євроатлантичної зони. Відзначаючи п’ятнадцяту річницю Хартії про 
Особливе партнерство між Україною і НАТО, ми схвалюємо готовність 
України поглиблювати політичний діалог і оперативну сумісність із силами 
НАТО, а також її участь в операціях під проводом НАТО та нові пропозиції 
щодо цього. Ми схвалюємо відмову України у березні 2012 року від високо 
збагаченого урану, що свідчить про відданість її зобов’язанням у галузі 
нерозповсюдження ЗМЗ.Пригадуючи наші рішення щодо політики відкритих 
дверей стосовно України, як було проголошено під час Бухарестського та 
Лісабонського самітів, НАТО готова продовжувати розвивати співпрацю з 
Україною і надавати допомогу у втіленні реформ у рамках діяльності Комісії 
Україна – НАТО (КУН) та Щорічної національної програми (ЩНП). 
Звертаючи увагу на принципи та зобов’язання, взяті на себе Україною в 
рамках Хартії Україна – НАТО та ЩНП, викликає занепокоєння вибіркове 
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правосуддя, що виглядає як переслідування за політичним принципом, 
зокрема, спрямоване проти провідних опозиційних лідерів, а також умови їх 
перебування під вартою. Ми закликаємо Україну усунути ці недоліки в 
чинному судочинстві та гарантувати цілковите дотримання принципу 
верховенства права і міжнародних угод, учасником яких є Україна. Ми також 
закликаємо Україну забезпечити проведення вільних і справедливих 
парламентських виборів восени цього року і гарантувати доступ до них усіх 
громадян. 
 
36. Співпраця НАТО – Росія має стратегічне значення, адже сприяє 
створенню спільного простору миру, стабільності та безпеки. Ми 
залишаємося відданими справі гарантування тривалого миру в інтересах усіх, 
докладаючи для цього зусиль разом з Росією на усьому євроатлантичному 
просторі відповідно до цілей, принципів та зобов’язань, взятих на себе 
сторонами, в рамках Основоположного акта Росія – НАТО та Римської 
декларації. Ми прагнемо розбудувати справжнє стратегічне партнерство між 
Росією та НАТО і будемо рухатися в цьому напрямі, якщо з боку Росії також 
буде відповідне прагнення. 
 
37. Цього року ми відзначаємо десятиріччя започаткування Ради НАТО – 
Росія (РНР) та п’ятнадцяту річницю підписання Основоположного акта Росія 
– НАТО. Ми з радістю відзначаємо успіхи, досягнуті до цього часу. Проте з 
окремих питань наші думки не завжди збігаються, і ми маємо докласти 
зусиль для підвищення рівня довіри, взаємної прозорості та передбачуваності 
з тим, щоб цілковито реалізувати потенціал РНР. У зв’язку з цим ми маємо 
намір порушити з Росією у форматі РНР занепокоєння країн НАТО щодо 
проголошених Росією намірів розмістити війська поблизу кордонів Альянсу. 
Пам’ятаючи про цілі, принципи та зобов’язання, які підкріплюють РНР, на 
цій надійній основі ми закликаємо Росію виконувати взяті на себе 
зобов’язання щодо Грузії, як було узгоджено за посередництва ЄС 12 серпня 
та 8 вересня 2008 року3. В нас продовжує викликати занепокоєння 
нарощування військових сил Росії на території Грузії, і ми знову закликаємо 
Росію забезпечити вільний доступ на територію гуманітарної допомоги і 
міжнародних спостерігачів. 
 
38. Росія і НАТО поділяють спільні інтереси в галузі безпеки і стоять перед 
обличчям спільних загроз, і наші спільні досягнення відображають саме таку 
реальність. Ми високо цінуємо Раду НАТО – Росія, яка завжди залишалася 
форумом для ведення відвертого та чесного політичного діалогу – зокрема з 
питань, де наші погляди не збігаються – та для розвитку практичної 
співпраці. Наша співпраця з Росією з питань Афганістану – передусім 
дозволи на дводенний транзит, які Росія запропонувала на підтримку місії 
МССБ, наша спільна ініціатива із підготовки персоналу із боротьби з 
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наркотиками з Афганістану, Центральної Азії та Пакистану, а також 
Цільовий фонд РНР із обслуговування гелікоптерів, який має забезпечити 
одну із пріоритетних потреб АНСБ – усе це свідчить про нашу спільну 
рішучість сприяти миру і стабільності в регіоні. Було розширено співпрацю 
Росія – НАТО в галузі боротьби з тероризмом, і усі країни – учасниці РНР 
винесли для себе корисний досвід після проведення перших цивільно-
військових навчань РНР у галузі боротьби з тероризмом, а також завдяки 
використанню ресурсів, наявних у рамках військово-повітряної програми 
РНР у галузі протидії тероризму, що нині діє на повну силу. Ми також із 
задоволенням відзначаємо поглиблення співпраці між Росією і НАТО у 
рамках операції із боротьби з піратством поблизу Африканського Рогу. Ми 
готові робити кроки і сподіваємося на подальше зміцнення довіри і взаємної 
прозорості з питань оборони; стратегії; вироблення доктрин; військової 
позиції, зокрема щодо нестратегічних ядерних озброєнь в Європі; військових 
навчань; контролю над озброєннями та роззброєння, і ми закликаємо Росію 
обговорити з країнами – членами НАТО можливі заходи щодо зміцнення 
довіри у цих галузях. 
 
39. За часів небачених змін у середземноморському регіоні та на Близькому 
Сході загалом НАТО готова продовжувати зміцнювати і розвивати 
партнерські відносини з країнами регіону, з якими ми поділяємо спільні 
занепокоєння в галузі безпеки, а також спільні цілі, такі як мир, безпека і 
стабільність. НАТО підтримує прагнення населення країн регіону до 
демократії, особистої свободи та верховенства права – цінностей, на яких 
ґрунтується Альянс.  
 
40. Криза в Лівії висвітлила переваги співпраці з партнерами в регіоні. Вона 
також довела, наскільки корисними є регулярні консультації між Альянсом і 
регіональними організаціями, такими як Рада співробітництва країн Перської 
затоки та Ліга Арабських держав. 
 
41. НАТО готова проводити активніші консультації з питань безпеки, що 
викликають спільну стурбованість, зокрема в рамках Середземноморського 
діалогу (СД) та Стамбульської ініціативи співпраці (СІС), а також проводити 
двосторонні консультації у форматі 28+n. Ми знову підтверджуємо нашу 
відданість СД і СІС та принципам, на яких вони ґрунтуються. СД та СІС 
залишатимуться двома ініціативами в галузі партнерства, які доповнюють, 
але не замінюють одна одну.Ми також готові розглянути можливість надати, 
у разі відповідного прохання, допомогу нашим партнерам в регіоні в таких 
галузях, як розбудова структур безпеки, модернізація оборонного сектора, 
розбудова військового потенціалу та цивільно-військові відносини. 
Програми, розроблені з урахуванням індивідуальних потреб кожної з країн, 
дадуть змогу зосередитися на їхніх конкретних пріоритетах.   
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42. СД сприяє зміцненню взаєморозуміння, політичного діалогу, практичного 
співробітництва та, за доцільністю, оперативної сумісності. Ми схвалюємо 
ініціативу під проводом Марокко, спрямовану на розробку нового 
політичного рамкового документа СД, і ми з радістю обговоримо його 
якомога скоріше з нашими партнерами в рамках СД. Ми закликаємо наших 
партнерів в рамках СД проявити активність щодо використання можливостей 
співпраці з НАТО, які пропонує дана програма. СД залишається відкритим 
для участі інших країн регіону.  
 
43. Ми схвалюємо висловлену Лівією зацікавленість щодо поглиблення 
відносин з НАТО. У разі її побажання, ми готовіпривітати Лівію як нового 
партнера. Зрозуміло, що було б логічно розглянути Середземноморський 
діалог як найбільш придатний інструмент для розвитку цих відносин. Ми 
готові, у разі відповідного прохання з боку Лівії, та на непостійній основі 
розглянути можливість надання допомоги Лівії з боку НАТО з тих питань, де 
досвід НАТО міг би бути корисним. Йдеться насамперед про реформування 
структур безпеки і оборони, враховуючи наявність вже діючих міжнародних 
програм для Лівії. 
 
44. Ми поглибимо політичний діалог та практичне співробітництво в рамках 
СІС. Ми щиро схвалюємо щедру пропозицію Держави Кувейт прийняти в 
себе Регіональний центр СІС, який допоможе нам набути кращого розуміння 
спільних викликів у галузі безпеки та обговорити, яким чином краще на них 
реагувати. Ми закликаємо наших партнерів у рамках СІС проявити 
активність щодо використання можливостей співпраці з НАТО, які пропонує 
дана програма. СІС залишається відкритою для нових можливих учасників. 
 
45. Ми стежимо за розвитком подій в Сирії, що викликають дедалі більшу 
стурбованість, і ми цілком підтримуємо зусилля Організації Об’єднаних 
Націй та Ліги Арабських держав, зокрема щодо втілення у життя Плану 
Аннана з шести пунктів, щоб врегулювати кризу у мирний спосіб. 
 
46. Ми схвалюємо успіх, досягнутий в Іраку. Перехідний відділ НАТО в 
Іраку слугує розвиткові партнерства. 
 
47. Хоча ситуація на євроатлантичному просторі вбачається цілком мирною, 
серйозне занепокоєння Альянсу викликають затяжні конфлікти на 
Південному Кавказі та в Республіці Молдова. Ми схвалюємо конструктивний 
підхід щодо відновлення діалогу з питань Придністров’я у форматі 5+2і 
закликаємо усі сторони докласти подальших зусиль для врегулювання 
ситуації. Щодо усіх цих конфліктів ми закликаємо усі зацікавлені сторони 
діяти конструктивно і проявити міцну політичну волю з метою мирного 
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врегулювання спорів, а також поважати формати переговорів, що склалися. 
Ми закликаємо їх усіх уникати кроків, які у майбутньому могли б підірвати 
регіональну безпеку і стабільність. Ми залишаємося відданими збереженню 
територіальної цілісності, незалежності та суверенітету Вірменії, 
Азербайджану, Грузії та Республіки Молдова, і ми підтримуватимемо 
зусилля, спрямовані на мирне врегулювання цих регіональних конфліктів, 
виходячи з норм і принципів міжнародного права, Статуту Організації 
Об’єднаних Націй та Гельсінського заключного акта. 
 
48. Чорноморський регіон зберігає свою важливість для євроатлантичної 
безпеки. Ми схвалюємо успіхи у розвитку регіональної співпраці і 
відповідальності країн регіону завдяки ефективному використанню наявних 
ініціатив і механізмів у дусі прозорості, доповнюваності та залучення у 
процес співпраці усіх держав регіону. Ми продовжуватимемо, за 
доцільністю, підтримувати ці зусилля, виходячи з пріоритетів регіону, а 
також розвиток діалогу і співпраці між країнами чорноморського регіону і 
НАТО. 
 
49. Кількість кібернетичних нападів продовжує зростати, причому вони 
стають дедалі досконалішими і складнішими. Ми знову підтверджуємо 
зобов’язання у галузі протидії кібернетичним нападам, взяті на себе під час 
Лісабонського саміту. За підсумками Лісабонського саміту минулого року ми 
затвердили Концепцію, Політику та План дій у галузі кіберзахисту, які нині 
втілюються у життя. Виходячи з наявних ресурсів НАТО, основні елементи 
Спроможності НАТО у галузі реагування на комп’ютерні інциденти, яка, 
зокрема, передбачає захист більшості сторінок в Інтернеті та користувачів, 
запрацює на повну силу з кінця 2012 року. Ми взяли на себе зобов’язання 
виділити ресурси та завершити необхідні перетворення для того, щоб 
гарантувати централізований захист усіх органів НАТО від кібернетичних 
нападів, з тим, щоб забезпечити ефективніший кіберзахист наших інвестицій 
в НАТО. Ми продовжимо включення заходів у галузі кібернетичного захисту 
у структури та процедури Альянсу, а також, так само, як і окремі країни-
члени, ми готові визначати та забезпечувати національні ресурси в галузі 
захисту від кібернетичних нападів, які сприятимуть поглибленню співпраці 
та оперативної сумісності в межах Альянсу, зокрема, в рамках процесу 
оборонного планування НАТО. Ми розвиватимемо нашу здатність 
запобігати, виявляти, захищатися від та усувати наслідки кібернетичних 
нападів. Щоб подолати загрози безпеці кібернетичного простору та з метою 
підвищення рівня нашої спільної безпеки, ми готові співпрацювати з 
відповідними країнами-партнерами за необхідністю, а також з міжнародними 
організаціями, такими як ЄС, за узгодженням, Рада Європи, ООН та ОБСЄ 
для активізації конкретної співпраці. Ми також повною мірою 
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використовуватимемо досвід Об’єднаного центру майстерності у галузі 
кіберзахисту, що розташований в Естонії. 
 
50. Зберігається серйозне занепокоєння щодо можливості розповсюдження 
ядерної зброї та іншої зброї масового знищення (ЗМЗ), а також засобів її 
доставки до цілі. Розповсюдження ЗМЗ ставить під загрозу наше спільне 
бачення майбутнього людства без ядерної зброї і створення умов, необхідних 
для досягнення цієї мети згідно із цілями Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї. Ми поділяємо серйозне занепокоєння Ради Безпеки ООН щодо 
ядерної програми Ірану і закликаємо Іран у повному обсязі виконати 
міжнародні зобов’язання, зокрема, усі Резолюції Ради Безпеки ООН та Ради 
директорів Міжнародної агенції з питань ядерної енергетики. Ми знову 
закликаємо Іран до співпраці з міжнародною спільнотою і вимагаємо 
довести, що його ядерна програма має виключно мирні цілі згідно з 
положеннями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми 
підтримуємо негайне вирішення іранського ядерного питання 
дипломатичними засобами та закликаємо до продовження спільної роботи у 
форматі P5+1 та переговорів з іранського питання. Ми глибоко стурбовані 
діяльністю Корейської Народно-Демократичної Республіки у галузі 
розповсюдження ЗМЗ і закликаємо її цілковито дотримуватися відповідних 
резолюцій РБ ООН та міжнародних зобов’язань, зокрема негайно припинити 
усі заходи, що стосуються наявної у неї ядерної зброї та програм розробки 
балістичних ракет – остаточно, переконливо та незворотно. Ми суворо 
засуджуємо запуск, здійснений Корейською Народно-Демократичною 
Республікою 13 квітня 2012 року, із застосуванням технології балістичних 
ракет. Ми закликаємо усіх цілковито дотримуватися і виконувати положення 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткових протоколів до 
Запобіжної угоди Міжнародної агенції з питань атомної енергетики, і 
закликаємо до цілковитого дотримання Резолюції Ради Безпеки ООН 1540 і 
схвалюємо подальшу роботу в рамках Резолюції 1977. Ми також закликаємо 
держави, що мають ядерні матеріалами, підвищити рівень їх захисту на 
національній території, до чого закликав саміт у Сеулі з питань ядерної 
безпеки 2012 року. Ми будемо і надалі втілювати у життя політику НАТО 
стратегічного рівня, спрямовану на запобігання розповсюдженню ЗМЗ та 
захист від загрози застосування хімічної, біологічної, радіологічної та 
ядерної (ХБРЯ) зброї. Ми забезпечимо НАТО належним потенціалом, 
зокрема на етапі планування, підготовки та навчань,щоб бути здатними 
відреагувати на напад із застосуванням ХБРЯ зброї. 
 
51. Тероризм в усіх його формах та проявах не має жодного виправдання. Ми 
шкодуємо з приводу втрати людських життів внаслідок терористичних 
нападів та висловлюємо співчуття сім’ям загиблих. Ми знову підтверджуємо 
нашу готовність продовжувати з незмінною рішучістю боротьбу з 
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тероризмом згідно з положеннями міжнародного права та принципами 
Статуту Організації Об’єднаних Націй. Сьогодні ми ухвалили Політику та 
настанови НАТО у галузі боротьби з тероризмом і доручаємо Раді 
підготувати План дій з метою зробити Альянс здатним краще запобігати, 
стримувати та реагувати на терористичні напади, визначивши більш доцільні 
ініціативи для підвищення інформованості щодо загроз, вдосконалення 
потенціалу та дій у разі терористичного нападу. 
 
52. Стабільне та надійне енергопостачання, диверсифікація маршрутів 
енергопостачання та постачальників, а також енергоносіїв, взаємозалежність 
енергомереж залишаються першорядними питаннями для НАТО. Хоча ці 
питання переважно належать до компетенції національних урядів та інших 
спеціалізованих міжнародних організацій, НАТО уважно стежить за подіями 
в галузі енергетичної безпеки. Сьогодні ми заслухали звіт щодо поточної 
ситуації, в якому викладено практичні кроки, яких було вжито з часу нашого 
останнього саміту, а також описується шлях уперед з тим, щоб включити, 
коли це доречно, міркування енергетичної безпеки у політику та щоденну 
діяльність НАТО. Ми продовжимо процес консультацій з питань 
енергетичної безпеки та будемо і надалі розвивати спроможність НАТО 
відігравати роль у галузі енергетичної безпеки, зосереджуючи увагу на 
галузях, в яких досвід НАТО може бути корисним. З цією метою ми 
працюватимемо над істотним зменшенням енергозалежності наших збройних 
сил; розвиватимемо спроможність брати участь у захисті критичної 
інфраструктури енергопостачання; а також розвиватимемо контакти з 
країнами – нечленами НАТО, проводячи за необхідністю консультації з 
нашими партнерами. Ми схвалюємо пропозицію започаткувати в Литві 
акредитований при НАТО Центр майстерності в галузі енергетичної безпеки 
в рамках внеску НАТО у зусилля в цій галузі. Ми доручаємо Раді 
продовжити роботу над уточненням можливої ролі НАТО в галузі 
енергетичної безпеки відповідно до принципів та настанов, узгоджених на 
Бухарестському саміті, а також у напрямі, зазначеному у Стратегічній 
концепції НАТО, та у Лісабонських рішеннях. Ми доручаємо Раді 
підготувати звіт про ситуацію в цій галузі до нашого наступного саміту. 
 
53. Одним із серйозних занепокоєнь НАТО є питання проблем довкілля і 
обмеження основних ресурсів. Це ризики для здоров’я людини, кліматичні 
зміни, брак водних ресурсів та зростання залежності від енергоносіїв. Ці 
проблеми значною мірою позначаться на майбутній ситуації в галузі безпеки 
стосовно питань, що викликають стурбованість НАТО і можуть суттєво 
впливати на процес планування і проведення операцій НАТО. 
 
54. У Лісабоні ми закликали переглянути загальну позицію НАТО щодо 
здійснення стримування та захисту від широкого кола загроз, враховуючи 
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зміни у міжнародній ситуації в галузі безпеки. Сьогодні ми ухвалили і 
оприлюднили результати нашого Аналізу оборонної позиції та стримування. 
НАТО збереже за собою у необхідній пропорції ядерну і звичайну зброю, а 
також систему протиракетної оборони для забезпечення стримування і 
оборони згідно із обов’язками, що викладені у Стратегічній концепції. 
Відповідно до Стратегічної концепції, а також зобов’язань згідно з чинними 
механізмами та договорами у галузі контролю над озброєннями, країни – 
члени НАТО продовжуватимуть підтримувати зусилля, спрямовані на 
здійснення контролю над озброєннями, роззброєння та запобігання 
розповсюдженню ЗМЗ.  
 
55. Ми забезпечимо наявність необхідного потенціалу для виконання 
Альянсом його основоположних завдань, які виписані у Стратегічній 
концепції Альянсу. З цією метою ми вирішили ухвалити окрему Декларацію 
Чиказького саміту з питань оборони та ухвалили Програму заходів 
Чиказького саміту в галузі оборони. В цих документах висловлюється 
бачення і подається чіткий план розвитку збройних сил НАТО до 2020 року. 
 
56. Ми схвалюємо нещодавно ухвалене Радою рішення продовжити заходи 
повітряного патрулювання території країн Балтії та схвалюємо висловлену 
готовність країн Балтії активізувати їхню підтримку в якості сторони, що 
приймає, стосовно персоналу НАТО. Країни Альянсу готові продовжувати 
брати участь у цій місії, яка також є прикладом «розумної оборони» в дії. Ця 
місія в мирний час, а також інші домовленості НАТО про здійснення 
повітряного патрулювання є свідченням незмінної та наочної відданості 
НАТО забезпеченню колективної оборони та солідарності. 
 
57. Оперативний досвід Альянсу останнього часу також довів, що здатність 
сил НАТО діяти швидко і злагоджено є ключовою для забезпечення успіху 
місії. Отже, ми і надалі гарантуватимемо злагодженість збройних сил НАТО 
завдяки розширенню можливостей спільної освіти, підготовки та навчань. 
Оскільки НАТО діє за принципом прозорості і очікує такої ж самої поведінки 
від держав-партнерів, ці заходи можуть бути відкриті для участі підрозділів 
або спостерігачів з країн-партнерів. У цьому аспекті ми надаємо вагомого 
значення навчанням Сил швидкого реагування НАТО «Стійкий джаз» 
(«Steadfast Jazz»), запланованим на наступний рік. Ці навчання, разом з 
іншими майбутніми заходами в цій галузі, мають на меті сприяти 
підвищенню здатності сил НАТО взаємодіяти на території Альянсу та брати 
участь у більш масштабних операціях з реагування на кризи.  
 
58. Ми стурбовані зростанням загроз країнам Альянсу внаслідок 
розповсюдження балістичних ракет. Під час нашого саміту в Лісабоні ми 
вирішили розробити потенціал НАТО у галузі захисту від балістичних ракет, 
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щоб бути в змозі виконувати основоположне завдання НАТО – гарантувати 
колективну оборону. Данаініціатива має на меті забезпечити покриття та 
захист усієї території європейських країн – членів Альянсу, їх населення та 
збройних сил від загрози застосування балістичних ракет, що дедалі 
посилюється, згідно з принципами неподільності безпеки країн Альянсу та 
солідарності, рівного розподілу ризиків та витрат, а також зважених ризиків, 
враховуючи рівень загрози, надійність та технічну доцільність проекту на 
основі останнього аналізу спільних загроз, затвердженого Альянсом. У разі, 
якщо завдяки зусиллям міжнародної спільноти загроза розповсюдження 
балістичних ракет зменшиться, систему ПРО НАТО можна буде з легкістю 
адаптувати відповідним чином. 
 
59. Протиракетна оборона може доповнити роль ядерної зброї як засобу 
стримування, але не може її замінити. Йдеться про виключно оборонний 
ресурс. 
 
60. Нам приємно оголосити, що сьогодні Альянс досяг Проміжного рівня 
готовності у галузі захисту від балістичних ракет. Цей важливий з 
оперативної точки зору перший крок набуває чинності негайно відповідно до 
рішень Лісабонського саміту і забезпечить максимальне покриття, 
враховуючи наявні ресурси, з метою захисту територій, населення та 
збройних сил по всьому південному кордону країн НАТО від можливого 
нападу із застосуванням балістичних ракет. Наша мета, як і раніше, полягає у 
забезпеченні здатності Альянсу оперативним потенціалом у галузі захисту 
від балістичних ракет, який міг би забезпечити цілковите покриття та захист 
усього європейського населення, територій та сил на основі добровільних 
внесків країн Альянсу, включаючи фінансовані окремими країнами 
перехоплювачі та датчики, домовленості про розміщення елементів системи 
на національній території та поширення Активної багатошарової системи 
захисту від балістичних ракет на театрі. За рахунок НАТО 
фінансуватимуться лише механізми командування та управління системою 
ПРО та їх використання в цілях територіальної оборони. В рамках даної 
ініціативи НАТО в Туреччині буде розміщено РЛС передового базування, яка 
гарантуватиме раннє оповіщення. Ми відзначаємо, що існує вагомий 
потенціал для розвитку співпраці у галузі протиракетної оборони і 
закликаємо країни Альянсу розглянути можливість виділення додаткових 
коштів на добровільній основі, також в рамках багатонаціонального 
співробітництва, щоб гарантувати необхідний потенціал, а також можливе 
об’єднання зусиль у процесі планування, розробки, закупівель та розгортання 
елементів системи. 
 
61. Як і у випадку усіх операцій НАТО військові дії завжди 
підпорядковуватимуться політичним рішенням країн – членів, після чого цей 
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Проміжний потенціал набуде чинності. Зважаючи на те, що політ балістичної 
ракети займає дуже мало часу, Рада погодилася на певний заздалегідь 
узгоджений протокол щодо правил та процедур командування та управління, 
включаючи урахування наслідків перехоплення відповідно з параметрами 
покриття території та вимог щодо захисту населення. Ми доручили Раді 
регулярно переглядати перебіг роботи у напрямі системи ПРО НАТО, 
зокрема, підготувати докладний звіт до наступного засідання міністрів 
закордонних справ та оборони щодо поточного стану проекту та питань його 
подальшої реалізації, які ми повинні будемо розглянути на нашому 
наступному саміті. 
 
62. Альянс готовий розвивати контакти з третіми країнами на непостійній 
основі з метою підвищення рівня прозорості та довіри і підвищення 
ефективності системи захисту від балістичних ракет. Зважаючи на наші 
спільні інтереси в галузі безпеки з Росією, ми готові продовжувати 
співпрацю у галузі протиракетної оборони у дусі довіри та взаємності, як це 
засвідчили нещодавні навчання з питань протиракетної оборони на театрі під 
егідою РНР. У рамках поточних ініціатив Ради НАТО – Росія ми намагаємося 
визначити, яким чином автономні системи протиракетної оборони Росії та 
НАТО можуть взаємодіяти з метою підвищення рівня захисту європейського 
континенту від ракетної загрози. Ми схвалюємо запропоновану ідею 
створення Спільного центру Росія – НАТО із обміну даними про ракетну 
загрозу, а також Спільного центру оперативного планування для розвитку 
співпраці у галузі протиракетної оборони. Ми пропонуємо працювати в 
режимі прозорості на основі регулярного обміну інформацією щодо 
актуального стану систем протиракетного захисту Росії та НАТО. Така 
конкретна співпраця у галузі протиракетної оборони у найліпший спосіб 
дасть Росії гарантії, яких вона прагне, щодо справжніх намірів і можливостей 
НАТО при створенні протиракетного щиту. У цьому контексті ми 
підтверджуємо, що протиракетна оборона НАТО в жодному разі не 
порушить стратегічну стабільність в Європі. Протиракетна оборона НАТО не 
спрямована проти Росії і не завдасть шкоди здатності Російської Федерації 
здійснювати стратегічне стримування. Протиракетний щит НАТО має на меті 
гарантувати захист від ракет, що можуть походити з-поза меж 
євроатлантичної зони. Ми шкодуємо з приводу неодноразових заяв 
Російської Федерації щодо можливих заходів на протидію намірам Альянсу у 
галузі протиракетної оборони і схвалюємо готовність Росії продовжувати 
діалог, намагаючись дійти згоди стосовно можливих рамок співпраці у галузі 
протиракетної оборони. 
 
63. Ми залишаємося відданими контролю над звичайними озброєннями. 
Країни – члени Альянсу, які є учасниками Договору про звичайні озброєння, 
нагадують, що рішення, ухвалені у листопаді 2011 року, припинити 
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виконання деяких зобов’язань за Договором щодо Російської Федерації не є 
незворотними і можуть бути скасовані, якщо Російська Федерація відновить 
у повному обсязі свою участь в Договорі. Країни – члени Альянсу, які є 
учасниками Договору про звичайні озброєння, продовжують у повному 
обсязі виконувати свої зобов’язання щодо інших сторін Договору про 
звичайні озброєння. Країни – члени Альянсу мають намір зберегти, 
поглибити та модернізувати режим контролю над звичайними озброєннями в 
Європі відповідно до основоположних принципів та зобов’язань і 
продовжують вивчати можливості в цьому аспекті. 
 
64. Під час нашого Лісабонського саміту ми узгодили амбітну програму 
реформ. Програма реформ має вирішальне значення у забезпеченні здатності 
Альянсу ефективно виконувати честолюбні завдання, передбачені у нашій 
Стратегічній концепції, Лісабонській декларації, а також Декларації про 
оборонний потенціал, яку ми ухвалили сьогодні. А саме: 

· Командна структура НАТО. Ми створюємо меншу за чисельністю, 
ефективнішу та менш витратну командну структуру НАТО. Очікується, 
що перші її елементи почнуть функціонувати протягом 2012 року. 
Кількість підпорядкованих штабів, а також кількість персоналу у мирний 
час буде постійно скорочуватися аж до 2015 року. 
· Штаб-квартира НАТО. Ми здійснили раціоналізацію деяких служб 
Міжнародного секретаріату (МС) та Міжнародного військового штабу 
(МВШ). У 2016 році заплановано переїзд до нового приміщення штаб-
квартири НАТО, що дасть змогу забезпечити більш ефективну 
підтримку щоденної діяльності Альянсу. Ми схвалюємо нинішній 
перегляд структури МС, а також майбутній перегляд структури МВШ; 
ми вважаємо за необхідне продовжувати зміни у контексті реформ, які 
запроваджують уряди окремих держав-членів Альянсу. Важливим 
елементом цього комплексного реформування буде перегляд пріоритетів 
у галузі витрат МС та МВШ з метою виявлення заходів, які слід 
припинити, підвищення ефективності та забезпечення економії. Цей 
перегляд буде доцільно провести за участю Військового комітету. 
· Органи НАТО. Нині триває оптимізація і раціоналізація функцій та 
завдань наявних органів НАТО. До 1 липня 2012 року планується 
створити нові структури НАТО з питань забезпечення, комунікацій та 
інформації й закупівель. У перші два роки існування цих нових органів 
НАТО їх керівники мають опікуватися питаннями економії коштів та 
підвищення ефективності їх роботи.  
· Управління ресурсами. Ми досягли істотного успіху у реформуванні 
системи НАТО із управління ресурсами з таких аспектів, як планування, 
прозорість, підзвітність та інформаційні ресурси. Завдяки цим реформам 
управління фінансовими та іншими ресурсами в рамках НАТО стане 
ефективнішим, і це допоможе більш раціонально витрачати ресурси 
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відповідно до конкретних вимог. Отже, ми продовжимо реформування 
наших структур та процедур з метою підвищення ефективності 
діяльності Альянсу, зокрема, завдяки більш доцільному використанню 
бюджетних коштів. 

 
Ми очікуватимемо на звіт щодо перебігу реформ до часу нашого наступного 
засідання на найвищому рівні. 
  
65. Ми висловлюємо вдячність за щедру гостинність з боку уряду 
Сполучених Штатів Америки та мешканців Чикаго. Рішення, які ми ухвалили 
в Чикаго, сприятимуть зміцненню наших спільних зобов’язань, нашого 
потенціалу і співпраці та зроблять Альянс потужнішим у прийдешні роки. 
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НАУКОВА СТОРІНКА 
 
НАТО В СИСТЕМІ ДОМІНУЮЧИХ ПРІОРИТЕТІВ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ США ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В 1990-ті РОКИ 
 

Марина Володіна  
 
В 90-ті роки ХХ ст. міжнародні відносини зазнали надзвичайних 

трансформацій. Постбіполярний період характеризувався не тільки 
структурними змінами, але й кардинальними зрушеннями у викликах 
міжнародній безпеці на всіх рівнях, переорієнтацією зовнішньої політики 
провідних держав, ідеологічними змінами, а також переглядом формату 
функціонування міжнародних режимів та організацій. Не в останню, а 
можливо, у першу чергу це стосувалося НАТО - організації, яка, ймовірно, 
єдина мала можливість взяти на себе відповідальність за стан міжнародної 
безпеки у євроатлантичному регіоні.  

Цьому питанню в останні роки достатньо уваги приділяють сучасні 
дослідники в тому числі й на Україні [1]. Ця проблема набуває дуже великої 
гостроти, особливо у зв’язку із змінами зовнішньополітичних орієнтирів 
сучасного українського керівництва. Натовська тематика не підтримується, 
але наукові дослідження не можуть бути припинені, тому наша стаття й 
присвячена такій важливій, на наш погляд, сторінці зовнішньої політики 
двух ведучих країн світу в 1990-ті роки. 

Складний шлях реформування НАТО визначався не лише позиціями 
провідних держав-членів, насамперед США та Великої Британії, але 
змінами міжнародних умов, трансформацією викликів та ідентифікацією 
нових джерел небезпеки. Початок цьому поклав саміт НАТО, що відбувся 5-
6 липня 1990 року у Лондоні. Головуючий на засіданні тодішній 
Генеральний Секретар НАТО М.Вернер підкреслив, що «...Альянс крокує 
від конфронтації до співпраці… Ще ніколи Європа не мала настільки 
реалістичної можливості подолати постійне повторення війни та миру, що 
отруювало її минуле…» [2]. Цей лейтмотив самміту співпадав із 
стратегічним баченням ситуації провідними країнами-членами НАТО, 
включаючи Велику Британію, яка приймала самміт. На порядку денному 
стояв перегляд основних засад регіональної безпеки у середовищі, яке 
фундаментальним чином змінилося внаслідок падіння Берлінського муру, 
кардинальних трансформацій у зовнішній політиці СРСР, зокрема і в 
американо-радянських відносинах. Завдання, що стояло перед учасниками 
самміту, було подвійним: з одного боку, потрібно було сформулювати нове 
бачення принципів безпеки в Європі; а з іншого - трансформувати саму 
НАТО таким чином, щоб вона була якнайкраще пристосована до таких 
принципів.  
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Розв’язання першої проблеми було знайдене у поширенні 
співробітництва між усіма країнами Європи, остаточному подоланні 
політичних розподілів та втіленні на практиці концепції неподільної 
безпеки - коли безпека будь-якої країни неможлива, якщо її сусіди 
залишаються в небезпеці. Теоретично втілення такого підходу відкривало 
шлях до пов’язання всієї Європи в єдиному просторі безпеки. На практиці ж 
воно вимагало заходів із зміцнення довіри між колишніми суперечниками, 
підтримки регулярних контактів між ними, а також механізму, який 
забезпечував би постійний діалог з питань безпеки між НАТО та 
європейськими країнами, яки не були її членами.  

Трансформація самої НАТО була націлена насамперед на зменшення 
питомої ваги сил передової присутності у структурі забезпечення військової 
безпеки, а також зменшення ролі ядерного компоненту. Натомість було 
запропоновано створення більш гнучких і мобільних сил з огляду на 
диверсифікацію джерел загроз та зменшення ймовірності 
великомасштабного конфлікту. Крім того, політична складова діяльності 
НАТО підсилювалась, в той час як визнавалась обмеженість чисто 
військових заходів [3]. 

Всі ці важливі для НАТО зміни були зафіксовані у підсумковому 
документі самміту - Лондонській декларації про перетворення у 
Північноатлантичному Альянсі. Цим документом було ще раз підкреслено 
відданість США підтриманню європейської безпеки у нових умовах - 
положення, яке якнайповніше відповідало довгостроковим інтересам та 
стратегічному баченню США та Великої Британії. Окрім іншого, 
Декларація зафіксувала готовність НАТО до діалогу із СРСР та країнами 
Східної Європи, до співпраці із Організацією Варшавського договору, до 
встановлення нових стандартів відкритості у Європі - все це разом свідчило 
про кардинальну зміну геополітичного стану речей на континенті [4].  

Країни-члени Альянсу взяли курс на ухвалення нової військової 
стратегії, що передбачає перехід від «оборони на передових рубежах» до 
скорочення присутності сил на перших кордонах, а також внесення змін в 
доктрину «гнучкого реагування», які відображали б зменшення опори на 
ядерну зброю. 

У Лондоні склався консенсус по наступних напрямках обмеження 
військової діяльності: 

- розгортання на кордонах менш численних  регулярних сил; 
- поступове зниження боєготовності своїх частин, скорочення вимог 

по бойовій підготовці і кількості навчань; 
- встановлення по можливості найнижчого і стабільного рівня 

ядерних сил, необхідного для гарантованого запобігання війні; 
- у більшій мірі, ніж раніше, була зроблена ставка на здібність у разі 

потреби до нарощування озброєних сил, а не на постійну підтримку їх 
чисельності на високому рівні [5]. 
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Тенденції, закладені стрімкими процесами політичної трансформації у 
Східній Європі, стрімко розвивалися у 1990-1991 роках. Разом з ними так 
само швидко змінювалася НАТО, у відповідності до принципів, закладених 
на Лондонському саміті. Вже в листопаді 1990 року було підписано Договір 
про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) - документ, який переводив у 
практичну площину плани із зміцнення заходів довіри та зменшення рівня 
протистояння в Європі. 1990 року було також прийнято Спільну декларацію 
держав-членів НАТО та ОВД, - документ, який відкрив принципово нові 
можливості для співпраці в Європі - а також Паризьку хартію для нової 
Європи. Ці події стали фінальними акордами ери біполярного 
протистояння, визначивши разом з тим дух та напрямки розвитку нових 
міжнародних відносин в Європі.  

Наступний важливий етап реформування НАТО відбувся вже за умов 
фактичного розпаду СРСР - у листопаді 1991 року. В Римі було проведено 
саміт НАТО, на якому було узгоджено нову Стратегічну концепцію 
Альянсу, яка відбила всі ті зрушення, що відбулися у стратегічному стані в 
Європі та баченні НАТО свого місця в ній [6].  

Декларація Римської сесії Ради НАТО 1991 р. сформулювала нову 
стратегічну концепцію Альянсу, яка передбачала активізацію ролі НАТО у 
врегулюванні конфліктів не лише в Європі, а й за її межами в разі загрози 
безпеці континенту, формування власне європейської системи безпеки та 
оборони (ЄСБО) в межах Альянсу, створення Ради Північноатлантичного 
співробітництва (РПАС) з метою налагодження взаємин з країнами ЦСЄ. 
Отже, з аналізу її стратегічного контексту можна зробити два висновки. По-
перше, нові умови не змінюють мети або функцій Північноатлантичного 
альянсу в плані безпеки, а скоріше підкреслює їхню незмінну 
обґрунтованість. По-друге, зміна обстановки породжує нові сприятливі 
можливості, що дозволяють НАТО виробляти свою стратегію в рамках 
широкого підходу до проблеми безпеки [7]. 

Основна мета блоку, згідно з новою стратегічною концепцією полягає 
в захисті безпеки всіх його членів політичними й військовими засобами. Ця 
мета блоку залишається незмінною. НАТО персоніфікує трансатлантичний 
зв’язок, за допомогою якого безпека Північної Америки сполучена з 
безпекою Європи. Безпека для всіх членів блоку неподільна. Засоби, за 
допомогою яких проводиться політика в галузі безпеки, будуть і надалі 
містити в собі військові можливості, достатні для запобігання війни й 
забезпечення оборони, а також політичні зусилля в інтересах діалогу з 
іншими країнами й пошук шляхів співробітництва в сфері європейської 
безпеки. 

Основну мету НАТО досягає шляхом вирішення наступних завдань: 
1. Забезпечення розвитку демократичних інститутів і мирне 

врегулювання спорів. 
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2. Виступає як трансатлантичний форум для консультацій 
союзників з будь-яких питань, включаючи можливі події, що створюють 
ризик для безпеки його членів. 

3. Стримує й захищає від загрози агресії проти будь-якої держави-
учасника. 

4. Зберігає стратегічну рівновагу в Європі [8].  
Інші європейські інститути (ЄС, ЗЕС, НБСЄ) також грають у цих 

галузях свою роль. Однак чисельність членів НАТО і її можливості 
дозволяють блоку займати особливе положення, пов’язане з тим, що він 
може виконувати всі ключові функції в плані безпеки. Північноатлантичний 
альянс прагне до створення міцного світового порядку в Європі як через 
політичні, так і через військові засоби. Цей підхід залишається основою 
політики НАТО в галузі безпеки. Новим є те, що можливостей досягнення 
цілей блоку через політичні засоби сьогодні стало більше, ніж деколи 
раніше. Широкий підхід до проблеми безпеки знайшов своє відбиття в 
трьох взаємно зміцнювальних елементах політики союзників в галузі 
безпеки: діалог, співробітництво й збереження колективних оборонних 
можливостей [9]. 

НАТО виходить із того, що не вважає себе противником будь-кого. 
Жодного зі своїх озброєнь блок не буде використовувати з метою 
самооборони. Союзники мають намір зберігати військову міць, достатню 
для того, щоб переконати будь-якого потенційного агресора, що 
застосування сили проти одного з союзників буде зустрінено колективними 
діями всіх членів блоку, що ризик, сполучений з розв’язанням конфлікту, 
перевищить будь-які прогнозовані вигоди. Виходячи з цього, сили 
союзників повинні бути здатні зупинити агресора на далеких кордонах, 
відновити територіальну  цілісність держав-членів блоку, змусити агресора 
припинити наступ й відвести свої війська. Безпека союзників неподільна: 
напад на одного з них є нападом на всіх. 

Присутність звичайних і ядерних сил США в Європі як і раніше має 
життєве значення для європейської безпеки, що нерозривно пов’язано з 
безпекою Північної Америки. Уособленням колективного характеру 
оборони НАТО служать практичні механізми, засновані на інтегрованій 
військовій структурі, характерними рисами якої є колективне планування 
сил, багатонаціональні формування і їхнє розміщення за межами 
національних територій, перекидання підкріплень, загальні стандарти в 
оснащенні, підготовці й забезпеченні військ, спільні навчання й 
співробітництво в сферах інфраструктури й озброєнь. 

Блок має намір зберігати в майбутньому виправдане сполучення 
ядерних і звичайних сил у Європі, хоча й на істотно зниженому рівні. 
Звичайні сили сприяють запобіганню війни. Однак вони не в змозі повністю 
вирішити це завдання. Тому ядерні озброєння додають унікальний внесок, 
роблять ризик будь-якої агресії неприйнятним [10]. 
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Союзники вважають, що там, де доречно, треба відійти від концепції 
оборони на перших кордонах і видозмінити принцип «гнучкого реагування» 
з урахуванням меншої залежності від ядерної зброї. У зв’язку з цим 
допускається істотна зміна завдань збройних сил союзників та їхніх 
дислокацій. 

Основна роль збройних сил НАТО - гарантувати безпеку й 
територіальну цілісність держав-учасників. Сама по собі ця роль 
залишається незмінною. Однак, беручи до уваги нові військово-політичну 
умови, коли глобальна загроза змінилася різноманітними й такими, що 
мають різну спрямованість, джерелами небезпеки, збройні сили блоку 
мають виконувати різні функції  в умовах миру, кризи й війни. Роль 
збройних сил в умовах миру полягає в тому, щоб нейтралізувати джерела 
загрози для членів блоку. Для цього передбачається їхня участь у перевірці 
виконання угод з контролю над озброєннями, підвищенні передбачуваності 
військової діяльності, внесок у глобальну стабільність шляхом виділення 
своїх сил для місій ООН. У випадку виникнення кризових ситуацій, збройні 
сили НАТО можуть підкріплювати політичні дії в рамках широкого підходу 
до безпеки. З метою подолання криз, їхнього мирного врегулювання збройні 
сили повинні мати можливості для своєчасних відповідей, стримування дій, 
спрямованих проти кожного із союзників, а у випадку агресії - відбивати її, 
відновлювати територіальну цілісність держав-учасниць. Сьогодні 
всеохоплююча війна в Європі стала малоймовірною, однак її не можна 
повністю виключати. Тому збройні сили НАТО зобов’язані забезпечувати 
гарантії на випадок потенційної загрози на рівні, необхідному для 
запобігання будь-якого масштабу війни. Звідси випливає необхідність 
збереження вищезгаданих можливостей і відповідного сполучення 
звичайних й ядерних сил. 

Чисельність, готовність і дислокація збройних сил союзників будуть і 
надалі відбивати їх оборонний характер і змінюватися відповідно до нових 
стратегічних умов. Це означає, що в цей час загальна чисельність сил 
союзників й їхня боєздатність будуть знижені [11]. Планована структурна 
реорганізація угруповання військ НАТО торкнеться всіх європейських 
театрів воєнних дій. Об’єднані збройні сили блоку будуть містити в собі три 
компоненти: головні оборонні сили, сили швидкого розгортання (СШР) і 
війська посилення [12]. 

Головні оборонні сили НАТО - основний елемент нової структури, 
наведені 16 дивізіями, об’єднаними в сім багатонаціональних корпусів, у 
тому числі один під американським командуванням.  

Принципово новим елементом структури збройних сил блоку стали, з 
огляду на попередні концепції, сили швидкого розгортання. Вони 
призначаються для використання як на Європейському континенті, так і за 
його межами у випадку виникнення криз і локальних конфліктів, що мають 
загрозу для безпеки союзників. Структура цих сил дозволяє нарощувати їхні 
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можливості у короткий термін шляхом перекидання підкріплень, мобілізації 
резервів або зосередження військ у нових районах дислокації. Що 
стосується військ посилення, то їхній кількісний склад визначається в 
кожному конкретному випадку окремо залежно від характеру й масштабу 
конфлікту. 

Нова стратегічна концепція НАТО, датована 1991 роком, склала 
основу для подальшого розвитку оборонної політики блоку, концепцій його 
діяльності, способів використання його звичайних та ядерних сил, 
механізмів планування колективної оборони [13]. 

У 1990-1992 роках почалася реорганізація військових структур 
Північноатлантичного союзу з тим, щоб пристосувати їх до нових задач, 
пов’язаних з реалізацією антикризової стратегії. Особи, відповідальні за 
ухвалення рішень в НАТО, вважали, що загальна чисельність об’єднаних 
озброєних сил союзу може бути знижена, а ядерні озброєння скорочені. 
Одночасно передбачалося підвищити мобільність збройних сил, 
удосконалити системи командування, контролю, зв’язку і розвідки, 
інфраструктуру і матеріально-технічне оснащення з урахуванням нових 
задач антикризового врегулювання. Протягом перших шести років 1990-х 
років військові витрати союзників по НАТО скоротилися на 22%; 
чисельність військового персоналу скоротилася на 24%; звичних озброєнь - 
на 36,6%; що стосується ядерних озброєнь, то з 1991 р. по 1993 р. НАТО їх 
скоротила на 80% [14]. 

Були зроблені значні скорочення чисельності військ, що знаходяться в 
стані високої бойової готовності. Збройні сили також були відведені від 
старих меж протистояння і передислоковані: наприклад, збройні сили США 
в Європі піддалися скороченню на 2/3, а велика частина союзних військ, 
раніше розміщених в Німеччині, тепер залишила цю країну. Було ухвалене 
рішення про удосконалення командної структури - кількість командувань 
скорочується з 60 до 25. У січні 1994 р. була схвалена концепція 
Багатонаціональних оперативних сил (БОС), що передбачала можливість 
формування коаліційних сил для проведення операцій з участю країн 
НАТО, ЗЄС, а також держав, що не є членами цих союзів [15].  

У грудні 1993 року відбулося засідання Ради НАТО в Брюсселі. Саме 
тут міністри іноземних справ поставили питання про практичне розширення 
Північноатлантичного Союзу шляхом створення системи безпеки для всієї 
Європи [16]. 10-11 січня 1994 року в Брюсселі відбулася чергова зустріч 
голів держав-членів НАТО. На Брюссельському самміті була підтверджена 
відкритість Альянсу для членства інших європейських держав, які 
спроможні втілювати в життя принципи Вашингтонського договору і 
робити свій внесок у безпеку північноатлантичного регіону [17]. Для 
запобігання деградації Альянсу в умовах відсутності масштабної зовнішньої 
загрози й незалежної від США оборонної інтеграції європейських країн 
було задіяно кілька механізмів: Багатонаціональні об’єднані оперативно-
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тактичні сили (БООТС), Партнерство заради миру (ПЗМ) і розширення 
НАТО (спочатку на рівні принципової можливості). Центральне питання 
зустрічі було щодо ратифікації програми «Партнерство заради миру» 
(ПЗМ). На практиці «Партнерство заради миру» дає можливість НАТО і 
країнам-партнерам працювати за спільними військовими стандартами і 
процедурами [18].  

У грудні 1994 року міністри іноземних справ НАТО зібралися в 
Брюсселі з ініціативи США і затвердили двоетапну програму на 1995 рік. 
Згідно з цією програмою було відкрито питання про розширення НАТО. 
Протягом 1995 року союзники проводили аналіз питань «чому» і «як» щодо 
майбутнього прийому нових членів у Північноатлантичний Союз. 
Адміністрація США вбачала розширення НАТО на Схід як основну 
рушійну силу для будівництва нової системи безпеки в Європі. Збільшення 
кількості членів Альянсу було покликано забезпечити стабільність в 
Центральній Європі, полегшити можливості для укріплення європейської 
єдності і консолідації демократії у Східному напрямку [19]. 

Мадридський саміт НАТО, що відбувся 8-9 липня 1997 року, 
можливо, був не найбільш важливим етапом трансформації НАТО, але він 
безпосередньо стосувався майбутнього відносин із Україною та, внаслідок 
цього, позначав нове бачення Альянсом своєї східної стратегії [20]. 
Підписана у Мадриді Хартія про особливе партнерство між НАТО та 
Україною відкрила новий етап побудови відносин Альянсу із країнами 
пострадянського простору. Для деяких з них завершенням цього процесу 
був вступ до НАТО, для інших - різноманітні форми партнерства та 
особливих відносин. В будь-якому випадку, ці кроки трансформували 
середовище безпеки в Європі. Співпраця США та Великої Британії в цьому 
напрямі зберігала високий ступінь активності та узгодженості [21].  

На Мадридському самміті, в кінці складного процесу обговорення та 
інтенсивного індивідуального діалогу із зацікавленими країнами-
партнерами, глави держав та урядів членів Альянсу запросили Польщу, 
Угорщину та Чеську Республіку розпочати переговори про вступ до НАТО. 
Це запрошення дало початок так званій першій «хвилі» розширення НАТО 
після закінчення «холодної війни».  

Два найбільш очевидні мотиви її ініціації - це виключення пошуку 
Німеччиною нових, альтернативних трансатлантичним, механізмів 
забезпечення її безпеки, і недопущення виникнення у Європі відмінних від 
НАТО міжнаціональних інтегрованих військових структур - підтримка 
«натоцентричності» європейської системи безпеки - що вимагало від 
Альянсу розширення членства, причому розширення відкритого, такого що 
сприймалося б як процес, а не подія. Не дивлячись на те, що інтенсивний 
політичний діалог з проблем членства відбувався і з багатьма іншими 
країнами на Мадридському самміті 1997 року, запрошення приєднатись 
отримали тільки Польща, Угорщина та Чехія [22]. 
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Закінчення «холодної війни» обумовило перед Лондоном потребу 
концептуальних змін і рішучих політичних дій. Важливим був не лише 
чинник швидкого реагування на зовнішньополітичні революційні 
трансформування, а й перегляд змісту зовнішньополітичної взаємодії у 
сферах міжнародного середовища. Умовний розподіл галузей переважної 
взаємодії - економічне та соціальне співробітництво було зосереджено на 
СЕС, а співробітництво в галузі безпеки відбувалося в контексті НАТО, - 
мав зазнати суттєвого коригування [23]. 

Їхній подальший розвиток в рамках НАТО був пожвавлений протягом 
косовської кризи, коли уряд Тоні Блера виявив агресивно-войовничий 
настрій. Саме Британія виступила одним з ініціаторів силового розв’язання 
конфлікту та одним з принципових прихильників (разом зі США) рішення 
Генерального секретаря НАТО від 23 березня 1999 року розпочати воєнну 
операцію проти колишньої Югославії без ухвали Ради безпеки ООН, що 
було продемонстровано під час зустрічей міністрів закордонних справ в 
Рамбуйє та Парижі в лютому-березні 1999 року. Британія увесь час 
протистояла пропозиціям щодо призупинення бомбардувань, виступила 
рішучим прихильником ідеї наземної воєнної операції сил НАТО в разі 
невдачі повітряних ударів. Британія безкомпромісно наполягала на 
продовженні інтенсивних повітряних бомбардувань разом з наземними 
атаками до остаточної перемоги НАТО, не приймаючи ніяких 
половинчастих угод та домовленостей. Вона наполягала на цьому навіть 
наприкінці травня - початку червня 1999 року, коли з’явилися ознаки 
врегулювання кризи дипломатичними зусиллями. Через те разом зі 
Сполученими Штатами вона була визнана так званим «лідером 
агресивності», що вирізняло її навіть з-посеред союзників з Альянсу [24]. 
На квітневому самміті у Вашингтоні, присвяченому 50-й річниці заснування 
НАТО, Велика Британія разом із США виступила прихильником 
запровадження ембарго на енергоносії колишній Югославії. У вересні 
1999 року на самміті міністрів закордонних справ країн ЄС рішення про 
зняття ембарго на повітряний транспорт з Югославії не було прийнято знов-
таки через заперечення Британії (і Данії). Таким чином, «особливі 
відносини» із США набули певної ескалації і означили суттєвий крок в 
подальшому розвитку [25]. 

У новітній системі міжнародних відносин, в умовах постбіполярності 
«особливі відносини» із Сполученими Штатами набули якісно іншої ролі. 
Слід ще раз підкреслити, що після закінчення «холодної війни» комплекс 
нових європейських проблем та кризових ситуацій в колишніх країнах 
соціалістичного блоку, процес поширення Альянсу на схід зумовили 
переміщення «центру тяжіння» НАТО з Америки до Європи. З остаточним 
перетворенням Західної Європи на першорядну сферу міжнародного 
середовища Великої Британії, англо-американські «особливі відносини» 
набувають для офіційного Вашингтона вагомого значення для 
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дипломатичного впливу на подальший розвиток НАТО, а точніше - 
регулювання цього розвитку. Крім того, в американських офіційних колах 
існує побоювання щодо послаблення Альянсу і навіть його розпаду через 
ненавмисні інтеграційні зусилля євроентузіастів. Британія стала не лише 
своєрідним «мостом» Сполучених Штатів до Європи, а їхнім 
найважливішим форпостом на континенті для підтримки і подальшого 
впровадження свого впливу, а також виправдання американських 
агресивних акцій і надання їм «союзницького» характеру. Отже, «особливі 
відносини» Великої Британії та Сполучених Штатів залишаються одним з 
винятково важливих зовнішньополітичних напрямків для обох країн і 
відіграють домінантну роль у світовій політиці загалом [26]. 

На Вашингтонському самміті в квітні 1999 року Держави - члени 
НАТО ухвалили стратегію реагування Альянсу, яка вказуватиме шлях 
майбутнього політичного і військового розвитку на виклики і можливості 
ХХІ століття.  
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ США ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
ЩОДО НАТО (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) 

 
Олександр Крапівін  

 
К середині першого десятиліття ХХІ ст. міжнародна система набула 

нових рис. При направляючої ролі США «явочним порядком» була здійснена 
реорганізація глобальних структур мироуправління, в тому числі НАТО. 
Принцип «виборчої легітимності», що затвердився в світових справах, став 
використовуватися Північноатлантичним альянсом для того, щоб 
привласнювати собі право визначати параметри законності чи незаконності 
того чи іншого уряду в залежності від відповідності або невідповідності його 
політики інтересам і уявленням держав-членів НАТО. Жертвою реалізації 
нової концепції стала Югославія під час конфлікту в Косово в 1999 році. 

Значну роль у побудові нової зовнішньополітичної стратегії США та 
Великої Британії відіграли нова Концепція НАТО (1999 р.), Стратегія 
національної безпеки Сполучених Штатів (2002 р.) і Біла книга 2003 року 
Великої Британії. Цій проблемі українські історики міжнародних відносин 
приділили незначну, на наш погляд, увагу, а між тим, у швидкоплинному 
світі аналіз питань зовнішньополітичної стратегії провідних країн сучасного 
світу мають першорядне значення і для політиків, і для вчених [1]. 

Ще у 1997 році керівники країн-членів НАТО домовились про перегляд 
і оновлення Концепції 1991 року, з тим, щоб вона віддзеркалила зміни, які 
відбулися в Європі за час, що пройшов з моменту її прийняття, і водночас 
підтвердила відданість Альянсу колективній обороні та трансатлантичним 
зв’язкам. Цей перегляд повинен був забезпечити повну відповідність 
стратегії новим викликам, що чекають на людство в ХХІ сторіччі. Альянс 
провів величезну роботу для того, щоб завершити перегляд до 
Вашингтонського самміту. 

Концепція 1999 року підтверджувала, що головною і непохитною 
метою Альянсу є збереження свободи і безпеки його членів політичними і 
військовими засобами. Вона підтверджує відданість Альянсу демократичним 
цінностям, правам людини, верховенству права і його прагнення забезпечити 
не тільки спільну оборону, але й мир і стабільність в євроатлантичному 
регіоні.  

Стратегія також визначає головні завдання Альянсу в галузі безпеки, як 
в плані колективної оборони, яка завжди була у фокусі його уваги, так і в 
плані нової діяльності з врегулювання криз та партнерства, якою Альянс 
займається заради посилення безпеки і стабільності в євроатлантичному 
регіоні [2].  

У концепції описано стратегічне середовище і надана оцінка 
передбачених у майбутньому ризиків і загроз безпеці. Відзначено, що 
останнім часом ситуація характеризується тривалими і в цілому позитивними 
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змінами, і що Альянс відіграє важливу роль у посиленні євроатлантичної 
безпеки, яка має місце по закінченні «холодної війни». Що стосується 
ризиків, в документі підтверджується висновок про те, що загрози загальної 
війни в Європі практично вже не існує, але залишились інші ризики і 
нестабільність, з якими стикаються країни-члени Альянсу та інші держави 
євроатлантичного регіону. Серед них: етнічні конфлікти, порушення прав 
людини, політична нестабільність, економічна вразливість, а також 
поширення ядерної, біологічної та хімічної зброї та засобів її доставки.  

Однією з характерних рис стратегії Альянсу є об’єднання широкого 
підходу до безпеки, що включає політичні і військові засоби, які 
взаємодоповнюють один одного, з наголосом на співпраці з іншими 
країнами, які поділяють цілі Альянсу. Такий комплексний підхід залишається 
головною рисою нової Стратегічної концепції і включає наступни важливі 
елементи: 

1) Збереження трансатлантичного зв’язку. У Стратегічній концепції 
наголошується на неподільності безпеки Європи і Північної Америки, а 
відтак на міцному й динамічному партнерстві між Європою та Америкою.  

2) Збереження ефективної обороноздатності. Стратегія потребує 
такого рівня обороноздатності, який забезпечив би ефективність за усіх 
можливих обставин, від стримування і колективної оборони до операцій з 
реагування на кризові ситуації. У Стратегічні концепції також вміщуються 
специфічні директиви щодо необхідних потужностей.  

3) Розвиток власне Європейської системи безпеки і оборони в 
межах Альянсу. В Стратегічній концепції підтверджується, що власне 
Європейська система безпеки і оборони продовжуватиме розвиватись в 
межах Альянсу на основі рішень, прийнятих міністрами закордонних справ 
країн-членів у 1996 році в Берліні й надалі. У ній проголошено, що цей 
процес потребуватиме тісної співпраці між НАТО, Західноєвропейським 
Союзом і, в разі необхідності, з Європейським Союзом. У Концепції 
підтверджується, що цей процес надасть усім європейським членам Альянсу 
можливість робити більш ефективний внесок; він підсилить трансатлантичне 
партнерство і надасть можливість європейським членам Альянсу діяти 
самостійно, якщо цього потребуватимуть питання готовності Альянсу, 
ситуація в кожному конкретному випадку, а також використовувати ресурси і 
можливості НАТО для операцій під проводом Європейського Союзу, до яких 
НАТО не залучено у військовому плані. При цьому європейські члени 
Альянсу, за бажанням, можуть брати в них широкомасштабну участь.  

4) Запобігання конфліктам і врегулювання криз. Концепція надає 
Альянсу важливу роль у запобіганні конфліктам і врегулюванні криз, 
оскільки операції з реагування на кризові ситуації, подібні до ситуацій у 
Боснії та у Косові, скоріш за все залишатимуться ключовим аспектом внеску, 
який Альянс робить у мир і безпеку в євроатлантичному регіоні.  
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5) Партнерство, співпраця і діалог. У Концепції підкреслюється 
рішуче бажання Альянсу продовжувати традиційну політику партнерства, 
співпраці та діалогу з усіма демократичними країнами євроатлантичного 
регіону в ім’я збереження миру, розвитку демократії, процвітання та 
прогресу. В ній зазначено, що цей підхід спрямований на посилення безпеки 
усіх без винятку і він дає змогу подолати розбіжності, що можуть викликати 
конфлікт. У Концепції також описані Головні інструменти цієї політики - 
Рада євроатлантичного партнерства, Партнерство заради миру, особливі 
відносини з Росією та Україною та Середземноморський діалог. 

6) Розширення. У Концепції підтверджена відкритість Альянсу для 
вступу нових членів відповідно до статті 10 Вашингтонського договору і 
знову наголошено на тому, що НАТО припускає запрошення нових членів до 
вступу протягом наступних років.  

7) Контроль за озброєннями, роззброєння і непоширення зброї 
масового знищення (ЗМЗ). І нарешті, в Стратегічній концепції визначається 
політика Альянсу в галузі підтримки контролю за озброєннями, роззброєння і 
непоширенням ЗМЗ. У ній підкреслені наміри Альянсу підтримувати цей 
аспект підходу до безпеки у гармонійному зв’язку з його підходом до 
оборони; а також підтверджується, що НАТО намагатиметься зміцнювати 
безпеку і стабільність, утримуючи якомога низький рівень сил, який дає 
змогу виконувати усі можливі місії [3].  

У кінцевій частині Стратегічної концепції викладені директиви щодо 
збройних сил Альянсу, в яких цілі і завдання з попередніх розділів 
переводяться у практичну площину у вигляді загальних інструкцій силам 
НАТО і оперативних партнерів. Стратегія закликає до продовження 
розбудови військової потужності, необхідної для виконання усього спектра 
місій Альянсу, від колективної оборони, до діяльності з підтримки миру та 
інших операцій з реагування на кризові ситуації.  

Серед найважливішого є спроможність ефективної боротьби з силами 
супротивника, мобільність і можливість швидкого розгортання за будь-яких 
умов, життєздатність сил та інфраструктури; сталість і взаємна сумісність, до 
якої належить і взаємна сумісність з підрозділами з країн-партнерів. Крім 
того, у Стратегії підкреслена невід’ємна роль, яку збройні сили Альянсу 
відіграють у боротьбі з поширенням ядерної, біологічної, хімічної зброї та 
засобами її доставки.  

У Стратегічній концепції також передбачається, що Альянс і надалі 
утримуватиме відповідну пропорцію ядерних і звичайних озброєнь в Європі, 
які, в разі необхідності, будуть оновлюватись на мінімально достатньому 
рівні. 

Розвиток доктринальних поглядів НАТО на характер майбутніх війн і 
систему безпеки можна простежити на прикладі еволюції стратегічної 
концепції блоку. Отже, в основі коаліційних концепцій 1991 й 1999 років, - 
лежить так звана стратегія «гнучкого реагування», що передбачає ведення 
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загальної ядерної й обмеженої війн. Обмежена війна тут розглядається як 
щабель переростання будь-яких воєнних дій у загальну ядерну війну [4].  

Порівняльна оцінка основних положень концепцій НАТО 1991 й 1999 
років показує, що між ними немає істотних, принципових розбіжностей. У 
той же час, простеживши наявні розходження, можна зрозуміти стратегічні 
цілі НАТО й розкрити спрямованість практичних дій Альянсу в найближчі 
10-15 років [5].  

Кардинальні геополітичні зміни у світі наприкінці ХХ століття змусили 
Північноатлантичний союз скорегувати основні політичні принципи своєї 
діяльності. Наприклад, принцип «Оборона», сформульований у попередній 
концепції, був розширений у концепції 1999 року пропозицією: «головним 
інструментом досягнення політичних цілей Альянсу в XXІ столітті є міць 
ОВС блоку». Проте принцип «Діалог» не зазнав змін і як і раніше має на 
увазі «проведення курсу на зниження міжнародної напруженості, але з 
позиції сили».  

Принцип «Співробітництво» сформульований у концепції 1991 року як 
«розвиток всебічних зв’язків із країнами Центральної й Східної Європи, 
Балтії й СНД». Характер зв’язків ставиться в залежність від внутрішньої й 
зовнішньої політики цих держав і допускає застосування силового тиску з 
боку Альянсу. У стратегічній концепції НАТО 1999 року принцип 
розширений реченням: «інструментами реалізації принципу є програма 
«Партнерство заради миру» і концепція «багатонаціональні оперативні сили» 
[6].  

Стратегічні концепції 1991 й 1999 років є послідовними програмами 
Альянсу з глобалізації його функцій. Так, мета НАТО в 1991 році 
визначалася в такий спосіб: «Захист волі й безпеки всіх членів Альянсу 
політичними й військовими засобами відповідно до  принципів Уставу ООН» 
[7]. А в 1999 році - тими ж словами, але вже без згадування основного 
документа Організації Об’єднаних Націй.  

Основним завданням НАТО в 1991 році було забезпечення основи для 
безпеки в Європі шляхом розвитку демократичних систем і вирішення 
спірних питань мирними засобами, а в 1999 році - те ж саме, але вже в 
розширеному Євроатлантичному регіоні [8].  

Джерелами погроз в 1991 році були невизначеність і ризики, здатні 
привести до виникнення кризових ситуацій різного характеру, що зачіпають 
інтереси Альянсу; наявність потужних ядерних сил за межами зони 
відповідальності НАТО; поширення зброї масового знищення і засобів її 
доставки, технологій подвійного призначення; міжнародний тероризм, 
порушення потоків життєво важливих ресурсів. В 1999 році до них додалися 
такі джерела погроз, як різке загострення внутрішньополітичних умов в 
державах внаслідок провалу соціально-економічних реформ, дезінтеграція 
окремих країн, попрання прав людини, порушення функціонування 
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телекомунікаційних й інформаційних систем, неконтрольована міграція 
населення. 

Розширення блоку в 1991 році не згадувалося, а в концепції 1999 року 
вже підкреслюється, що «НАТО залишається відкритою організацією для 
вступу нових членів, прийом яких буде здійснюватися в тому випадку, якщо 
такий крок буде відповідати політичним і стратегічним інтересам країн-
учасниць» [9].  

Змінилися принципи будівництва й застосування збройних сил 
Альянсу. Так, відповідно до концепції 1991 року, загальна чисельність 
Об’єднаних військових сил НАТО і їхня боєздатність повинні були 
знижуватися. Однак в 1999 році теза про скорочення особового складу 
військових контингентів блоку уже була відсутня.  

В 1991 році вважалося, що «дислокація військ (сил) у мирний час 
повинна забезпечувати достатню військову присутність на всій території 
НАТО» [10], а в 1999 році до цього додається: «...а також за межами 
національної території й територіальних вод - там, де вони будуть необхідні з 
урахуванням розвитку військово-політичних обставин» [11]. Іншими 
словами, варто забути про статті 5 й 6 Вашингтонського договору 1949 року, 
що обмежували зону відповідальності блоку територіями й територіальними 
водами лише країн-членів. Яскравий приклад цього - далекий від Європи 
Афганістан, де операція здійснюється під офіційним керівництвом НАТО.  

З питання ядерної зброї, що саме по собі досить показово, істотних 
змін погляди НАТО не перетерпіли, тобто все залишилося, як у роки 
«холодної війни» [12].  

У цілому коаліційна військова стратегія, незважаючи на  геополітичні 
зміни, що відбулися, зберегла свою експансіоністську сутність, що полягає в 
розширенні впливу на події у світі й використанні при цьому можливості 
силового й загрозливого втручання.  

Оновлена Стратегічна концепція Альянсу 1999 року забезпечувала 
загальні напрямки розробки детальних політичних та військових планів. В 
ній описані мета і завдання Альянсу і розглядаються його стратегічні 
перспективи у світлі змін у стратегічному середовищі загроз і ризиків для 
безпеки. У Концепції визначається підхід Альянсу до безпеки у ХХІ столітті, 
підтверджується важливість збереження трансатлантичного зв’язку та 
забезпечення необхідної військової потуги. В ній вивчається роль інших 
важливих елементів широкого підходу Альянсу до стабільності та безпеки, 
зокрема, власне Європейської системи безпеки й оборони; запобігання 
конфліктам і врегулювання криз; партнерства, співробітництва і діалогу; 
розширення Альянсу; контролю за озброєннями, роззброєнням і 
непоширенням зброї масового знищення. У Концепції також викладені 
директиви збройним силам Альянсу, що ґрунтуються на принципах стратегії 
НАТО та характерних рисах, притаманних збройним силам Альянсу. До них 
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включені розділи з питань місій і структури збройних сил Альянсу, а також 
характеристики звичайних та ядерних сил [13].  

Головними параметрами змін, що впливають на збройні сили країн 
НАТО, є зменшення кількості, зниження рівня готовності та збільшення 
гнучкості, мобільності та багатонаціональності. На додаток до вимог, що їх 
диктують нові ролі Альянсу, два невід’ємних принципи, що лежать в основі 
змін, залишаються священними і недоторканними - це зобов’язання щодо 
колективної оборони, яка є ключовою функцією, визначальною для Альянсу, 
а також збереження трансатлантичного зв’язку як гарантії ефективності та 
надійності. 

Сутність «особливих відносин» США і Великої Британії в цій сфері 
можна визначити такими складовими, як:  

- глибока взаємозалежність держав в різних сферах співпраці; 
- високий рівень довіри між партнерами; 
- особовий вплив керівників держав на двосторонні відносини; 
- унікальна співпраця в області ядерних технологій; 
- взаємодопомога і координація зусиль дипломатичних і 

розвідувальних служб; 
- спільність мови, історії, традицій, культурних і духовних 

особливостей; 
- взаємозв’язок національних інтересів обох держав і взаємна вигода 

співпраці для їх реалізації; 
- формальна незадекларованість цих відносин. 
Із закінченням «холодної війни» загроза широкомасштабного 

військового зіткнення була практично знята з порядку денного. 
Північноатлантичний союз зіткнувся з серйозною задачею адаптації до нових 
обставин і переосмислення своєї ролі в нових умовах. Процес перебудови 
Альянсу, що супроводжується гострими дебатами між його учасниками, 
розвивається по наступних основних напрямках: 

1. Відбувається певне зниження військової активності в рамках НАТО. 
Хоча традиційна задача організації колективної оборони у разі зовнішньої 
агресії і забезпечення відповідних військових можливостей зберігається як 
основна, масштаби військових приготувань після закінчення «холодної 
війни» скоротилися. Зменшена чисельність збройних сил, деяка їх частина 
переведена на знижений рівень боєготовності, знижена роль ядерного 
компоненту у військовій стратегії. В рамках перебудови військового 
командування, передбачається скоротити загальне число штабів різного 
рівня. 

2. На першому етапі перебудови НАТО після закінчення «холодної 
війни» особливий акцент був зроблений на посилення невійськових функцій 
Альянсу.  

3. Додаються зусилля для зміцнення ролі Альянсу як інструменту 
стратегічного залучення США до Європи з одночасним забезпеченням 
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більшої самостійності європейським учасникам союзу. У 1994 г. офіційно 
схвалений курс на формування «європейської ідентичності у галузі безпеки і 
оборони» (European Security and Defence Identity - ESDI) в рамках НАТО. 
Передбачається ширше використання багатонаціональних формувань, 
утворюваних учасниками НАТО з числа європейських країн. 

4. Узятий курс на встановлення широких контактів і активний розвиток 
кооперативної взаємодії з країнами, що не входять в НАТО. У 1991 р. 
створена Рада Північноатлантичної співпраці (РПАС), консультативний 
форум, що включив до свого складу, разом з державами НАТО, колишні 
соціалістичні країни, а потім і держави, які виникли на території СРСР, що 
розпався. Згодом «партнерами» НАТО стали також декілька нейтральних 
країн, і загальне число учасників цієї консультативної структури досягло 44; 
у 1997 р. вона була формально замінена Радою євроатлантичного 
партнерства (РЄАП), яка повинна була стати інструментом сумісного обігу 
країн НАТО і їх партнерів до проблем європейської безпеки. У 1994 р. 
ініційована програма «Партнерство заради миру». 

5. Починаючи з 1993 р. центральне місце в дискусіях щодо НАТО 
зайняло питання про можливість розширення Альянсу. Згодом головна увага 
стала приділятися визначенню і обґрунтуванню нових місій Альянсу, що 
виходять за межі тих функцій, які були окреслені Північноатлантичним 
договором. При цьому особливо підкреслюється необхідність переорієнтації 
союзу на рішення задач кризового регулювання і миротворчої діяльності, з 
відповідною зміною військових приготувань, що ведуться, і забезпеченням 
гнучкості і мобільності збройних сил.  

6. Місце НАТО в міжнародно-політичній системі, що формувалася на 
Європейському континенті, визначалося продемонстрованою 
Північноатлантичним союзом політичною і військовою дієздатністю. 

Хоча про це не говорилось прямо, але НАТО як і раніше залишається 
гарантом європейсько-атлантичної безпеки в маловірогідному, але випадку 
відродження військово-політичного протистояння, що не виключається на 
сто відсотків, тепер уже з Російською Федерацією. Про збереження такої 
турботи свідчить надмірний для вирішення всіх інших задач Альянсу склад 
збройних сил, збереження його «ядерного зчеплення» у вигляді розміщених в 
Європі американських тактичних ядерних озброєнь, потужних військових 
баз, а також реалізація заходів довіри і домовленостей по звичайних 
збройних силах переважно в біполярному форматі «Захід - Росія». У 
діяльності НАТО у східному напрямі «за умовчанням» зберігається логіка 
довгострокового планування, виходячи з принципу «якнайгіршого 
сценарію», який повністю не виключається.  

НАТО продемонструвала свою значущість, для Західної Європи вже 
при об’єднанні Німеччини, збереження якої в колективній структурі цього 
Альянсу розглядалося сусідами Німеччини як додаткова гарантія проти 
також маловірогідного, але відродження німецького реваншизму, що не 
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виключалося. Вважалося, що вихід вже об’єднаної Німеччини з НАТО і 
перетворення її в нейтральну державу у меншій мірі відповідає зняттю таких 
побоювань з боку її сусідів. Ці характеристики виділяють англо-американські 
відносини серед звичних міждержавних відносин і виносять їх на високий 
рівень двосторонньої співпраці. 

Для «особливих відносин» Сполучених Штатів і Британії 
президентство Б.Клінтона і правління Т.Блера стали новим піднесенням після 
їхнього розквіту в епоху Р.Рейгана і М.Тетчер. Ці незвичайні стосунки 
виявилися у всій повноті. Для Блера, основним пріоритетом зовнішньої 
політики якого залишалося партнерство зі США, першочерговим завданням 
було забезпечити ефективне функціонування англо-американських 
«особливих відносин» і після приходу до влади у Сполучених Штатах у січні 
2001 р. нової адміністрації на чолі з президентом Джорджем Бушем-
молодшим. 

Серед головних напрямів зовнішньополітичного курсу Вашингтона у 
ХХІ ст. було виділено, насамперед, зміцнення стосунків із союзниками в 
Європі і розширення НАТО, тобто продовження американо-британської 
політики атлантизму, яку проводили попередні адміністрації разом з 
англійськими урядами. Дж.Буш прихильно ставиться до розширення 
Північноатлантичного альянсу на схід, однак його позиція містить ідею про 
«новий поділ праці» всередині організації, що передбачає обмеження 
використання збройних сил США в миротворчих операціях [14]. Думку 
президента поділяла його радник з питань національної безпеки Кондоліза 
Райс, яка переконана, що американські збройні сили не повинні бути 
«командою порятунку» і використовуватися де завгодно. Відповідальність за 
безпеку мають брати на себе регіональні операції, пов’язані з НАТО, а роль 
Сполучених Штатів Америки у таких операціях полігатиме у підтриманні 
фінансами, розвідкою та матеріально-технічним забезпеченням [15]. Тобто 
Європа має дбати про свою безпеку з більшими матеріальними затратами і за 
допомогою власних збройних сил швидкого реагування загалом відповідає 
інтересам Вашингтона. Що стосується питання про розгортання національної 
системи протиракетної оборони, яке адміністрація Буша «успадкувала», то 
держсекретар США Колін Пауелл, ще будучи кандидатом на цю посаду, у 
своєму виступі 17 січня 2001 р. в сенатському Комітеті з міжнародних 
відносин підтвердив налаштованість новообраного президента розгорнути 
НПРО та спробувати переконати Росію переглянути положення Договору 
про ПРО від 1972 р. через його невідповідність вимогам сучасності [16]. 
Якщо Москва не погодиться внести поправки до договору, адміністрація 
США вважала виправданим свій вихід з нього. 

Таким чином, Сполучені Штати продовжували проводити зовнішню 
політику з позиції лідера свотового масштабу. За словами К.Райс, ХХІ ст. має 
стати «століттям Америки», і щоб домінувати у всіх важливих сферах життя 
планети, потрібно обновити міцні й тісні стосунки із союзниками, які 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 46

поділяють американські цінності і спроможні нести тягар підтримання миру, 
процвітання і свободи у світі [17]. Найближчим союзником США традиційно 
залишається Велика Британія. Уряд Т.Блера розумів, що повинен налагодити 
близькі робочі відносини з адміністрацією Дж.Буша, навіть якщо вони й не 
стануть такими теплими і дружніми, як з предидентом Б.Клінтоном. Бо від 
забезпечення цих «особливих» відносин залежила вагомість Британії в 
Європі і сила її голосу у світі.  

На Празькому саміті у НАТО у листопаді 2002 р. Альянс пішов на 
безпрецендентний крок, звпросивши до членства в Організації сім країн 
колишнього соціалістичного табору (Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, 
Румунію, Словаччину та Словенію), три з яких: країни Прибалтики - 
нещодавні республіки в складі Радянського Союзу. Військовий потенціал 
нових країн - членів НАТО, без сумніву, є не казна-що для наймогутнішої 
військово-політичної організації світу. Зрозуміло, Сполученим Штатам 
розширення Альянсу потрібно більш у політичному плані. 

Варто нагадати, що Празький саміт НАТО 2002 р. був не лише 
«самітом розширення», а найважливішим заходом Альянсу, спрямованим на 
його трансформацію у напрямку боротьби з міжнародним тероризмом, 
забезпеченнямпрактичного впровадження концепції оборонних можливостей 
європейських держав та реорганізацією військових структур блоку. 
Головним диригентом та головною зацікавленою стороною у прийнятті цих 
рішень, звичайно, виступили Сполучені Штати та Велика Британія. У 
результаті було ухвалено Декларацію, в якій накреслювалися шляхи 
трансформації НАТО. 

Підводячи підсумок, слід підкреслити, що спільна зовншіньополітична 
стратегія Вашингтона та Лондона щодо НАТО в межах їх «особливих 
відносин», дала можливість наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. створити нову 
європейську безпеку яка була в решті решт спрямована на будівництво 
загальної архітектури колективної безпеки. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Див.: Басараб М. На противагу російському впливу. Роль ЄС і США у 
формуванні майбутньої системи євроатлантичної безпеки та місце України у цьому 
процесі / М.Басараб // Політика і час. - К., 2003. - №5. - С.70-75; Купренюк Т. Старі 
узи і нові виклики. Трансатлантичне партнерство в концепціях і системі 
національної безпеки США / Т.Купренюк // Політика і час. - К., 2003. - №12. - С.33-
43; Гончар Б. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої 
Британії - еволюція «особливості» / Б.Гончар, Н.Яковенко // Дослідження світової 
політики: Зб. Наук. праць. - Вип.13. - К., 2000. - С.3-12; Володіна М.О. Стратегічні 
концепції НАТО 1991 і 1999 р. Трансформація ролі Альянсу / М.Володіна // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. Наук. праць. - Вип.74. - Ч.1. - К., 
2008. - С.95-102; Храбан І. У рамках євроатлантичного партнерства. НАТО, ЄС та 
європейська оборонна політика / І.Храбан // Політика і час. - К., 2003. - №1. - С.64-



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 47

72; Його ж. Система європейської безпеки і напрями воєнно-політичної інтеграції 
України до її структур (політологічний аналіз) / І.Храбан. - К., 2005; 
Межуданродная и европейская безопасность и Украина: Под ред. проф. 
А.В.Крапивина. - Донецк, 2008; Пік С.М. США - Велика Британія: «особливі 
відносини» /С.М.Пік. - К., 2006 та ін. 

2. Путівник до саміту НАТО у Вашингтоні. 23-25 квітня 1999 року. - 
С.14. 

3. Довідник НАТО // Режим доступу: http://www.nato.int 
4. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000 рр. - К., 2001. - 

С.195. 
5. Володіна М.О. Стратегічні концепції НАТО… / М.О.Володіна. - С.56. 
6. Довідник НАТО // Режим доступу: http://www.nato.int 
7. Там само. 
8. США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков. - М., 

2000. - С.30-31. 
9. Комюніке Вашингтонського саміту / Путівник до саміту НАТО у 

Вашингтоні. 23-25 квітня 1999 року. - С.13-23. 
10. Трансформована НАТО: значення Римського саміту // NATO Reviewю 

- Дес. 1991. - №6. - Р.3-8. 
11. Преобразованная НАТО. - Brussel, 2004. - С.9; Путівник до саміту 

НАТО у Вашингтоні. 23-25 квітня 1999 року. - С.16. 
12. Иванов П. Трансформация НАТО: военный и политический аспекты / 

Разоружение и безопасность. 2001-2002. Международная безопасность: новые 
угрозы нового тысячелетия / П.Иванов, Б.Халоша. - М., 2003. - С.219; Пік С.М. Вказ. 
твір / С.М.Пік. - С.210. 

13. Путівник до саміту НАТО у Вашингтоні. 23-25 квітня 1999 року. - 
С.13-23. 

14. Позиции Альберта Гора и Джорджа Буша по основнім вопросам 
внутренней и внешней политики США. - Режим доступу: 
http://www.itartass.com/asp/message 

15. Стислий аналіз статті Кондолізи Райс «Виборча компанія 2000 - 
забезпечення національних інтересів» (Foreign Policy Magazine. - Vol.19. - №1). - 
Довідка Міністерства Закордонних Справ України. IV Територіальне управління. - 
2001. - Січень. 

16. Щодо ключових пріоритетів у зовнішній політиці нової адміністрації 
США (за виступом К.Пауелла у сенатському Комітеті з міжнародних відносин). - 
Довідка Міністерства Закордонних Справ України. IV Територіальне управління. - 
2001. - Січень. 

17. Шаклеина Т.А.Внешняя политика США: консенсус между 
правительством и общественностью? / Т.А.Шаклеина // США - Канада: экономика - 
политика - культура. - 2000. - №11. - С.58 (Стислий аналіз статті Кондолізи Райс 
«Виборча компанія 2000 - забезпечення національних інтересів»); Див. також: 
Фридман Д. Следующие 100 лет / Д.Фридман. - М., 2010. - С.32 та ін. 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 48

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В «ПОЗАБЛОКОВОМУ» ВИМІРІ 

 
Ігор Тодоров,  

Олександр Потєхін 
 

Протягом останніх двох років сутнісні вади зовнішньої політики 
України, невідповідність політики внутрішньої офіційно задекларованим і 
законодавчо зафіксованим цілям в міжнародній сфері, задля реалізації яких 
намагалася працювати українська дипломатія, дійшли певної межі. 
Відсутність стратегічного бачення призвела до поразки «збалансованого» 
курсу (повернення до так званої багатовекторності) -  на зближення з 
Російською Федерацію  та  водночас європейську інтеграцію (хоча країна, як 
ніколи раніше, наблизилася до укладення Угоди про  асоціацію з ЄС).  

Ігнорувалася очевидна протилежна спрямованість внутрішніх 
політичних і економічних системних трансформацій, з одного боку, та 
євроінтеграційних прагнень, що відповідають національним інтересам 
України – з другого. Але  Київ жодним чином не просунувся й до вирішення 
наріжних  конфліктних питань у відносинах з Москвою. В експертному 
середовищі панує точка зору, згідно з якою «так далі довго тривати не 
може». І жодними кадровими змінами справу не залагодиш. Ілюзією 
виявилися розрахунки на якісь благодатні для України зміни після 
повернення до Кремля В.Путіна. Навпаки, посилюється тиск Москви на 
офіційний Київ, становище якого ускладнюватиметься із наближенням 
виборів до Верховної Ради. Несприйняття міжнародної суб’єктності України 
як такої збільшується особистою неприязню російського лідера до 
українського президента. Загнаний  в глухий кут «Харківськими угодами» 
Київ не наважується навіть  мріяти про їх перегляд. Так само 
безперспективними виявилася будь які спроби переглянути газові угоди 2009 
р.     

Зовнішня політика України останными роками, за експертними 
оцінками,  практично повністю визначалася Президентом В.Януковичем (за 
підтримки МЗС)*. Верховна Рада,  в якій працювала «машина для 
голосування» Партії регіонів,  не мала впливу в цій сфері (табл. 1,2). Такий 
характер зовнішньополітичній діяльності відобразився у  рейтингу 

                                                 
* Даний аналіз базується на результатах опитувань експертів, проведених відповідно у грудні 

2010 та у грудні 2011 рр. за традиційною методикою серед чотирьох груп осіб, причетних до 
аналізу, планування, експертизи зовнішньої та безпекової політики України та прийняття 
політичних рішень (працівники органів державної влади й державних аналітичних структур, 
військова еліта, фахівці неурядових організацій, журналісти-міжнародники). До опитування було 
залучено по 42 особи у грудні 2010 та 2011  років. Автор дослідження О. Потєхін, збір та 
обробка інформації – Н.Пархоменко, експерт Центру миру, конверсії та зовнішньої політики 
України. 
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впливовості інститутів та груп еліт в Україні в сфері зовнішньої політики. 
Зберігся суттєвий вплив найближчого оточення Президента, а протягом року 
значно зросла вага тільки однієї категорії - фінансово-промислових груп. 
Вплив легітимних органи, що відповідають за зовнішньополітичний курс та 
відповідати за його  реалізацію (Кабмін, РНБОУ, МЗС) був суто 
символічним. Повністю відсутні також впливи  з боку регіональних лідерів та 
представників громадянського суспільства (незважаючи на роботу 
Громадської ради при МЗС України) (табл.1).  

 
Табл. 1 
Які інститути та групи еліт всередині України мають сьогодні найбільший вплив на 
зовнішню політику України? (сума відсотків більше 100, оскільки експерти могли 
обирати до трьох варіантів): 

 Грудень 2011 Грудень 2010 
Президент України та його 
секретаріат (адміністрація) 

95,2% 97,6% 

Вузьке неформальне коло осіб 
навколо Президента 

90,5% 90,5% 

Фінансово-промислові групи 85,7% 69% 
Керівництво Кабінету 
Міністрів 

4,8% 4,8% 

Міністерство Закордонних 
Справ 

2,4% 21,4% 

Рада національної безпеки та 
оборони 

12% 0% 

Верховна Рада України 0% 0% 
Незалежні аналітики, 
експерти, журналісти 

0% 0 

Регіональні лідери 0% 0 
Ніхто з перелічених 0% 0% 
 
Якісний стан відносин України з ключовими зовнішніми партнерами 

погіршився. Оцінки взаємин України з ними виявилися цілком 
передбачуваними. На тлі зближення України з Російською Федерацією 
протягом 2010 року в наступному році намітилася тенденція до 
дистанціювання. Більшість експертів (57%), як і раніше, характеризувала 
двосторонні відносини як «нерівноправне, асиметричне партнерство», але 
майже  вдвічі (з 45 до 24%) знизилася оцінка процесу «зближення» двох 
країн, на третину – «сателітної залежності» України від Росії (41 проти 61% в 
2010 році), приблизно так само – «клієнт-патрональних відносин (21 проти 
61%).   З єдиним партнером, характер відносин з яким можна з деякою мірою 
умовності вважати «рівноправним» (у порівнянні з іншими) – Польщею – 
вдвічі (з 62 до 31%) впала оцінка  «стабільності», кожен третій експерт 
заявив про «стагнацію», кожен п’ятий  вказав на «взаємозалежність», а 17% 
навіть вважають, що «зближення» двох країн триває.  
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Найбільш швидкими темпами відбувається подальше дистанціювання 
України від  Сполучених Штатів Америки. Для Вашингтону Київ опинився в 
«зоні байдужості», за відсутності перспектив вибратися з неї. Близько 70-80 
% експертів протягом двох останніх років вказують на це, оскільки 
«збереження статус-кво» та «стагнація відносин» по-суті в даному випадку 
означають те ж саме «дистанціювання». Цікаво, що тільки кожен п’ятий 
експерт знаходить ознаки «клієнт-патрональних» відносин (зниження оцінки 
на третину порівняно з 2010 р.).  Взагалі ситуація з Україною та її 
взаєминами із провідними зовнішньополітичними акторами поступово 
зміщується до фактичної маргіналізації (табл. 2) на тлі формальних активних 
перемовин.   
 
Табл. 2  
Характеристика якісного стану нинішніх відносин України з її ключовими зовнішніми  
партнерами (%) 

Європейський 
Союз 

Російська 
Федерація 

Сполучені 
Штати 
Америки 

Польща  

Груден
ь 2011 

Груден
ь 2010 

Груден
ь 2011 

Груден
ь 2010 

Груден
ь 2011 

Груден
ь 2010 

Груден
ь 2011 
 

Груде
нь 
2010 

Зближення 26,
2 

21,
4 

23,
8 

45,
2 

4,8 9,5 16,6 7,1 

Дистанціювання 23,8 28,6 7,1 0 38 45,2 9,5 11,9 
Стабільність, 
збереження 
статус-кво 

4,8 35,7 2,4 11,9 38 42,8 30,9 61,9 

Інтеграція 14,3 4,8 0 9,5 0 0 2,4 0 
Стагнація 
відносин 

45,2 45,2 9,5 0 23,8 28,6 26,2 38 

Сателітна 
залежність 
України 

4,8 0 40,5 59,5 9,5 4,8 2,4 0 

Рівноправне 
партнерство 

4,8 0 0 4,8 4,8 2,4 35,7 54,8 

Нерівноправне, 
асиметричне 
партнерство 

9,5 59,5 57,1 54,8 9,5 40,5 2,4 2,4 

Конкуренція, 
суперництво 

0 4,8 9,5 11,9 0 2,4 0 0 

Напруга 23,8 4,8 14,3 14,3 4,8 16,6 2,4 0 
Ворожнеча 0 0 0 0 0 0 0 0 
Взаємозалежніст
ь 

9,5 7,1 21,4 16,6 0 0 19 23,8 

Клієнт-
патрональні 
відносини 

7,1 35,7 21,4 30,9 21,4 33,3 0 7,1 
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В Європейському Союзі з тривогою спостерігали за подіями в Україні, 
фіксуючи ризики для демократії та невідповідність дій влади елементарним 
нормам  правової держави. Зокрема, констатувалося застосування 
вибіркового правосуддя проти  окремих членів попереднього уряду та його 
глави Ю. Тимошенко, утиски преси та інші факти, що разом кардинальним 
чином підривають перспективи євроінтеграції  України. Безперспективною 
виявилася теза  «рух України до ЄС не має бути заручником долі однієї 
людини (Ю.Тимошенко)». Ці маневри не знайшли відклику в Європі. Не 
виключено, що головною метою режисерів судових процесів був  саме зрив 
укладання Угоди про асоціацію з ЄС, і взагалі — зупинення європейської 
інтеграції України. В цьому контексті відповідні російські заяви мали 
фарисейський характер, оскільки  для РФ метою залишається включення 
України до сфери власного  впливу, тобто по суті – повна сателітизація. З 
іншого боку, про наявність серйозної опозиції європейському курсу в 
правлячій верхівці України свідчить раптове відродження під час переговорів 
восени 2011 р. тези про необхідність фіксації в Угоді про асоціацію з ЄС 
«перспективи повномасштабного членства» (до чого Брюссель, як було добре 
відомо, не готовий). Як і раніше, абсолютна більшість (майже 90%) опитаних 
експертів підтримують  вступ України до Європейського Союзу (табл. 3).  
 
Табл. 3 
Чи відповідає національним інтересам України вступ до Європейського Союзу? 

 
  
 

Грудень 2011 Грудень 2010 

Так 57,1 61,9 
Скоріше так, ніж ні  30,9 30,9 

Скоріше ні, ніж так 2,4 0 
Ні  4,8 4,8 
Важко сказати 4,8 2,4 

 

При цьому, незважаючи на кризу європейської перспективи, не 
зменшується,  майже сягаючи відмітки в 90%, кількість опонентів участі 
України в так званому Єдиному економічному просторі або Митному союзі 
(табл. 4).  

   

Табл. 4 
Чи відповідає національним інтересам України вступ до Єдиного економічного 
простору разом з РФ, Казахстаном та Білоруссю? 
1 так 9,5 (у грудні 2010 – 0%) 
2 скоріше так, ніж ні 2,4% (у грудні 2010 – 9,5%) 
3 скоріше ні, ніж так 19% (у грудні 2010 – 40,5%) 
4 ні 69% (у грудні 2010 – 45,2%) 
5 важко відповісти 0% (у грудні 2010 – 4,8%) 
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Серед чинників, що на сьогоднішній день найбільше перешкоджають 
реалізації євроінтеграційних прагнень України (табл. 5), на перше місце 
вийшов вплив російського фактора (59,5%). На другому місці серед 
антиєвропейських  факторів - корупція та організована злочинність (50%). На 
третій сходинці -  нездатність лідерів держави визначати та втілювати на 
практиці стратегічні пріоритети (45,2%). Приблизно таку саме вагу – близько 
40% - зберігає «небажання на практиці правлячої еліти» інтегруватися в 
Європу, що, вірогідно, відображає кількість у її складі «старих» олігархів,  
орієнтованих виключно на Росію.  Політико-системні «реформи» в Україні 
відбувалися під зростання впливу спадщини радянської системи мислення та 
суспільної організації (35,7% у 2011 році проти 26,2% у 2010), що  вивело 
його на 5-те місце серед антиєвропейських факторів. Зберігається тенденція 
зростання  рейтингу такого негативного чинника, як порушення прав людини 
(14,3% у 2011 році, 9, 5% у 2010 році, 6% у 2009, 0 – у 2008).   У другий рік 
перебування при владі «регіоналів» посилилися критичні оцінки змін 
внутрішньополітичної ситуації в Україні з боку європейських інституцій та 
посадових осіб.  Різко збільшився розрив між вагою ціннісного блоку в очах  
лідерів та чиновників ЄС, європарламентарів, з одного боку, та влади в 
Україні – з другого, яка на практиці його цілком зневажає, дотримується 
принципу «собака гавкає, а караван йде». Ці розбіжності робили 
євроінтеграцію все більш примарною. При цьому тільки кожен п’ятий 
експерт покладає провину за гальмування євроінтеграції, серед іншого, на 
«байдужість до України керівних структур ЄС».   
 
Табл. 5 
Що в Україні сьогодні головним чином перешкоджає її інтеграції до Європи (сума 
відсотків більше 100, оскільки експерти могли обирати до трьох варіантів) 
 Грудень 

2011 
Грудень 
2010 

 спадщина радянської системи мислення та суспільної 
організації  

35,7 26,2 

 Нездатність лідерів держави визначити та втілювати на 
практиці стратегічні пріоритети  

45,2 52,4 

корупція та організована злочинність  50 54,8 
Вплив лівих політичних сил  0 0 
професійна нездатність дипломатичної служби  4,8 7,1 
Вплив “російського чинника”  59,5 50 
повільні економічні реформи 11,9 28,6 
слабкість інститутів громадянського суспільства  4,8 0 
порушення прав людини  14,3 9,5 
небажання на практиці правлячої еліти інтегруватися  38 42,8 
байдужість до України керівних структур ЄС, які гальмують 
цей процес  

19 21,4 

ніщо не перешкоджає  0 0 
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Отже, європейська інтеграція тільки формально залишалася ключовим 
пріоритетом, який на практиці мав би акумулювати в собі комплекс 
внутрішньо- та зовнішньополітичних зусиль України. Проте,  в підсумку 
2011 року, фактично з ініціативи вищого керівництва держави, в 
європейській інтеграції була «взята пауза», що вкрай негативно сприйнято 
експертнім середовищем  (табл.6).     

                 
Табл. 6 
Яким  чином на національні інтереси  України вплине згортання  європейської 
інтеграції 
(так звана «пауза», за словами В.Януковича)? 

1 позитивно  

4,8 

2 скоріше
позитивно, ніж
негативно 
4,8 

3 скоріше
негативно, ніж
позитивно 
2,4 

4 негативно 

85,7 

5 ніяк не вплинуть 

2,4 

 
Перспективи інституціалізації на  європейському напрямку, зокрема, 

можливість ратифікації тоді ще непарафованої навіть частково та 
непідписаної угоди про Асоціацію з ЄС у 2012 році переважна більшість 
експертів (понад 85%)  бачать песимістично або дуже песимістично (табл. 7).  

 
Табл. 7 

Якими,  на Ваш погляд, є шанси  України на ратифікацію  Угоди про асоціацію з ЄС 
у 2012 році (у 2010 р. ішлося про підписання)? 

1 високими 
0% 
(12.10 –0) 

2 середніми 
9,5% 
(12.10 – 21,4) 

3 низькими 
61,9% 
(12.10 – 50) 

4 нульовими 
23,8% 
(12.10 – 28,6) 

5 важко сказати 
4,8  
(12.10 – 0) 

 
В 2010-2012 рр. тривала трансформація взаємин України з 

Організацією Північноатлантичного договору.  Зважаючи на повсякчасну 
участь України у миротворчих місіях під егідою ООН і НАТО, Київ було 
запрошено на засідання країн-контрибуторів миротворчих операцій НАТО в 
присутності Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна та Високого 
представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки 
Кетрін Ештон, а також на низку двосторонніх зустрічей з міністрами 
закордонних справ країн-членів Альянсу в рамках засідань 
Північноатлантичної Ради. Уперше за тривалий час засідання Комісії Україна 
– НАТО 15 квітня завершилося підписанням Спільної заяви сторін. Під час 
засідання КУН представники Альянсу висловили вдячність Україні за 
направлення до берегів Лівії великого десантного корабля «Костянтин 
Ольшанський» для здійснення гуманітарної місії з евакуації громадян 
України та  інших країн. Україна пообіцяла направити в Лівію мобільний 
польовий шпиталь і літак Ан-26 після завершення гострої фази конфлікту в 
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країні. Перший Віце-прем'єр-міністр України В.Хорошковський під час 
зустрічі з Заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань та 
політики безпеки Д.Бренгельманном подякував стороні НАТО за надану 
експертну допомогу під час проведення ЄВРО – 2012 [1]. 

Багато експертів вважає, що  «позаблоковий» статус України є існую 
лише для  внутрішнього вжитку та певною мірою як чинник в україно-
російських відносинах. У зовнішній же політиці контакти з НАТО не 
втрачають своєї актуальності для нашої держави. Навіть чергове 
підтвердження «відкритості дверей» організації без, так би мовити, нагальної 
необхідності цього для української сторони, свідчить про продовження 
співпраці з тими ж пріоритетами, хоча й трохи в іншому, т. зв. 
«прагматичному» вимірі. Показово, що українські експерти в абсолютній 
більшості (76%) продовжують вважати, що вступ до НАТО найбільшою 
мірою відповідає національним інтересам України.  

Річна програма співробітництва з України з НАТО на 2012 рік, 
затверджена в указом Президента в квітні, мало чим відрізнялася від її 
попередніх аналогів. Вона навіть спрямована на «виконання рішень, 
прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4 квітня 2008 року у м. 
Бухаресті та 3 грудня 2008 року у м. Брюсселі» [2]. Якщо ж аналізувати зміст 
Річної Національної програми співробітництва України з НАТО (РНП) у 
2012 році, можна впевнено стверджувати, що стратегічне партнерство 
України з НАТО не тільки збережено і продовжено, а й розширено. А це 
означає, що Українська держава намагається довести, що продовжує 
виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань і є прогнозованою 
країною та надійним партнером. Втім, складається враження, що 2012 
написано абсолютно без врахування існуючих реалій і в цьому контексті 
навіть нагадує Програму КПРС 1961 р.  

На думку заступника Генерального Секретаря НАТО з питань 
оборонної політики та планування Х.Діріоза, Україна досягла  поступу за 
останні роки в реформуванні свого сектору безпеки та оборони, в тому числі 
в підвищенні рівня демократичного контролю над Збройними силами та 
сектором безпеки, розвитком спроможностей щодо внеску в міжнародні 
миротворчі операції. Прогрес був більш відчутним у секторах, які не 
потребують великих капіталовкладень, зокрема, йдеться про 
реструктуризацію Міністерства оборони та Генерального штабу згідно зі 
стандартами НАТО, а також про створення професійного сержантського 
корпусу й заходи щодо створення правових засад подальшого реформування 
війська. НАТО готова підтримати досягнення Україною цілей реформ, що 
були узгоджені на спільній основі між НАТО та Україною та зазначені в 
Річній національній програмі співробітництва [3]. Втім, всупереч натовським  
оцінкам, на думку вітчизняних експертів, (понад 60%), перспективи 
встановлення ефективної системи цивільного контролю за діяльністю 
Збройних сил України є низькими або нульовими (Табл. 8).  
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Табл. 8 
Оцініть, будь ласка, які є перспективи встановлення ефективної системи цивільного 
контролю за діяльністю Збройних Сил України ? 

1 добрі 2 посередні 3 низькі 4 нульові 5 важко сказати 
4,8% (у грудні
2010 – 0%) 

28,6% (у грудні
2010 – 45,2%) 

42,6% (у грудні
2010 –30,9%) 

19 (у грудні 2010 –
21, 4%) 

4,8 (у грудні
2010 – 2,4) 

 
Важливим спільним завданням України з НАТО залишалася 

інформаційно-роз’яснювальна робота, спрямована на забезпечення 
прозорості та відкритості двостороннього діалогу. Тривали контакти 
українських державних органів і неурядових організації з Центром 
інформації і документації НАТО та Офісом зв’язку НАТО в Україні для 
надання українському суспільству достовірної інформації про Альянс і його 
функції, а також про результати взаємодії України і НАТО.  Надзвичайно 
важливо формувати й доносити інформацію щодо того, як євроатлантичне 
співробітництво позначається на житті кожного громадянина. Тому 
різним сегментам громадянського суспільства необхідно знати й розуміти, 
які інструменти практичної співпраці України та НАТО вони можуть 
використовувати у своїй діяльності. І владі, й експертному середовищу 
потрібно працювати над поширенням інформації в суспільстві, зокрема через 
покращення якості висвітлення питань євроатлантичного співробітництва 
у медіях. НАТО підтверджує «конструктивне партнерство»: Альянс отримує 
таку собі «волонтерську» допомогу без жодних зустрічних зобов’язань, що 
надзвичайно важливо для організації за умов скорочення присутності в 
Афганістані й зменшення витрат в окремих сферах спільної оборонної 
діяльності. Виконання Річної національної програми на 2012 рік має сприяти 
продовженню внутрішньодержавних реформ у безпековій, оборонній, 
економічній, правовій та інших сферах, враховуючи досвід виконання 
відповідних програм впродовж 2009-2011 років.  Свою патріотичну позицію 
чітко висловила Громадська ліга «Україна-НАТО». Понад 70 українських 
НГО вказали на необхідність збереження європейського та євроатлантичного 
курсу України, а також на провідну роль українського парламенту у 
вирішенні державних завдань  та наголосили на важливих безпекових та 
зовнішньополітичних аспектах в програмних документах політичних партій, 
що братимуть участь у виборах до Верховної ради України цього року.  Ліга 
«Україна-НАТО» звернулася до політичних партій, які планують брати 
участь у виборах до Верховної ради України, звернути увагу у своїх 
виборчих програмах на наступному: 1. Євроатлантичне партнерство та 
інтеграція України є одними із найголовніших пріоритетів зовнішньої, 
безпекової та оборонної політики України. Разом із трансатлантичними 
союзниками та партнерами Україна має невідкладно змінити стратегію 
зовнішньої політики та відновити і розвивати набуття повноправного 
членства України в Організації Північно-Атлантичного Договору задля 
вчасного здолання сучасних та майбутніх викликів демократичному розвитку 
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і міжнародній стабільності, ефективному захисту територіальної цілісності та 
незалежності України.  2. Розвиток та модернізація Збройних Сил України є 
вкрай важливими для національного розвитку України. Скорочення армії за 
нинішніх геополітичних умов є неприпустимим. Українська Армія має бути 
модернізована згідно найкращих світових стандартів, соціальні стандарти 
діяльності українських військовослужбовців мають бути гідними їх 
обов’язків. Рівень фінансування Збройних Сил України має становити не 
менше 2 % ВВП, аналогічно вимог до рівня фінансування держав-членів 
НАТО. 3. Україна має бути залучена до розвитку та впровадження системи 
протиракетної оборони Організації Північно-Атлантичного Договору як 
одного із вкрай важливих елементів захисту національних інтересів 
України. 4. Згідно з Конституцією України Чорноморський флот РФ має бути 
виведено з української території у 2017 році. 5. «Харківські угоди» мають 
бути денонсовані, а її українські підписанти та ті, хто готував цей 
антидержавний пакт, мають бути притягнуті до політичної та кримінальної 
відповідальності. 6. З метою доведення до громадян України правдивої і 
повної інформації про НАТО та важливість співробітництва України з 
НАТО, необхідно прийняти закон «Про інформування громадськості з 
питань НАТО та євроатлантичної інтеграції». [4]. 

Більшість експертів продовжують вважати підготовку до членства в 
НАТО основним пріоритетом співробітництва з Альянсом. Тенденція знову 
змінилася, у 2011 році спостерігалося зростання рівня підтримки 
євроатлантичної інтеграції (табл. 9). Визначаючи, який статус найбільш 
відповідає національним інтересам України, експерти надають перевагу 
вступу до НАТО – 90% опитаних підтримують ідею членства (у грудні 2010 
– 76%). З них 76,2% вважають, що Україні варто вступати до Альянсу 
незалежно від інших країн, і 4,8% виступають прихильниками вступу разом 
із деякими країнами СНД (у грудні 2010 цей показник становив відповідно 
54,8% та 21,4%). За позаблоковий статус України висловився кожен десятий 
експерт – стільки ж було й у грудні 2010 року. Кількість прихильників 
нейтралітету продовжує знижуватися -  в 2011 р. виявилося лише 4,8%, а в 
2010 році 11,9% експертів підтримали ідею нейтрального статусу України. 
При визначенні найбільш пріоритетних напрямків співробітництва з НАТО 
рейтинг практично не змінився. Першу сходинку  продовжує утримувати 
такий актуальний для України аспект, як пряма допомога у здійсненні 
військової реформи (42,5%, у грудні 2010 – 50%). На другому місці 
опинилося надання додаткових гарантій безпеки Україні (42,8%, у грудні 
2010 – 45,2%) та створення передумов вступу України до НАТО у 
перспективі (40,5%, у грудні 2010 – 42,5). Кількість прихильників створення 
передумов вступу України до НАТО найближчим часом знову дещо зросла 
порівняно з 2010 роком (26,2%, у грудні 2010 – 19). Це логічно, бо важко 
взагалі розраховувати на гарантії безпеки з боку НАТО, якщо держава не 
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прагне хоча б в перспективі набути членства в Альянсі, твердо стоїть на 
позиції «позаблоковості». 

 
Табл. 9 
Які напрямки співробітництва з НАТО є пріоритетними для України сьогодні? (%) 
(сума відсотків більше 100, оскільки експерти могли обирати до трьох варіантів) 
 Грудень 11 Грудень 10
таких немає, співробітництво з НАТО взагалі не 
потрібне  

0 0 

 створення передумов для вступу України до НАТО в 
перспективі  

40,5 42,5 

створення передумов для вступу України до НАТО 
найближчим часом  

26,2 19 

Спільна розробка концептуальних засад військової 
політики  

19 9,5 

Пряма допомога у здійсненні військової реформи  45,2 50 
Допомога у створенні системи демократичного 
цивільного контролю за силовими структурами  

19 28,6 

Надання додаткових гарантій безпеки Україні  42,8 45,2 
узгодження військово-технічної політики, підтримка 
ВПК  

16,6 16,6 

Торгівля зброєю, спецтехнікою, послугами військово-
технічного призначення  

14,3 7,1 

підготовка кадрів  30,9 23,8 
Спільні навчання  21,4 35,7 
Участь у миротворчих операціях 23,8 14,3 

 
Традиційно скептичними були експертні оцінки ефективності 

забезпечення євроатлантичного співробітництва. Втім, відмічався скромний 
прогрес за деяких показників (табл. 10). 

 
Табл. 10 
Оцініть, будь ласка, ефективність забезпечення співробітництва України з НАТО за 
наступними параметрами 

 Висока Посередня Низька Нульова Важко 
відповісти

1 Дії органів виконавчої влади 4,8 
(12.2010 
7,1) 

9,5  
(12.2010 
23,8) 

66,7  
(12.2010 
42,8) 

14,3   
(12.2010 
26,2) 

4,8 
(12.2010 0)

2 Законодавче забезпечення 4,8 
(12.2010 
0) 

35,7 
(12.2010 
35,7) 

23,8   
(12.2010 
47,6) 

28,6  
(12.2010 
16,6) 

7,1 
(12.2010 0)

3 Кадрове забезпечення 0 
(12.2010 
0) 

26,2  
(12.2010 
19) 

50  
(12.2010 
40,5) 

14,3  
(12.2010 
38) 

9,5  
(12.2010 
2,4) 

4 Фінансове забезпечення 0 
(12.2010 
0) 

4,8  
(12.2010 0) 

28,6   
(12.2010 
59,5) 

 40,5 
(12.2010 
40,5) 

26,2 
(12.2010 0)
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5 Якість виконання ухвалених 
рішень 

4,8  
(12.2010 
2,4) 

14,3 
(12.2010 
21,4) 

47,6 
(12.2010 
52,4) 

 28,6 
(12.2010 
23,8) 

4,8 
(12.2010 0)

6 Забезпечення громадської 
підтримки  

0 
(12.2010 
0) 

9,5 
(12.2010 
7,1) 

 33,3  
(12.2010 
52,4) 

52,4  
(12.2010 
40,5) 

4,8 
(12.2010 0)

7 Забезпечення міжнародної 
підтримки 

9,5 
(12.2010 
0) 

38  
(12.2010 
16,6) 

23,8  
(12.2010 
54,8) 

19   
(12.2010 
28,6) 

9,5  
(12.2010 0)

 
Хоча питання вступу до НАТО  формально  знято владою з порядку 

денного, співробітництво  з Альянсом тривало й  має отримати подальший 
розвиток при виконанні РНП-2012. Варто звернути увагу на те, що Альянс на 
відміну від ЄС тривалий час майже повністю утримувався від  публічної 
критики антидемократичних дій української влади. 20-21 травня 2012 року в 
Чикаго відбувся саміт Північноатлантичного альянсу, участь в якому взяли 
не лише лідери країн НАТО. На цьому заході були присутні делегації більше 
50 держав і низки ключових міжнародних організацій. Запрошення отримав 
також і президент України В.Янукович. Український президент, приймав 
участь у засіданні держав-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці 
в Афганістані, пообіцяв НАТО і далі допомагати афганській кампанії 
Північноатлантичного альянсу. В.Янукович заявив, що в контексті 
завершення військової операції в Афганістані Україна готова продовжувати 
співпрацю з НАТО, допомагаючи своєю стратегічною транспортною 
авіацією. Він нагадав, що вже ухвалено рішення про поповнення 
українського персоналу інструкторами армійської авіації в серпні цього року. 
Також він підтвердив готовність України приєднатися до данської ініціативи 
"Коаліція відданих контрибуторів". Україна нещодавно приєдналася до 
проекту підготовки фахівців з Афганістану та країн Центральної Азії, які 
спеціалізуються на боротьбі з нелегальним обігом наркотиків [5].  

В заключній декларації саміту черговий раз було зазначено, що згідно 
зі статтею 10 Вашингтонського договору двері НАТО залишатимуться 
відкритими для демократичних європейських держав, які поділяють цінності 
Альянсу, які готові і здатні взяти на себе обов’язки і зобов’язання, що 
випливають із членства в Альянсі, які здатні просувати принципи Договору і 
чия участь в Альянсі може сприяти безпеці у північноатлантичній зоні. 
Окрема, 35-а стаття Резолюції була присвячена Україні. Було Підкреслено, 
що незалежна, суверенна і стабільна Україна, віддана демократичним 
цінностям і принципу верховенства права, має важливе значення для безпеки 
євроатлантичної зони. Відзначаючи п’ятнадцяту річницю Хартії про 
Особливе партнерство між Україною і НАТО, учасники саміту схвалили 
готовність України поглиблювати політичний діалог і оперативну сумісність 
із силами НАТО, а також її участь в операціях під проводом НАТО та нові 
пропозиції щодо цього. Країни НАТО схвалили  відмову України у березні 
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2012 року від високо збагаченого урану, що свідчить про відданість її 
зобов’язанням у галузі нерозповсюдження ЗМЗ. Альяс пригадав власні 
рішення щодо політики відкритих дверей стосовно України, як було 
проголошено під час Бухарестського та Лісабонського самітів і висловив 
готовність продовжувати розвивати співпрацю з Україною і надавати 
допомогу у втіленні реформ у рамках діяльності Комісії Україна – НАТО 
(КУН) та Щорічної національної програми (РНП). Водночас було висловлено 
занепокоєння щодо вибіркового правосуддя, яке виглядає як переслідування 
за політичним принципом, зокрема, спрямоване проти провідних 
опозиційних лідерів, а також умови їх перебування під вартою. НАТО 
закликакало Україну усунути ці недоліки в чинному судочинстві та 
гарантувати цілковите дотримання принципу верховенства права і 
міжнародних угод, учасником яких є Україна. Організація 
Північноатлантичного договору також закликала Україну забезпечити 
проведення вільних і справедливих парламентських виборів восени цього 
року і гарантувати доступ до них усіх громадян  [6]. Між тим, голова 
комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони А.Гриценко, 
коментуючи декларацію НАТО по Україні, передусім звернув увагу на те, що 
в цьому документі вперше прямо сказано про принципові проблеми в 
Україні. Проте, незважаючи на невтішні формулювання щодо України 
навряд чи щось зміниться вдіях української влади [7]. 

Проте, в  Альянсі  хочуть знати, що Україна бачить як свої інтереси. 
Адже раніше, коли Україна планувала стати членом НАТО, рамками, що 
визначали наші відносини, було особливе партнерство. І тоді ми 
зосереджували увагу на двох сферах. По-перше, на реформі оборонного 
сектору. А по-друге, на підвищенні взаємосумісності українських Збройних 
сил, приведенні їх до стандартів НАТО, щоб Україна могла при бажанні 
брати участь у операціях Альянсу. Тому я вважаю, що ми маємо повернутися 
до чогось подібного. Але для цього ми маємо з’ясувати, що це мають на увазі 
обидві сторони [8].  

Важко не погодитися зі старшим науковим співробітником  
Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс 
Шерр що Україна, проголосивши позаблоковий статус, ініціювавши кризу у 
відносинах з ЄС і США, стає все менш значущою для НАТО та його 
членів.Бо дійсно "завжди важко допомагати країні, яка сама собі шкодить". З 
іншого боку іноді це можливо. Якщо Україна є ключовою для 
євроатлантичної безпеки, то НАТО не повинно робити менше, ніж можливо" 
[9]. 

Погляди експертів на визначення пріоритетних  зовнішньополітичних 
партнерів України не змінилися (табл. 11). Як і рік тому, лідерська четвірка – 
ЄС, США, Росія та НАТО. Але в той час як роль ЄС, США й НАТО  
протягом 2011 року дещо зросла,  Російська Федерація трішки погіршила 
свій результат – не могла не вплинути нова «газова війна» 2011 р.  
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Інші країни, організації та інституції  мають значно менший рівень 
підтримки експертів. Зберіглися певні позиції Польщі. Втім, показово, що 
саме Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні 
Генрік Літвін заявив, що його країна не розуміє, в чому Україна вбачає 
позитиви від своєї позаблокової доктрини безпеки. Титанічні зусилля Польщі 
під час  її президентства в Унії не мали успіху завдяки абсолютно 
ірраціональній позиції українського керівництва. Ірраціональній, якщо 
виходити саме з національних інтересів України. Втім – доволі логічної, 
якщо бачити в цьому втілення неоімперської політики Росії. Російське 
керівництво розуміючи, що Угода про асоціацію з ЄС буде означати 
проходження певної точки неповернення України до імперії дуже ефективно 
використовує фобії українського президента і досягає власної мети [10]. 

 
 

Табл. 11 
Назвіть три-чотири учасника міжнародних відносин (країни, союзи держав, 
міжнародні організації тощо), успішний розвиток відносин з якими є найбільш 
пріоритетним для України сьогодні 
1 ЄС   88,1% (у грудні 2010 – 85%) 
2. США   66,7% (у грудні 2010 – 47,6%) 

7. МВФ – 9,5% 
 

3. Російська Федерація  59,5% (у грудні 
2010 –  64,3%) 
4. НАТО   54,8% (у грудні 2010 – 45,2%) 

 8.  РЄ (у грудні 2010 - 9,5%), ООН та 
Великобританія (у грудні 2010 – 4,8%),  
Світовий банк (у грудні 2010 – 2,4%), 
Бразилія – 4,8% 

5. Польща  (у грудні 2010 –23,8%), 
Німеччина (у грудні 2010 – 19%) – 14,3% 
6. Китай  11,9% (у грудні 2010 – 30,9%) 
 

9. Румунія (у грудні 2010–  2,4%), 
Туреччина, Словаччина, Канада, Молдова, 
Митний союз, АСЕАН, БРІКС – 2,4% 

 
Оцінки експертами  актуальних для України загроз майже не 

змінилися, хоча дещо трансформувався порядок їх рейтингів   (табл. 12). Як 
існуючі на цей момент загрози експерти називають насамперед: узурпацію 
влади певними політичними силами, погіршення іміджу України, зростання 
рівня бідності населення і конфліктогенність майнового розшарування в 
суспільстві, економічний занепад, руйнування системи суспільних цінностей 
та надзвичайно низький рівень ефективності силових структур, їх нездатність 
протидіяти існуючим та потенційним загрозам. 

У півтора рази зросла кількість тих, хто вважає реальною загрозу 
позбавлення (або значного ускладнення) доступу України до ресурсів 
(насамперед енергоресурсів). Не важко здогадатися, що йдеться про російські 
ресурси. Диверсифікація постачання енергоресурсів залишається на рівні 
«добрих намірів» та «революційних декларацій» без наслідків для дійсного 
стану справ.   
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Табл. 12  
Чи існують для України наведені 
загрози? 

Існує Не існує і є 
всі 
передумови 
запобігти її 
виникненн
ю 

Не існує, 
але 
може 
виникнут
и 

Важко 
відповісти 

1. Порушення територіальної цілісності 
держави під впливом внутрішніх 
чинників 

35,7 
(12.10 – 
50) 

4,8 
(12.10 – 
9,5 ) 

59,5 
(12.10 – 
38) 

0 (12.10 – 
2,4 ) 

2. Анексія частини її території іншою 
державою 
 

30,9 
(12.10 – 
35,7) 

19   (12.10 – 
9,5 ) 

45,2  
(12.10 – 
54,8 ) 

4,8 (12.10 
– 0) 

3. Втрата або обмеження державного 
суверенітету 

69  
(12.10 – 
73,8 ) 

9,5 (12.10 -  
14,3) 

21,4  
(12.10 – 
11,9) 

0 (12.10 – 
0 ) 

4. Втягування України в конфронтацію 
міжнародних суб’єктів 

38 
(12.10 – 
33,3) 

9,5 (12.10 – 
21,4 ) 

52,4  
(12.10 – 
42,8 ) 

0  (12.10 – 
2,4 ) 

5. Втягування України у збройні 
конфлікти на території сусідніх 
країн 
 

21,4 
(12.10 – 
9,5 ) 

38  (12.10 – 
30,9 ) 

40,5  
(12.10 – 
57,1 ) 

0 (12.10 – 
2,4 ) 

6. Поширення міжнародних конфліктів 
на територію України 
 

16,6 
(12.10 – 
19 ) 

23,8 (12.10 
– 33,3 ) 

54,8 
(12.10 – 
40,5 ) 

4,8  (12.10 
– 7,1 ) 

7. Погіршення міжнародного іміджу 
України 
 

 95,2 
(12.10 – 
83,3) 

2,4  (12.10 – 
4,8) 

2,4  (12.10 
– 9,5 ) 

0  (12.10 – 
2,4) 

8. Узурпація влади певними 
політичними силами 

95,2  
(12.10 – 
73,8) 

2,4  (12.10 – 
7,1) 

2,4 (12.10 
–19) 

0 (12.10 – 
0) 

9. Економічний занепад 
 

90,5 
(12.10 – 
80,9 ) 

2,4 (12.10 – 
4,8) 

2,4 (12.10 
– 14,3 ) 

4,8  (12.10 
- 2 ) 

10
. 

Позбавлення (або значне 
ускладнення) доступу України до 
ресурсів (насамперед енергоресурсів 

 71, 4 
(12.10 - 
47,6) 

9,5  (12.10 – 
4,8) 

19  (12.10 
– 40,5) 

0  (12.10 – 
7,1) 

11
. 

Позбавлення (значне ускладнення) 
доступу України до іноземних 
ринків збуту вітчизняної продукції 

69  
(12.10 – 
50 ) 

9,5  (12.10 – 
9,5 ) 

21,4 
(12.10 – 
28,6) 

11,9 
(12.10 – 
11,9) 

12
. 

Критична залежність стратегічних 
підприємств, галузей економіки від 
іноземного капіталу 

66,7  
(12.10 – 
76,2 ) 

2,4   (12.10 
-  7,1) 

16,6  
(12.10 – 
14,3 ) 

11,9   
(12.10 – 
2,4 ) 

13
. 

Переростання внутрішніх протиріч 
на відкриті конфлікти із 
застосуванням сили 

 59,5 
(12.10 - 
30,9) 

19   (12.10 – 
4,8 ) 

21,4  
(12.10 – 
61,9) 

0  (12.10 – 
2,4) 

14 Перетворення України на буферну 76,2 9,5  (12.10 – 9,5 (12.10 4,8 (12.10 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 62

. зону 
 

(12.10 – 
69 ) 

9,5) – 21,4) – 0) 

15
. 

Поширення на територію України 
міжнародного тероризму 

 4,8 
(12.10 – 
4,8) 

14,3 (12.10 
– 14,3 ) 

80,9  
(12.10 -  
71,4) 

0 (12.10 – 
9,5) 

16
. 

Зниження ефективності силових 
структур до рівня, що не забезпечує 
надійний захист від існуючих та 
потенційних загроз 

 80,9 
(12.10 - 
80,9) 

4,8   (12.10 
– 7,1) 

4,8   
(12.10 – 
9,5 ) 

9,5  (12.10 
– 2,4) 

17
. 

Високий рівень бідності населення, 
конфліктогенний рівень майнового 
розшарування населення України 

95,2 
(12.10 – 
85,7 ) 

2,4  (12.10 – 
4,8) 

2,4   
(12.10 – 
9,5) 

0 (12.10 - 
0) 

18
. 

Руйнування системи суспільних 
цінностей 
 

83,3  
(12.10 – 
78,6) 

2,4 (12.10 – 
2,4) 

4,8 (12.10 
– 11,9 ) 

9,5  (12.10 
– 7,1)  

Водночас слід відмітити, що єдиною загрозою, яка не тільки не існує, 
але наявні засоби для того, щоб попередити її виникнення, майже половина 
експертів визначили «втягування у збройні конфлікти на території сусідніх 
країн»,  кожен четвертий – «поширення міжнародних конфліктів на 
територію України», п’ятий – «переростання  внутрішніх протиріч на 
відкриті конфлікти із застосуванням сили» або «анексія частини її території 
іншою державою».  На рівні 14 % є оптимізм щодо захищеності   України від 
поширення на неї міжнародного тероризму», а 81 % опитаних вважають, що 
ця загроза «може виникнути у будь-який момент». В цілому є всі підстави 
констатувати, що Україна наприкінці 2011 р. виглядала як надзвичайно 
вразлива держава, що мало б турбувати її провідників та стимулювати пошук 
стратегічних рішень та негайних  засобів  її унебезпечення. Об’єктивне 
спостереження свідчить, що цього не відбувалося.  Жодним чином у такій 
якості не може розглядатися позаблоковий статус України (табл. 13). 

 
Табл.13 
 Яким  чином на стан безпеки  України вплинуло проголошення позаблокового 

статусу? 
1 позитивно  

4,8 (у грудні
2010 - 9,5) 

2 скоріше
позитивно, ніж
негативно 
4,8 (у грудні
2010 - 7,1) 

3 скоріше
негативно, ніж
позитивно 
28,6 (у грудні
2010 - 30,9) 

4 негативно 

57,1 (у грудні
2010 - 38,2) 

5 ніяк не вплинуло 

4,8 (у грудні 2010 - 14,3) 

 
Цікавим виглядає експертне бачення стану відмінностей між регіонами 

у ставленні до зовнішньополітичного курсу України. Традиційна до 2011 
року тенденція збільшення регіональних розбіжностей фактично відійшла, а 
третина експертів впевнена, що вони нівелюються. Вірогідно, це обумовлено 
певною консолідацією українського суспільства на підґрунті несприйняття 
багатьох дій влади  (табл. 14).   
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Табл. 14 
Як відомо, існують відмінності між регіонами у ставленні до зовнішньополітичного 
курсу України. Як Ви вважаєте, сьогодні вони... 

1 поглиблюються 2 нівелюються 3 залишаються без змін 4 важко сказати 
9,5% (у грудні 2010 –
45,2%) 

33,3% (у грудні 2010
– 19%) 

54,8% (у грудні 2010 –
35,7%) 

2,4% (у грудні 2010 –
0%) 

 
Таким чином, зовнішня політика України протягом двох останніх років 

мала надати відповідь на  питання: чи слугувала корекція курсу, що 
відбулася в 2010 році, ствердженню міжнародного становища держави, 
підвищенню її суб’єктності, а головне - її національним інтересам, (якщо  
такими вважати законодавчо зафіксовані, насамперед, в Законі «Про засади 
внутрішньої та зовнішньої політики» 2010 р. [11].          

Отже, можна, на жаль, констатувати, що  протягом цих років не 
спостерігався прогрес в утвердженні  України «як суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної та правової держави», а наявний для цього 
міжнародний потенціал, що полягав, насамперед, у зближенні з ЄС, було 
бездумно розтрачено. Інтеграція  України до європейського політичного, 
економічного, політичного, економічного, правового простору в кінцевому 
рахунку  була «заморожена» спостерігається стала тенденція до міжнародної 
ізоляції. Зрив євроінтеграції України суттєво вигідний лише Російській 
Федерації. Угода про асоціацію, створення в іі рамках зони вільної торгівлі з 
ЄС надавали  шанс Києву пройти «точку неповернення» до статусу сателіта 
Москви. У 2008 р. Росія прагнула недопущення приєднання України до 
Плану дій щодо членства в НАТО і домоглася свого. Імовірно, що у випадку 
з  просуванням України по шляху євроінтеграції, був використаний подібний 
механізм.  В РФ  розуміють, що будь-які реставраційні проекти на 
пострадянському просторі без України не мають сенсу. У Росії пануючою як 
серед еліт, так і широких верств населення є думка, що саме існування 
української держави - протиприродне явище, нонсенс. Чимало українських 
провідників, свідомо чи несвідомо, діють у спосіб, що не тільки надає 
аргументів прихильникам таких поглядів, але й спонукає працювати на   
виправлення «помилки історії».  

Зменшувалися підстави вважати, що Україна будь-яким чином набуває 
міжнародної ваги,  просувається до «провідного місця» в системі 
міжнародних відносин, міжнародний авторитет держави продовжував 
падати, а ступінь залежності від окремої держави – Російської Федерації - був 
гіпертрофованим й жодним чином не збалансований.  Позаблоковий статус 
жодним чином не сприяв успіху України як «пілотного проекту майбутньої, 
по-справжньому єдиної Європи»  [12].     

Через внутрішню політику держави звужувалися її можливості для 
участі у «всеосяжному політичному діалозі для підвищення взаємної довіри 
держав, подолання традиційних та нових загроз» національній безпеці 
України. Не в останню чергу це відбулося не тільки завдяки політичним 
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репресіям, правовому нігілізму влади, але й нанесенню шкоди історичній 
свідомості української нації, утискам національної гідності українців (при 
відсутності позитивних зрушень у стані етнічної, культурної, мовної, 
релігійної, самобутності громадян України всіх національностей). Питання 
щодо посилиння безпеку Української держави залишалося без відповіді. Так 
звана позаблоковість насправді являє собою своєрідну відстороненість та 
ізоляцію, зокрема, і від допомоги, але ніяк не від загроз. Навіть навпаки, 
наша позаблоковість, як певне безпекове сирітство, більше провокує 
зазіхання на нашу економіку та на нашу державу [13]. 

Мізерних результатів досягнуто у розвитку взаємовигідного  
торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного 
співробітництва України з іноземними державами, залученні новітніх 
технологій та управлінського досвіду, тому що сучасна політико-економічна 
модель, позбавлена верховенства права в економіці, відторгає все це за своєю 
природою.   

Позитивною рисою зовнішньої політики України останнього часу варто 
визнати те, що країна жодним чином не була джерелом міжнародних 
конфліктів, не підривала своїми діями європейську та регіональну безпеку, 
хоча й її здатність запобігати конфліктам у регіонах, що межують з 
Україною, та впливати на врегулювання наявних конфліктів була 
ефемерною. Водночас гарантії суверенітету України, її територіальної 
цілісності та непорушності кордонів не покращилися й викликають серйозну 
занепокоєність.   
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПАРТНЕРСТВ НАТО: 
КООПЕРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕКИ 

 
Андрій Каракуц 

 
Одним із найважливіших аспектів трансформації НАТО після 

закінчення «холодної війни» став розвиток мережі партнерств з іншими 
країнами євроатлантичного регіону, глобальними гравцями та міжнародними 
організаціями. Ця політика спрямована на перетворення Альянсу у 
багатопрофільний інструмент, який здатен цілеспрямовано впливати на 
міжнародне середовище безпеки. 

Протягом двох останніх десятиліть Альянс обговорював зі своїми 
партнерами питання зміцнення безпеки на основі співробітництва. НАТО 
розробила різні концепції співпраці з певними партнерами, включаючи 
програми «Партнерство заради миру», «Середземноморський діалог» і 
«Стамбульську ініціативу співпраці».  

Ці концепції партнерства надавали гнучкі можливості завдяки різним 
варіантам співробітництва та індивідуальним партнерським програмам, що 
переслідували певні цілі, узгоджені між НАТО та відповідними країнами-
партнерами. НАТО співпрацювала виключно на індивідуальній основі з 
різними країнами, що не приймали участь в інших партнерських програмах 
Альянсу. До цих країн, які часто називають «глобальними партнерами», 
входять Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Пакистан, Ірак і 
Афганістан. Крім концепцій співпраці з визначеними партнерами, Альянс 
розробив спеціальні програми та комплекс заходів для окремих країн або для 
досягнення конкретних узгоджених цілей. До таких програм відносяться 
програма співпраці з Афганістаном і структурована концепція співпраці з 
Іраком. Ці регіональні та спеціальні концепції й програми стали ключовим 
фактором розвитку Альянсу після закінчення «холодної війни» і виступили в 
якості складових елементів для проведення реформ і зміцнення 
співробітництва, які лідери Альянсу назвали фундаментальними для 
розвитку можливостей, необхідних для вирішення завдань безпеки в XXI 
столітті. 

Деякі азійські країни-учасниці ПЗМ, та контактні країни підтримували 
операції НАТО на основі «спільних інтересів» чи «спільних цінностей». 
Формати такої співпраці скоріше були ситуативні та неформальні. Засоби 
співпраці використовувались як необхідні для виконання місій, що 
викликають спільну зацікавленість. Ці партнерства на даний час найбільш 
ефективні, навіть якщо зацікавленість нетривала. 

Наразі, разом із своїми партнерами НАТО реалізує декілька 
масштабних місій. Серед найважливіших потрібно відзначити наступні: 
Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані, Національну 
навчальну місію в Афганістані (NTM-A) і Навчальну місію НАТО в Іраку 
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(NTM-I), боротьбу з тероризмом в Середземномор'ї і піратством в країнах 
Африканського Рогу і Аденській затоці. Гарним прикладом співробітництва 
із країнами-партнерами стало проведення операцій в Лівії відповідно до 
резолюцій 1970 і 1973 СБ ООН у 2011 р. 

Ідея партнерств розглядається у Брюсселі ключовим елементом 
системи кооперативної безпеки. В Стратегічній концепції Альянсу, 
затвердженій у 2010 р. в Лісабоні, розвиток «кооперативної безпеки» 
розглядається як одне з трьох найважливіших завдань на наступне 
десятиліття. Зокрема, у ній стверджується, що євроатлантична безпека може 
бути гарантована лише за умов розбудови широкої мережі партнерств із 
країнами та організаціями всього світу, і що жоден альянс не здатен 
самостійно вирішувати динамічні виклики сьогодення [1]. 

Ідея "кооперативної безпеки" набула популярності після закінчення 
"холодної війни". В загальному сенсі цей термін використовувався для 
мирного, ідеалістичного підходу до безпеки, шляхом посилення міжнародної 
співпраці. Більш складна концепція розглядає "кооперативну безпеку" як 
систему "кілець безпеки": індивідуальну безпеку, колективну безпеку, 
колективну оборону та підтримку стабільності [2]. Якщо колективна безпека 
та колективна оборона є загальновідомими моделями, закріпленими 
Статутом ООН, то дві інші моделі є набули актуальності лише в останній час. 
Індивідуальна безпека є тотожною безпеці людини та правам людини і, 
фактично, вона є ядром сучасної міжнародної системи безпеки, побудованої 
навколо ліберальних демократичних свобод. Порушення прав людини стає 
центральним питанням у конфліктах двох останніх десятиліть, і, зокрема, 
призвело до утвердження Організацією Об’єднаних Націй норми «обов’язку 
захищати» (Responsibility to Protect). Остання модель – модель підтримки 
стабільності покликана сприяти утвердженню стабільності за межами країн, 
що формують систему кооперативної безпеки, бо будь-які конфлікти в 
суміжних регіонах можуть загрожувати безпеці її членів. 

Процес партнерства теоретично посилює взаємну безпеку поміж 
партнерами через покращений політичний діалог та взаєморозуміння. У 
взаємопов’язаному світі, залучення НАТО у підтримку регіональної безпеки 
повинно стати доданою вартістю для країн-членів Альянсу. Регіональна 
безпека, безвідносно місця розташування, є спільною перевагою для країн - 
членів, у деяких регіонах більше, у деяких – менше. Це однозначно є тим 
випадком, коли постає питання майбутнього членства в НАТО, це, зокрема, 
стосується Західних Балкан. У майбутньому аналогічне питання може 
постати відносно країн Середземноморського діалогу та Стамбульської 
ініціативи. 

Більшість членів НАТО, особливо країни Євросоюзу, розуміють, що в 
умовах фінансової кризи та необхідності суворої економії, національні 
оборонні бюджети продовжуватимуть скорочуватись. У такій ситуації будь-
яка допомога розглядається доречною, і  нова стратегія партнерств виглядає 
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здатною компенсувати зниження можливостей країн-членів Альянсу. В цих 
умовах, НАТО, фактично, закриває очі на сумнівну репутацію своїх країн-
партнерів у таких сферах як дотримання прав людини, або недемократична 
форма правління. 

Розширення мережі партнерів Альянсу має й інший недолік: постійне 
зростання призводить до ускладнення процесу прийняття рішень, узгодження 
їх з партнерами, та втілення в життя. Ідея "глобальної НАТО" все частіше й 
частіше згадується як у Вашингтоні так і в європейських столицях. 
Американська дослідниця А.-М. Слотер, коментуючи ідею генерального 
секретаря А. фог Расмуссена про перетворення Альянсу у "хаб мережі 
глобальних безпекових партнерств", пропонує ідею "двох НАТО в одному". 
Перша НАТО - це "внутрішня НАТО", альянс з колективної безпеки, 
покликаний задіяти статтю 5 Вашингтонської угоди у разі нападу на будь-
якого члена організації. ЇЇ сфера компетенція обмежуватиметься 
європейським континентом, і вона буде дотримуватися стратегії "жорсткої 
безпеки", використовуючи ресурси усіх країн альянсу. Друга НАТО - це 
"глобальна НАТО", від якої партнери з усього світу зможуть отримати будь-
які ресурси: від експертної допомоги до військового контингенту. Її сфера 
компетенції розповсюджуватиметься на регіони далеко за межами Європи та 
не потребуватиме участі всіх країн-членів. Як і в ситуації з Лівією у 2011 р. 
усі члени організації приймають рішення, але лише ті країни, які зацікавлені, 
надають свої можливості [3]. 

Ідея «глобальної НАТО», яка моделі кооперативної безпеки, має значну 
кількість противників. По-перше, це може призвести до втрати організацією 
своєї «європоцентричності» та перерозподілу ресурсів з компоненту 
колективної безпеки до глобальних завдань Альянсу. По-друге, НАТО ще не 
закінчила свою місію у Європі – залишається небезпека дестабілізації на 
Балканах та на Кавказі, відкритим залишається розширення організації за 
рахунок таких країн як Македонія, Боснія та Герцеговина, Грузія та інших.  

Новим моментом у політиці партнерства, закріпленим у Лісабонській 
стратегічній концепції, можна вважати бажання гармонізувати та уніфікувати 
усі інструменти. Альянс має намір більш диференційовано оцінювати своїх 
партнерів, виходячи з наступних критеріїв і міркувань: 

- чи прагне держава-партнер вступити в альянс; 
- чи поділяє вона цінності, на яких заснована НАТО, проводить 

відповідні реформи, в тому числі в оборонній сфері; 
- чи підтримує партнер військовими, політичними, фінансовими чи 

іншими засобами поточні операції під керівництвом НАТО; 
- чи представляє партнер особливу стратегічну важливість для НАТО; 
- чи має він особливий і двосторонній формат кооперації з альянсом; 
- чи здатна ця держава фінансувати заходи в рамках співробітництва з 

НАТО. 
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В цілому можна виділити наступні завдання розвитку партнерської 
політики Альянсу:  

1) більш диференційований підхід до країн-партнерів;  
2) розширення переліку завдань, що вирішуються в рамках 

партнерських програм;  
3) цілеспрямований вплив безпосередньо на внутрішню політику 

окремих держав, зокрема проведення в них військових реформ. 
У квітні 2011 р. під час зустрічі у Берліні міністрів закордонних справ 

НАТО було прийнято рішення про «значне поглиблення та розширення 
співпраці з партнерами» [4]. В заключному комюніке представники країн 
НАТО визнали, що механізм Євроатлантичної Ради партнерства майже 
вичерпав себе, бо більша частина тих країн, що увійшли до нього у 1990-ті 
роки вже стала членами Альянсу. Ті країни, що залишились складають дві 
полярні групи: нейтральні країни-члени Європейського Союзу та менш 
розвинуті країни колишнього Радянського Союзу. Тим не менш, НАТО не 
збирається відмовлятися від існуючих механізмів, проте планує дещо 
видозмінити ідею партнерства. Ідея полягає у зміні партнерського формату з 
географічного на нішевий, тобто спрямований на специфічні сфери взаємодії 
в галузі безпеки. Нішевий підхід до партнерства має досягти наступних 
цілей: 

- інтероперабельність та сумісність міжнародних сил і засобів в умовах 
багатоярусної різниці військових потенціалів; 

- взаємодоповнюваність сил і засобів в операціях і місіях; 
- створення нової оперативної концепції для організаційної взаємодії 

різнорідних сил та засобів на ТВД при виконанні конкретних завдань; 
- розвиток ключової компетенції країн в оборонній сфері  для того, щоб 

війська могли найбільш ефективно взаємодіяти в міжнародних коаліціях як 
єдине ціле [5]. 

Нова політика визначає партнерами не тільки держави, але також і 
міжнародні організації, такі як ЄС та ООН, а також неурядові організації, які 
мають достатні ресурси. Для цього планується використання формату 
«28+1», який має стати більш гнучким інструментом для взаємодії важливих 
партнерів з Альянсом. Такий формат може виявитись цікавим для Індії чи 
Китаю, бо не має за мету інституціоналізацію відносин. 

Тому крім зміцнення існуючих партнерств і посилення їх можливостей 
та ефективності лідери країн-членів НАТО під час Лісабонського саміту 
закликали Альянс посилити міжнародну безпеку завдяки встановленню 
партнерських відносин з відповідними країнами та іншими міжнародними 
організаціями. Зокрема, стратегічна концепція НАТО підкреслює важливість 
зміцнення співпраці з Європейським Союзом і ООН. В документі також 
робиться акцент на важливості налагодження ефективного стратегічного 
партнерства з Росією. Зокрема, Альянс зацікавлений у співпраці з Росією з 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 70

питань протиракетної оборони, зміцнення зусиль по боротьбі з піратством, 
наркотиками і тероризмом та участі в поточних операціях МССБ. 

Євросоюз одним із найважливіших партнерів НАТО (відповідно до 
кооперативного підходу – А.К.), і між цими двома організаціями вже 
досягнутий певний прогрес в області співпраці та координації. Координація 
тактичних дій виконується також в наземних операціях, в Зокрема, в 
Афганістані демонструється готовність обох сторін (МССБ і поліцейської 
місії ЄС в Афганістані) щодо координації зусиль. У підсумку це дозволило 
виробити більш ефективний підхід для об'єднання ресурсів і можливостей 
для зміцнення афганських національних сил безпеки. У боротьбі з піратством 
на Африканському Розі НАТО і ЄС погодилися ділитися тактичної 
інформацією для підвищення обізнаності про обстановку та забезпечення 
тісної взаємодії. Іншим прикладом тактичного співробітництва є нещодавній 
випадок дозаправки в морі корабля НАТО кораблем ЄС. Подібна спільна 
матеріально-технічна підтримка зміцнює потенціал для подальшої співпраці 
між ЄС і НАТО. 

Останнім часом НАТО частіше ніж завжди контактує з країнами 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Із серпня 2003 року Австралія та Нова 
Зеландія приєдналися до ISAF, а в жовтні 2005, коли НАТО проводило 
операції з надання допомоги постраждалим від землетрусу в Пакистані, 
Японія також спорядила міжнародну пошукову команду сил Самооборони. 
Незважаючи на те, що втручання в Ірак не було місією НАТО, деякі партнери 
Альянсу наразі приймають участь у тренувальній місії НАТО в Іраку (NTM-
I). 

Головною перевагою таких стосунків для НАТО є політична підтримка, 
котра посилює міжнародну легітимність збройних втручань. Ці партнерства 
надають кращі можливості для операцій, фінансову підтримку, або доступ до 
об’єктів, таких як аеропорти, залізничні станції, тощо. Країни, які володіють 
вагомими військовими чи логістичними силами, такі як Японія та Австралія, 
слугують дуже цінним джерелом підтримки операцій НАТО. 

Окремим і дуже важливим викликом для НАТО є його відносини з 
Росією, керівництво якої вже не називає Альянс ворогом, але бачить у ньому 
головного конкурента в реалізації власного євразійського інтеграційного 
проекту. Важливість Росії для НАТО (та Заходу загалом) у другому 
десятиліття ХХІ ст. зумовлена двома аспектами: по-перше – вона має 
суттєвий потенціал військових, економічних, дипломатичних інструментів 
забезпечення стабільності та розв’язання як регіональних, так і глобальних 
конфліктів; по-друге – вона залишається потенційним джерелом 
нестабільності, оскільки ті ж самі інструменти можуть застосовуватися нею 
для захисту власних інтересів шляхом дестабілізації ситуації, провокування 
та “заморожування” конфліктів з наступним запровадженням неформального 
контролю над конфліктною територією. 
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 Таким чином, Організація Північноатлантичного договору взяла курс 
на докорінну зміну своєї політики партнерств. Згідно нового курсу Альянсу 
партнерство більше не обмежується географією і потенційні союзники 
отримують більше можливостей впливати на характер двосторонніх 
відносин, обираючи той формат співпраці, який виглядає для них 
найзручнішим. З одного боку, це розширює вплив НАТО, та робить цю 
організацію завдяки її концепції кооперативної безпеки потужною силою за 
межами зони євроатлантичної безпеки В той же час, ідея створення 
«глобальної НАТО» стикається із опором багатьох європейських країн, які не 
зацікавлені у перетворенні оборонного альянсу на організацію, відповідальну 
за стабільність та просування демократичних цінностей в усьому світі. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Шатун В.Т.  

(м. Миколаїв, Україна) 
 

Витоки та джерела ідей інформаційного суспільства та суспільства 
знань лежать ще в творчому доробку англійського дослідника ХVІІ ст. 
Ф.Бекона. Теоретико-методологічні засади й основні положення концепції 
інформаційного суспільства та суспільства знань, щоправда, названої тоді і 
відомої сьогодні як «концепція ноосфери», були сформульовані видатним 
українським мислителем В.Вернадським ще в 20–40-х рр. ХХ ст. [9, с. 159]. 

У 1970-ті роки доктрина постіндустріального (інформаційного) 
суспільства стала однією з панівних у західній соціології. Термін 
«інформаційне суспільство», введений у науковий обіг на початку 1960-х, 
фіксує одну з найважливіших характеристик суспільства, об’єднаного 
єдиною інформаційною мережею. Розвиток інформаційних технологій у 
1980-ті, а особливо в 1990-ті роки, почав визначати економічний потенціал 
будь-якої держави. В ці роки відбувається конвергенція двох ідеологій – 
інформаційного суспільства і постіндустріалізму. Ідея постіндустріального 
суспільства була висунута ще в 60-ті роки американським соціологом 
Д.Беллом, який, розподіляючи історію людського суспільства на три стадії – 
аграрну, індустріальну і постіндустріальну, прагнув змалювати контури 
постіндустріального суспільства. Белл підкреслював, що основою визначення 
соціальної структури постіндустріального суспільства є інформація. Він 
стверджував, що в наступному сторіччі вирішальне значення для 
економічного і соціального життя, для способів виробництва знання, а також 
для характеру трудової діяльності людини має становлення нового 
соціального укладу, що ґрунтується на телекомунікаціях [1, с. 81–95]. 

Професор І.В.Арістова свідчить, що в рамках ідеології інформаційного 
суспільства позначилися різноманітні напрямки і тенденції, які 
концентрують увагу на тих чи інших сторонах існуючих у суспільстві 
відносин з приводу інформації і техніко-технологічних засобів її передачі, 
зберігання і переробки, що розглядають різні соціальні перспективи як 
можливі, бажані або негативні. Наприклад, альтернативою беллівському 
визначенню «аналітичного відділення» соціальної структури від політичної і 
культурної системи став підхід З.Бжезинського, який побачив у початку 
нової технічної ери нові можливості для дезінтеграції Радянського Союзу 
при відповідній політиці американського уряду [1, с. 96]. 

Американський соціолог і футуролог, один з авторів концепції 
постіндустріального суспільства Е.Тоффлер визначає інформаційне 
суспільство як «третю хвилю», що пов’язана з розповсюдженням 
комп’ютерів, турбореактивної авіації, гнучких технологій, завдячуючи яким 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 73

викликаний до життя новий визначальний ресурс у форматі інформації і 
знань [13, с. 114]. 

Аналіз наукових доробок дає підстави стверджувати, що сьогодні 
інформація стає одним із найважливіших національних ресурсів. Тенденція 
до зростання ролі інформації в житті суспільства служить підставою для 
висновку про те, що в теперішніх умовах найвищого рівня цивілізації досягає 
та держава, яка буде мати у своєму розпорядженні найбільш якісну 
інформацію, освоювати її й ефективніше використовувати для досягнення 
загальнолюдських цілей. 

Визначаючи інформаційне суспільство як принципово новий етап 
розвитку сучасної цивілізації, основними ресурсами якого є інформація і 
знання, філософ В.Скалацький пропонує поняття цього феномену визначити 
шляхом формулювань характеристик, що властиві цьому типові суспільства: 
створені значні інформаційні ресурси, виробництво, збереження, поширення 
і передача аудіовізуальної, ділової й освітньої інформації стають 
найважливішою частиною економіки; сформувалася інформаційна індустрія, 
що включила в себе комп’ютерну і телекомунікаційну промисловість, 
розроблювачів аудіовізуального і програмного забезпечення, виробників 
елементної бази і побутової електроніки, мультимедійну промисловість; 
громадяни мають технічні і правові можливості доступу до різноманітних 
джерел інформації [12, c. 8]. 

Найбільш змістовне і стисле визначення інформаційного суспільства, 
на думку автора, наводить доктор юридичних наук І.Арістова: 
«Інформаційне суспільство – це громадянське суспільство з розвинутим 
інформаційним виробництвом і високим рівнем інформаційно-правової 
культури, в якому ефективність діяльності людей забезпечується розмаїттям 
послуг, заснованих на інтелектуальних інформаційних технологіях та 
технологіях зв’язку [1, с. 96]. 

І.Арістова підкреслює: практично значима одна з властивостей 
інформаційних процесів – «випереджаюче відображення дійсності». Завдяки 
інформаційному контакту з навколишнім середовищем суспільство 
забезпечує собі можливість начебто зазирнути в майбутнє, побачити 
дійсність, що з великою можливістю може настати, якщо поведінка системи 
не зміниться [1, с. 379]. 

Соціолог А.Лісничий робить наголос на тому, що доступ до інформації 
перетворює процес розбудови структур громадянського суспільства в 
реальний діалог державних владних структур з громадянами, щоб подолати 
існуючий відрив та недовіру громадян до офіційної влади. Такий діалог 
дозволить перетворити владні інституції в доступні для громадян структури. 
Інформаційний ресурс дозволить залучити людей до реального контролю над 
діяльністю влади. Дієвим інструментом може виступити електронний 
референдум. Він уже набув широкого використання у демократичних країнах 
світу. Електронний референдум в Україні дозволить сформувати коло 
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питань, які турбують громадян, та оперативно визначати реакцію і ставлення 
головного суб’єкта влади – народу – до дій Президента, Уряду, Парламенту 
та інших структур центральної і місцевої влади [7]. 

Як справедливо зазначають відомі українські науковці Г.Почепцов і 
С.Чукут, інформаційне суспільство висуває свої власні вимоги до органів 
державної влади і місцевого самоуправління. Відбувається зміна варіантів 
функціонування: від адміністративно-командного, коли роль громадськості 
мінімізована, до демократичного, коли роль громадськості є найбільшою за 
всю історію існування людства. Саме такий варіант є більш цікавим 
економічно, бо створює більше можливостей для розвитку країни. 
Інформаційне суспільство є відкритим суспільством, де є можливість 
відстоювати свої погляди не лише для більшості, а й для меншості. Тому 
відбувається суттєве ускладнення управлінських механізмів, які мають 
працювати не лише з гомогенним матеріалом, а й з гетерогенним [11, с. 16–
20].  

Отже, побудова інформаційного суспільства однозначно розуміється як 
підвищення конкурентоспроможності всієї країни, поліпшення якості життя 
громадян, можливість збільшення темпів розвитку й переходу на передові 
економічні, торгівельні, технологічні позиції. 

Слушною є думка доктора політичних наук Є.Макаренко щодо загроз 
інформаційного простору нашої держави: «Практика інформаційної політики 
України визначається потребою забезпечення національних інтересів шляхом 
реалізації європейської моделі інформаційного розвитку, а включення 
пріоритетів інформаційної політики в урядові програми дає Україні 
можливість реформувати політичну систему як чинник державного 
суверенітету, враховуючи зовнішні і внутрішні впливи на інструменти її 
реалізації та забезпечення захисту інформаційного простору країни» [8, с. 
86]. 

Важливі аспекти життєдіяльності громадян в умовах інформаційного 
суспільства висвітлює політолог О.Дубас, який звертає увагу на те, що 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери 
громадського життя істотно підвищило залежність суспільства, кожного 
конкретного індивіда від надійності функціонування інформаційної 
інфраструктури, достовірності використовуваної інформації, її захищеності 
від несанкціонованої модифікації, а також протиправного доступу до неї. 
Сучасна людина, її повсякденне життя стали все більш залежними від 
масової комунікації. Інформаційні технології як реальний соціальний ресурс 
адаптації людини до життя стали активно використовувати для 
маніпулювання свідомістю. Набули поширення методи інформаційного 
управління людьми. При цьому в постійному припливі інформації 
досягнення таких цілей, як орієнтування в сучасній ситуації й соціальному 
середовищі, розвиток загального кругозору та вирішення повсякденних 
практичних проблем, реалізується на 70% за рахунок спеціалізованої 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 75

інформації, одержуваної з засобів масової комунікації, які створили в 
суспільстві своєрідну «другу» «суб’єктивну реальність». Відбувається 
формування «підпорядкованості» свідомості ідеям, які пропагуються 
засобами масової комунікації, що робить людину відкритою і беззахисною 
перед маніпулятивними технологіями. Таким чином, стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій несе з собою не тільки нові 
можливості, але й цілий ряд загроз, здатних дестабілізувати життя людей. 
Однією з таких загроз є інформаційна війна – явище мирного періоду 
міждержавного протиборства, яке дозволяє вирішувати зовнішньополітичні 
завдання несиловим у традиційному розумінні методом [4, с. 69]. 

О.Дубас справедливо стверджує: основа інформаційної війни – 
маніпулятивний вплив на аудиторію. Технології подібного впливу 
різноманітні, але головний засіб універсальний – це інформаційне 
повідомлення, передане по каналах комунікації. І від того, наскільки 
ефективно сконструйоване повідомлення, залежить його маніпулятивний 
потенціал, ступінь впливу на аудиторію. Тому одним з найважливіших 
завдань для суб’єкта інформаційної війни є вміння кодувати повідомлення, 
які розповсюджуються в період інформаційної війни. У політичній сфері це 
явище пов’язане з прагненням дискредитації реального стану в якій-небудь 
країні, для того щоб показати світовій громадськості обмеженість історичної 
можливості перебороти існуючу небезпеку для політичної структури цієї 
країни. В умовах інформаційних війн об’єктами руйнування стають ціннісні 
орієнтири суспільства, національний менталітет, суспільний ідеал. Одним з 
основних інструментів деструктивного інформаційного впливу стають мас-
медіа [4, с. 70]. 

Інформаційна війна припускає порушення, ушкодження, модифікацію 
інформаційних ресурсів і знань людей про самих себе та навколишній світ і 
впливає на суспільну думку та думку еліт, пропагандистські та психологічні 
кампанії, спричиняє підривні акції в галузі культури й політики, 
дезінформацію та впровадження в місцеві медіа-канали, проникнення в 
комп’ютерні мережі й бази даних, технічне сприяння дисидентським та 
опозиційним рухам і надання їм інформаційної підтримки [4, с. 73]. 

Важливими є висновки кандидата політичних наук В.Набруска 
(президент Національної радіокомпанії України в 2007–2011 рр.) щодо 
серйозних викликів, які стали загрозою нашій інформаційній сфері. 
Науковець звертає увагу на небезпечний стан українського інформаційного 
простору. Він стверджує, що нині наш інформаційний простір не є 
українським, він не відповідає національно-державним українським 
інтересам, а часом і реально становить їм загрозу. Наша законодавча база у 
сфері мас-медіа занадто демократична і ліберальна. Наша держава, на жаль, 
нині володіє менш ніж 10% інформаційного ресурсу. Українське радіо 
залишається найпопулярнішим засобом масової інформації, воно посідає 
перше місце серед провідних радіомереж України, виконуючи консолідуючу 
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роль у суспільстві, широко інформуючи громадськість про соціально-
економічне життя країни [10].  

Визначаючи інформаційну політику як систему цілеспрямованих дій 
адміністративно-управлінського характеру щодо збору, отримання, аналізу, 
збереження, поширення і використання інформації, спрямованих на 
реалізацію інтересів суб’єкта політики, кандидат філософських наук Р.Шутов 
звертає увагу на три ключові ознаки таких дій: вони є цілеспрямованими, 
тобто є частиною єдиної стратегії, і мають на меті досягнення конкретного 
результату; виконуються державою в особі державних органів влади; ці дії 
спрямовані на реалізацію державних інтересів. На переконання Р.Шутова, 
основним завданням інформаційно-комунікаційного менеджменту держави є 
регулювання інформаційних відносин, а більш повне визначення сутності 
державної інформаційної політики – це регулююча діяльність державних 
органів, спрямована на розвиток інформаційної сфери суспільства, що 
охоплює не тільки телекомунікації, а всю сукупність виробництва і відносин, 
пов’язаних зі створенням, збереженням, обробкою, демонстрацією, 
передачею інформації в усіх її видах. Крім цього, будь-який суб’єкт політики 
в межах інформаційно-комунікаційного менеджменту має здійснювати такі 
завдання: орієнтація та позиціонування себе в інформаційному полі; 
створення позитивного інформаційного середовища діяльності; нейтралізація 
дій конкурентів тощо. Виконання державою своїх функцій передбачає 
певний мінімум впливу на інформаційні процеси на своїх теренах. Без 
дотримання цього мінімуму інформаційні процеси стають 
неконтрольованими, а це може зашкодити можливостям впливу та контролю 
держави над такими життєво важливими сферами, як економіка, фінансова 
система, оборона, територіальна цілісність та інші, а також може 
дискредитувати державу як суб’єкт внутрішньої та міжнародної політики [14, 
с. 180–181]. 

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
академік НАН України Л.Губерський визначив наступні складники ін-
формаційної політики України: вплив на консолідацію суспільства, 
громадську думку, побудова інформаційної економіки та підприємництва, 
формування і кодифікація інформаційного права, забезпечення інформаційного 
суверенітету, міжнародне співробітництво [2, с. 15]. 

Щодо концептуальних засад інформаційної політики можна 
погодитися з думкою доктора суспільно-економічних наук В.Карпенка, що 
інформаційну політику визначає і проводить влада, тобто політична еліта, 
яка обіймає посади у владних структурах. Вона зобов’язана, виходячи зі 
світового досвіду і специфіки власного суспільства та Конституції країни, 
концептуально визначати напрями та параметри інформаційної політики, 
втілювати цю концепцію у законодавство, організовувати і контролювати 
виконання ухвалених законів [6, с. 154].  
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Концептуальні засади інформаційної політики, що мають визначати 
методи та форми впливу на об’єкти інформаційної сфери, сформульовані 
О.Дубасом: система формування і використання інформаційних ресурсів; 
інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; ринок інформаційних і 
телекомунікаційних засобів, інформаційних продуктів і послуг; науково-
технічні та виробничі кадри; система забезпечення інформаційної безпеки; 
система нормативно-правового регулювання інформаційних відносин; освітні 
програми; міжнародне співробітництво [5]. 

На переконання автора, В.Набруско аргументовано визначає три 
важливих аспекти щодо перспектив розвитку українського інформаційного 
простору, які перетворять його в інструмент і засіб утвердження 
державницьких національно-культурних цінностей: 

– державно-управлінський аспект: інформаційно-частотний ресурс 
розглядати як державний феномен одного рівня з надрами, землею, повітрям, 
водою; інформаційну політику вважати запорукою інформаційного 
суверенітету – базовою складовою національної безпеки, найбільш 
мобільним державним інструментом у подоланні внутрішніх соціальних 
викликів та зовнішніх загроз; 

– ціннісно-нормативний аспект: мас-медіа є найефективнішим засобом 
формування світоглядних позицій транзитного суспільства; засоби масової 
комунікації є оберегами традиційних моральних імперативів та носіями 
художньо-естетичних ідеалів; інформаційна політика має спонукати і 
контролювати ЗМК у процесі формування національно-патріотичних 
настроїв та почуттів; 

– технологічний аспект: новітні інформаційні технології 
впроваджувати не лише через комерційно-ринкові мотивації, а й з 
урахуванням пріоритетів державної інформаційної політики; під час 
переходу до цифрового мовлення переформування інформаційного поля 
держави має відбуватися за чітко визначених алгоритмів змістово-творчої 
концепції мовників; під час впровадження цифрового мовлення держава має 
прогнозувати очікувані виклики в системі комунікативної політики і 
передбачати дійову систему впливу та ефективного реагування, механізм 
захисту національних інтересів [10]. 

Начальник управління у зв’язках з громадськістю КМ України 
Н.Дніпренко визнає суттєвою проблемою державного управління в 
інформаційній сфері відсутність дієздатних механізмів участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики, а також влади у розбудові 
громадянського суспільства, побудові відповідальних комунікацій між 
владою і суспільством. Саме органи державної влади через формування 
відповідних структур мають впроваджувати демократичні принципи 
відповідальної комунікації [3]. 

Не можна обійти увагою проблему, сформульовану професором 
Л.Губерським: «Сучасний стан у медіа середовищі України характерний тим, 
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що політична влада де-факто перейшла до фінансово-промислових груп, які 
поступово не тільки стали власниками ЗМІ, а й диктують їм інформаційну 
політику. Сьогодні перед Україною стоїть завдання налагодження такої 
інформаційної політики, яка б відповідала, насамперед, інтересам суспільства. 
Для цього вкрай важливо зміцнювати організації громадянського суспільства, 
надавши їм права й можливості для контролю матеріальної бази ЗМІ та 
відповідності їхньої діяльності принципам законодавства і міжнародного 
права. …У державі фактично сформувалося два різних, нерідко протилежних, 
інформаційних поля, що спричинило небезпечний розкол у ставленні 
громадян південно-східного і центрально-західного регіонів до певних 
ідеологій і політичних сил. У кризових ситуаціях це призводить до 
антиконституційних проявів сепаратизму» [2, с. 43–48]. 

Відомі науковці Г.Почепцов і С.Чукут до головних напрямків 
здійснення сучасної державної інформаційної політики відносять наступні: 
забезпечення свободи слова; забезпечення та сприяння вільному доступу до 
суспільно значимої інформації; сприяння відкритості та прозорості органів 
державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення інформаційної 
безпеки; формування позитивного іміджу держави та державних органів [12, 
с. 211].  

Отже, основним об’єктом людської діяльності стає обмін інформацією. 
Вільна її циркуляція в суспільстві дозволяє інформації стати найважливішим 
фактором економічного, національного та особистісного розвитку. 
Інформаційна політика визначається як надана державою можливість 
реалізувати право громадян на доступ до інформації, на її поширення, захист і 
на захист від певної інформації. Вона визначає закони функціонування 
інформаційної сфери держави, сприяє ефективній діяльності ЗМІ, забезпечує 
прозорість влади, наближає її до населення, дає змогу громадянам активно 
обговорювати нові проекти.  

Таким чином, головні завдання інформаційної політики в умовах 
становлення інформаційного суспільства наступні:  

• забезпечення свободи слова; забезпечення та сприяння вільному 
доступу до суспільно значимої інформації;  

• сприяння відкритості та прозорості органів державної влади і 
місцевого самоврядування; формування позитивного іміджу держави та 
державних органів;  

• забезпечення державної підтримки розвитку і безперешкодної 
діяльності ЗМІ;  

• сприяння конкуренції, недопущення монополізації ринку 
інформаційних послуг, у тому числі рекламних;  

• всебічне матеріальне й інформаційне забезпечення процесів 
європейської та євроатлантичної інтеграції;  

• удосконалення законодавства про інформацію;  
• недопущення маніпулювання громадською думкою шляхом 
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поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації у ЗМІ;  
• прозорість відносин власності щодо ЗМІ;  
• створення належних правових, організаційних та фінансово-

матеріальних основ для системи суспільного телерадіомовлення;  
• забезпечення розвитку вітчизняної інформаційної сфери з метою 

зміцнення цілісності країни на грунті суспільних цінностей, завдань, ідей;  
• формування демократично орієнтованої громадської свідомості;  
• проведення відкритої інформаційної політики у публічному секторі, 

що полягає у доведенні до громадськості повної та об’єктивної інформації 
про внутрішню і зовнішню політику України;  

• просування інтересів України у європейському та світовому просторі, 
утвердження її позитивного міжнародного іміджу;  

• забезпечення інформаційного суверенітету України.  
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THEORETICAL CYBER-ATTACKS SPECTRUM 
 

Yaroslav Shiryaev 
(Tallinn, Estonia) 

Threats 
The notion of cyber-attack fuels aspirations of various groups and even 

individual actors, to “level the playing field” with a superpower.1 The only thing 
that is certain, if a cyber-attack takes place, is that there is a networked computing 
capability at the perpetrators’ location.2 Guerilla and terrorist activities in 
cyberspace can be concealed by IP and DNS spoofing and the attackers are hard to 
track down or apprehend, especially if their attacks are emanating from a secure 
location under physical protection of a state. 

Although certain infrastructure of countries with advanced technological 
capabilities is susceptible to online assault, the computers, from which such strikes 
are being carried out, are extremely hard to harm via the internet itself. Cyber-
attacks therefore, represent one of the best tools in asymmetrical, covert “warfare”. 

Such acts have the potential to cause damage without the collateral effects of 
conventional armed attacks. For example, coordinated cyber-strike obliterating 
financial markets of a state does not have to involve killing anyone or physically 
destroying anything during the operation. On the other hand, altered data 
disrupting banking and financial sectors would cause confusion among the 
civilians.3 Disabled or malfunctioning infrastructure would undermine confidence 
in global and national markets, as well as cause financial hardship, possibly 
physically harming general population in the process.4 

Same principles apply to non-financial organs as well. Since modern 
infrastructure generally heavily relies on data and technology that can be targeted 
in cyber-space, disabling such infrastructure or alteration of data can cause 
substantial harm to a government and society.5 Famous US military exercise 
“Eligible Receiver” in 1997 emulated a “rogue state” that rejected direct 
confrontation with the American military and sought instead to damage vulnerable 
information systems. The goals of the rogue “red team” were to cause maximum 
damage, conceal hackers’ identity and deny USA any ability to respond militarily.6 
It was reported that the team managed to infiltrate and take control over the Pacific 

                                                 
1 210, vol. 38, Cyber-Attacks and International Law, Gregory D. Grove, Seymour E. Goodman, Stephen J.Lukasik 
2 1961, Technology and Internet JurisdictionAuthor(s): Joel R. ReidenbergSource: University of Pennsylvania Law 
Review, Vol. 153, No. 6, Symposium: Current Debatesin the Conflict of Laws (Jun., 2005), pp. 1951-
1974Published. 
3 Footnote 351, page 56, Solving the Dilemma of State Response to Cyberattacks: A Justification for the Use of 
Active Defenses Against States Who Neglect Their Duty to Protect: Matthew J. Sklerov, Military Law Review, Vol. 
201, Fall 2009 
4 89, Cyber-Attacks and International Law, Gregory D. Grove, Seymour E. Goodman, Stephen J.Lukasik. 
5 Footnote 7, p.68 Armed Attack in Cyberspace: Deterring Asymmetric Warfare with an Asymmetric Definition, 
Graham H. Todd, Vol. 64, Air Force Review, 2009. 
6 442, Cyberwarfare and the Use of Force Giving Rise to the Right of Self-Defense, Matthew Hoisington, Boston 
College International and Comparative Law Review, Vol. 32 
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Command Center, power grids and 9-1-1 systems in nine major US cities.7 The 
significance of the exercise today is not overshadowed by the fact that it was 
conducted in 1997, when the IT security was not highly developed and systems 
were more vulnerable, since malware and hackers’ techniques have also 
significantly evolved. 

The White House when doing a proposal on American cyber-security 
legislature in May 2011, noted that US has suffered repeated cyber-intrusions on 
“critical infrastructure, such as the electricity grid, financial sector, and 
transportation networks, that sustain [American] way of life”.8 Interestingly, a list 
of “Top [US] Information Warfare Targets” existed already in 1993, which does 
not differ a lot from what the America sees as the most vulnerable infrastructure 
today. The list of these targets in 1993 included: 

“1. Culpeper (Virginia) electronic switch which handles all Federal funds 
and transactions; 
2. Alaska pipeline which carries 10 percent of all U.S. domestic oil; 
3. Electronic switching system which manages all telephony; 
4. Internet; 
5. Time distribution system; 
6. Panama Canal; 
7. Worldwide military command and control system (WMCSS); 
8. Air Force satellite control network; 
9. Strait of Malacca, the major maritime link between Europe-Arabian 
Peninsula and the Western Pacific and East Asia; 
10. National Photographic Interpretation Center (Washington).”9 
In 1997 the US President’s Commission on Critical Infrastructure Protection 

focused more closely on the existence of infrastructures and the vulnerabilities they 
represent. Infrastructurewas seen as “a network of independent, mostly privately 
owned, manmade systems and processes that function collaboratively and 
synergistically to produce and distribute a continuous flow of essential goods and 
services”.10 The report highlighted 7 elements of infrastructure that were 
particularly vulnerable: transportation, oil and gas production and storage facilities, 
water supply, government services, banking and finance, electrical power, as well 
as telecommunications.11 Though the list addressed specifically American weak 
points, these vulnerabilities are nowadays present in all countries that rely on 
computers for handling complex infrastructure tasks. 

                                                 
7 3, Defining and Deterring Cyber War, Scott W. Beidleman 
8http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/12/fact-sheet-cybersecurity-legislative-proposal 
9http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/06_15.pdf.  
10 Cited in Schmitt, footnote 29. at 3-4, See PRESIDENT’S COMMISSION ON CRITICAL INFRASTRUCTURE 
PROTECTION, CRITICAL FOUNDATIONS: PROTECTING AMERICA’S INFRASTRUCTURES A-48 (Oct 
1997). 
11http://www.fas.org/irp/offdocs/paper598.htm.  
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Academics have previously warned of the potential consequences of cyber-
attacks against such infrastructure. So, Michael Schmitt presented his list of most 
hazardous potential scenarios in 1999: 

“1) Trains are misrouted and crash after the computer systems 
controlling them are maliciously manipulated. 
2) An information blockade is mounted to limit the flow of electronic 
information into or out of a target state. 
3) Banking computer systems are broken into and their databases 
corrupted. 
4) An automated municipal traffic control system is compromised, 
thereby causing massive traffic jams and frustrating responses by 
emergency fire, medical, and law enforcement vehicles. 
5) Intrusion into the computer system controlling water distribution 
allows the intruder to rapidly open and close valves. This creates a 
hammer effect that eventually causes widespread pipe ruptures. 
6) A logic bomb set to activate upon initiation of mass casualty 
operations is imbedded in a municipal emergency response computer 
system.”12 
Christopher Joyner and Catherine Lotrionte complemented this list in 2001 

by mentioning the following potentially dangerous situations in their article: 
“[1)] DoS attack [is] performed in order to prevent critical networks 
from being able to exchange data with other systems supporting 
functions such as emergency services, flight safety and war readiness; 
[2)] Virus […] travels from computer to computer across a hospital’s 
computer network, damaging medical data and disrupting vital systems; 
[3)] Spamming […] floods military email communication systems, 
preventing field communications from reaching the troops; 
[4)] IP spoofing […] fabricates messages whereby an enemy 
masquerades as an authorized command authority giving false military 
information to troops in the field; 
[5)] Computer intruders divert funds from bank computers and corrupt 
data in bank databases, causing disruption or panic, as banks need to 
shut down to address their problems; 
[6)] Computer intruders steal and disclose confidential personal, 
medical or financial information, as a tool of blackmail and extortion, 
and cause widespread social disruption or embarrassment; 
[7)] Spies steal classified information from secure government 
databases and gain information vital to national security; 

                                                 
12 8, COMPUTER NETWORK ATTACK AND THE USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW: THOUGHTS 
ON A NORMATIVE FRAMEWORK MICHAEL N. SCHMITT, June 1999, Columbia Journal of Transnational 
Law, Volume 37, 1999, pages 885-937 
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[8)] Terrorists cause an aircraft to crash through the use of a pulse 
device that disrupts and permanently corrupts the information system 
components within the aircraft.”13 
Scholars also pointed out the threat of attacks against ordinary power 

stations, air traffic control, stock exchange,14 safety systems of nuclear power 
plants and major dams,15 medical research such as DNA coding of vaccines,16 food 
manufacturing plants, as well as government, court, penitentiary and immigration 
records.17 

These theoretical attacks can be divided into five groups, according to their 
immediate consequences: black (non-immediate threat), white (mild threat), yellow 
(danger limited in scope), orange (unlimited danger) and red (severe 
consequences). 

(Black) Of the scenarios mentioned above, information blockade, power 
blackouts, destruction of state records, disruptions of banking and stock exchange, 
stealing confidential information and espionage do not represent a direct danger to 
human lives in the same manner as an armed assault would. Nevertheless, a 
simultaneous strike against these sectors can produce WMD-like reactions with 
cascading effects, whereby sustained disruptions to basic services, destabilized 
military and financial insecurity would lead to a mob mentality.18 In 1996 the 
International Court of Justice was not able to conclude whether the “threat or use 
of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of 
self-defense, in which the very survival of a State would be at stake”,19 and certain 
states have reserved the right to respond with nuclear weapons, should a significant 
cyber-attack occur against them. This works both as deterrence for states, and as 
incentive to anarchistic-terrorists.20 What exactly nowadays represents a “serious” 
cyber-attack is open to debate. 

(White) Taking control or neutralizing state defense systems, as well as 
disrupting military communications increases the risk of loss of human life of 
military personal, and even civilians, in case the army is tricked into opening fire 
upon them. Prolonged water distribution disturbance can lead to water shortages 
thereby increasing the possibility of indirectly causing death. Food and water can 

                                                 
13 837-839, Information Warfare as International Coercion: Elements of a Legal Framework, Christopher C. Joyner, 
Catherine Lotrionte, 2001, EJIL, vol. 12 no 5, 825-865. 
14 E.g. 646, A helpless America? An examination of the Legal Options Available to the United States in Response to 
Varying Types of Cyber-Attacks from China, Daniel M.Creekman, Am. U. Int’l L. Rev. 17, 2002. 
15 E.g. 1, Defining and Deterring Cyber War, Scott W. Beidleman. 
16 Footnote 7, p.68 Armed Attack in Cyberspace: Deterring Asymmetric Warfare with an Asymmetric Definition, 
Graham H. Todd, Vol. 64, Air Force Review, 2009. 
17 67-68, DimitriosDelibasis, The Right to National Self-Defence in Information Warfare Operations, Arena Books, 
2007. 
18 6, 8. Defining and Deterring Cyber War, Scott W. Beidleman 
19Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. 226, 240 (July 8). 
20 See 225, Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities, 
http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/NRC-CYBERATTACK.PDF: 
“Entirely apart from the moral and ethical issues raised by [cyber] attacks, conducting such attacks against a nation 
with a declared policy of responding to such attacks with nuclear weapons arguably increases the likelihood that 
such weapons would be used”. 
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be poisoned at the manufacturing plants. The risk of losing lives because of 
disruptions in emergency services, as shown in the Estonian case of 2007, is quite 
realistic, but yet unprecedented. 

(Yellow) Though proper targeting at medical research institutions and 
hospital life-support systems would require special expertise, successful cyber-
attacks against such facilities not only can lead to death, but would likely cause 
serious health hazards and suffering among the general civilian population. 

(Orange) Cyber-attacks against nuclear power plants, dams, ground 
transport and railroad traffic control systems, aside from significantly impacting 
life of a state, bear increased life-risk and are likely to result in a moderate number 
of injuries or deaths.  

(Red) Aircraft crashes caused by cyber-attacks, on the other hand, are 
guaranteed to lead to a large number of casualties. 

The newest cyber-threats that are rarely mentioned, but which equally 
endanger lives are attacks against medical devices (yellow), cars (orange) and 
space shuttles (red). 

 
Threat-level “Black”. 
This article seeks to concentrate on unprecedented theoretical examples of 

cyber-attacks and their consequences. Commercial and governmental espionage, 
destruction of state records regularly occurs as evidenced from real-life examples. 
DDoS-based information blockade occurred during the Russian-Georgian war in 
2008, while attacks against South Korean bank and London Stock Exchange in 
2010-2011 made such disruptions no longer theoretical. This sub-chapter will 
therefore focus on power blackouts. 

Technologically developed countries tend to ensure interconnectivity of their 
power stations because it offers system operators and administrators a more 
convenient way of managing the machinery. Modern power substations are 
connected to each other, to other information systems such as SCADA, and even to 
corporate networks.21 The North American Electric Reliability Corporation 
Network (NERCnet) is one such example. This system was designed in 1997 in 
order to allow all electric power industry participants to communicate with each 
other in order to ensure smooth and reliable flow of commercial activities.22 It was 
intended to securely receive and transmit energy information, however in 2009 
NERC issued a public notice saying that the electric grid is not adequately 
protected against cyber-attacks.23 

                                                 
21 8, Modeling Complex Control Systems to Identify Remotely Accessible Devices Vulnerable to Cyber Attack, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.408&rep=rep1&type=pdf 
225, Reducing the Threat of State-to-State Cyber Attack against Critical Infrastructure through International Norms 
and Agreements 
By Jamal Henry 
http://www.cissm.umd.edu/papers/files/reducing_the_threat_of_statetostate_cyber_attack_against_critical_infrastru
cture__120910.pdf.  
23RE: Critical Cyber Asset Identification, http://online.wsj.com/public/resources/documents/CIP-002-Identification-
Letter-040609.pdf.  
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There is a number of ways an attackers can attempt to gain control over a 
power station: by directly connecting to remote terminal units (RTUs) or 
intelligent electrical devices (IEDs), by wiretapping telecommunications, local area 
network (LAN) or wide area network (WAN) transmissions, via the internet server 
provider, or by exploiting vulnerabilities in corporate technology systems, thus 
gaining backdoor access to interconnected systems such as SCADA.24 One should 
not also deny the possibility of sabotage from one of the employees at the stations, 
who could assist cyber-attackers in gaining access or upload the harmful program 
(code) himself. 

What exactly can be done to harm the control systems upon entry has been 
described in the 2010 US General Accounting Office report, titled “Critical 
Infrastructure Protection, Challenges and Efforts to Secure Control Systems”. The 
possible scenarios include:25 

“1) Disruption of operation by delaying or blocking information flow 
through control networks, thereby denying network availability to 
control system operators; 
2) Making unauthorized changes to programmed instructions in 
programmable logic controllers (PLCs), [RTUs] or distributed control 
system (DCS) controllers, changing alarm thresholds or issuing 
unauthorized commands to control equipment. This could potentially 
result in damage to equipment, premature shutdown, or disabling of 
control equipment; 
3) Sending false information to control system operators either to 
disguise unauthorized changes or to initiate inappropriate actions by 
system operators; 
4) Modifying control system software, producing unpredictable results; 
5) Interfering with operation of safety systems.”26 
The most obvious countermeasure would be to disconnect the power grid 

from the internet,27 however it is important to understand that it will not protect the 
systems against malware that has already been uploaded online, or during an act of 
sabotage. Permanently disconnecting power stations, on the other hand, does not 
seem cost-effective. 

 
Threat-level “White”. 
Attempts at neutralizing state defense systems were carried out by USA 

during Operation Sand Storm 1991, the 1999 Kosovo conflict, and possibly by the 
Israeli military in 2007 during Operation Orchard. Kosovo conflict also saw 
attempts at disrupting Yugoslav military communications, so these scenarios are 
no longer theoretical. 
                                                 
242, Modeling Complex Control Systems to Identify Remotely Accessible Devices Vulnerable to Cyber Attack ,  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.408&rep=rep1&type=pdf 
25http://iom.invensys.com/EN/pdfLibrary/WhitePaper_Invensys_CyberSecurityPowerIndustryLocksDown_1-10.pdf 
26http://iom.invensys.com/EN/pdfLibrary/WhitePaper_Invensys_CyberSecurityPowerIndustryLocksDown_1-10.pdf 
27http://rawstory.com/news/2008/Richard_Clarke_Disconnect_electrical_grid_from_0408.html.  
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In the 21st century at least one country (USA) has adopted the concept of 
“Virtual Battlefield”, which ties together ground troops, unmanned aerial vehicles, 
ground, air, sea and space sensor platforms, various weapon-systems and the 
National Command Authority.28 This is a step forward from the 1997 “Ring of 
Fire” technology that allowed US Naval Force commanders to observe the 
surrounding environment and the battlefield in 3D real-time view.29 More countries 
are expected to adopt their versions of the “virtual battlefield” in the future, as it 
provides convenient way to instantly exchange information among different forces. 
For obvious reasons presence of such technology is an opportunity for the 
opponents to maximally undermine military effort and disrupt communications, 
should a cyber-attack against it be successful. In addition, various manipulations 
with systems such as NORAD, can cause military to act on the changed data in a 
way that may cause damage in the real world, potentially even leading up to 
nuclear war.  

Since water supply network is expected to constantly filter drinking water 
and monitor its quality, a lot of utility companies are connected to SCADA, use 
computerized maintenance management systems (CMMS) and run processes such 
as monitoring and control on computers. The illegal access to the system can be 
gained the same way as entering power plants, described above. Upon entry, the 
attacker can cause harm by disrupting drinking water supply per se, which will 
cause water starvation and possibly death.30 In more extreme cases, cyber-attack 
can temper with the filtering systems, thus effectively polluting drinking water and 
spreading waterborne diseases. 

Certain types of food are easy to poison with a cyber-attack, for example 
malware can alter a program for factory-preparation of the deadly fugu fish. Attack 
against a food manufacturing plant can take place without anyone realizing what 
really happened before a large percentage of a given country’s population starts 
suffering consequences. Covering traces is nowadays not very difficult, as food 
processing control systems do not take priority in being adequately protected from 
cyber-attacks.31 

Loss of life during disruptions of emergency services are possible in two 
ways: first of all, as evidenced by the Estonian incident in 2007, cyber-attack can 
take down telephone exchange services, including those of firefighters, ambulance 
and police, thus making it impossible to dial 1-1-0/1-1-2 or 9-1-1, indirectly 
causing deaths when otherwise rescue services would have made a difference. 

                                                 
28 36, DimitriosDelibasis, The Right to National Self-Defence in Information Warfare Operations, Arena Books, 
2007. 
29 42, Ibid (Delibasis). 
30 It is known that humans can only survive 2-10 days without drinking water, depending on the outside temperature. 
Though big cities have a lot of liquid drinks that can replace tap water (from bottled water to Coca-Cola), these will 
run out quickly. Authorities will bring in water from other sources, however if the cyber-attack will maintain a 
disruption for a week, deaths are inevitable. See http://www.survivaltopics.com/survival/how-long-can-you-survive-
without-water/. 
31 69, DimitriosDelibasis, The Right to National Self-Defence in Information Warfare Operations, Arena Books, 
2007. 
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Another possibility is attack against transportation control systems, which would 
create traffic jams and physically prevent ambulances, fire-trucks and police-cars 
from reaching their destinations. 

 
Threat-level “Yellow”. 
Altering pharmaceutical formulas can cause unexpected results and is a real 

risk, as demonstrated by the 2003 Medco Health Solutions incident. A more direct 
danger to life can be caused by attacking a computerized hospital, where life-
support systems and medicine administration are controlled by computers.32 
Cyber-attacks against medical devices such as prosthetic limbs, wireless 
pacemakers and other implants that exchange data with the hospital represent 
another direct threat, as tempering with their programming can cause loss of life.33 
As a matter of fact, it opens up a new possibility of cyber-assassinations, where 
important politicians who undergo medical treatment or rely on life-supporting 
devices can be targeted. 

Though these attacks are dangerous, they are limited in scope, as they would 
only target the sick in advanced-technology hospitals that require constant 
treatment or cannot survive without medical devices. 

 
Threat-level “Orange” 
Newer nuclear power plants are connected to SCADA systems, which run 

on the same principles as the ones that manage conventional power plants.34 Unlike 
the latter, however, cyber-attacks against atomic stations represent a much higher 
threat, because of a risk of nuclear meltdown. Although this is unprecedented, 
Stuxnet that targeted fragile enrichment cylinders in Iran, proves that atomic 
energy is not immune against online dangers. Possibility of nuclear meltdown is an 
additional incentive for cyber-terrorists, since such events have huge economic, 
social and political effect, as evidenced by the Japanese Fukushima incident in 
2011. In addition, deaths due to radiation exposure around the site of the incident 
are very likely. 

Dams, as infrastructure that mainly generates electricity, are also connected 
to SCADA. It’s malfunction can release torrents of water, at the wrong time of the 
year, flooding surrounding areas and causing destruction and loss of life. In 2002 
Al-Qaeda computer seized in Afghanistan contained “models of a dam complete 
with engineering software that enabled the simulation of a catastrophic failure of 
dam controls”.35 In addition, the technical details on how to penetrate these 
systems are widely discussed on forums, and dams’ security flaws are widely 
known.36 Disconnection from the internet (practiced, as a precaution, for example 

                                                 
32 Ibid (Delibasis), 68. 
33http://www.aolnews.com/discuss/2010/10/18/five-new-frightening-types-of-cyberattacks.  
34http://www.shebacss.com/en/media-center-65947.html.  
35 6, Defining and Deterring Cyber War, Scott W. Beidleman. 
36 10, ICSC - INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE, Toward a Universal Order of 
Cyberspace: Managing Threats from Cybercrime to Cyberwar; Report & Recommendations, 2003. 
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at the Hoover Dam37), does not necessarily save such infrastructure from attacks, 
as malware can also travel by removable devices such as USB flash cards, and both 
nuclear power stations and dams are not protected against cyber-sabotage. 

“Smart” transportation grid malfunction, caused by hacking-operation will 
result in a number of car crashes, most likely causing casualties in the process. 
Damage done during this cyber-strike will vary depending on factors such as the 
time of the cyber-attack, weather conditions etc. Tempering with subway grid, rail 
or train controls is capable of causing even more dangerous consequences, as 
carefully planned train wreck (e.g. when a train is passing over a bridge) can cause 
higher number of casualties. 

Modern cars are often equipped with advanced computer systems, which are 
also vulnerable to cyber-strikes. It has been proven that such cars can be controlled 
from outside, completely ignoring driver’s input. Technologically advanced cars can be 
made to brake with individual wheels, suddenly turn off engine, and completely disable 
braking function.38 If successfully executed, such an attack can injure the drivers and 
passengers inside the car. 

 
Threat-level “Red”. 
Level “Red” cyber-attacks are those that are almost guaranteed to cause injuries 

and deaths. 
The most vulnerable target for cyber-strike would be air-traffic controls and 

aircraft software itself. Wrong instructions can cause pilots to land their aircraft in a 
wrong terrain, crash their planes into each other, while malfunctioning software on a 
plane can cause a pilot to fly practically “blind” and rely only on his senses. Though air-
traffic controls may appear to be disconnected from the internet, there are semi-direct 
connections through routers shared between the control system and business system 
that can be exploited.39 

Space shuttles, unlike planes, are controlled almost entirely by computers and 
wrong programming or malware can cause a “Challenger” effect, where the entire crew 
will perish and the craft will be destroyed upon liftoff. Other possible scenarios could 
include death upon re-entry into atmosphere or even in outer space (e.g. the “Soyuz-11“ 
effect, where the crew will be deliberately exposed to the outer space vacuum). In 2011 
NASA’ servers still had a lot of vulnerabilities that could be exploited by cyber-
attackers,40 therefore the threat remains very real.  

 
New Legal Implications 
Since modern infrastructures are closely interconnected and interdependent, a 

combination of multiple critical infrastructure system failing simultaneously in a 
“cascading failure” is known as “cyber doom scenario”.41 Though “cyber doom” would 
require a lot of planning, and a collective effort from a big number of computer 
                                                 
37No, Hackers Can’t Open Hoover Dam Floodgates, http://www.wired.com/threatlevel/2011/02/hoover/.  
38See http://www.aolnews.com/discuss/2010/10/18/five-new-frightening-types-of-cyberattacks. 
39http://www.physorg.com/news/2010-11-airliners-cyber.html.  
40http://www.ibtimes.com/articles/128181/20110329/nasa-audit-cyber-attacks-cybercriminals-inspector-general.htm.  
41BEYOND CYBER-DOOM: Cyberattack Scenarios and the Evidence of History. 
http://mercatus.org/sites/default/files/publication/beyond-cyber-doom-cyber-attack-scenarios-evidence-history.pdf. 
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specialists, possibly supported by script-kiddies, such a series of simultaneous cyber-
attacks can theoretically destroy a state from inside, effectively jeopardizing the 
“survival of the state” that the ICJ mentioned in its advisory opinion on the legality of 
use of nuclear weapons.  

Should the vital infrastructure stop functioning, society will collapse into chaos. 
The undeniable destructive potential of cyber-attacks presents new legal implications 
and invites analysis on what is the place of cyber-attacks in international law and how 
they pertain to the rules regulating the conventional use of force.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 830, Information Warfare as International Coercion: Elements of a Legal Framework, Christopher C. Joyner, 
Catherine Lotrionte, 2001, EJIL, vol. 12 no 5, 825-865. 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЕВРО-2012 В ПОЛЬШЕ 

 
Дариуш Матерняк  

(Варшавский университет, Польша) 
 
Угроза терроризма в таких больших масштабах, как сегодня, является 

относительно новой проблемой, которая имеет вполне пользовательский 
характер с точки зрения государства и его органов. Именно поэтому для 
нейтрализации столь необычных рисков необходимо иметь в распоряжении 
государства соответствующие силы и ресурсы. Неотъемлемой частью любой 
системы предотвращения и борьбы с терроризмом являются 
специализированные подразделения. Проблема стала особенно важной для 
Польши в связи с совместной с Украиной организацией чемпионата Европы 
по футболу Евро-2012. 

 
I. Aнтитеррористические подразделения – характеристикa 

Терроризм является деятельностью, направленной на достижение 
определенных политических выгод от применения насилия или угрозы его 
применения, вызывающей страх в обществе. Влияние терроризма является 
очень широким, особенно в эпоху информационного общества, но сам акт 
насилия обычно применяется к относительно небольшой группе людей. 
Обычно (особенно в случае терроризма, мотивом которого выступает 
исламский фундаментализм) жертвами являются случайные люди, которые в 
данном месте и времени находились на месте терактов. Именно эти люди - в 
качестве заложников - очень часто становятся своего рода "козырной 
картой", которую используют террористы для удовлетворения своих 
требований и / или безопасного отступление в конце действия. 

Типичными являются ситуации, когда проблема заложников 
заключается в стремлении террористов сосредоточить как можно большее 
число людей в относительно небольшом пространстве. В результате этой 
группой легче управлять, и заложники будут вынуждены выполнять 
команды, которые как правило отдаются под дулом пистолета (следует 
отметить, что террористoв почти всегда меньше, чем заложников). Таким 
образом, идеальной мишенью террористических атак являются средства 
перевозки (самолеты, автобусы, поезда), или общественные здания. После 
захвата свой цели террористы выдвигают властям страны требования и 
предоставляют определенное количество времени для их выполнения, 
угрожая убить заложников в случае отказа. 

Подавляющее большинство стран признают, что выполнение 
требований террористов является признаком слабости, и поощряет 
увеличение числа экстремистских групп. Таким образом, государству 
необходимо иметь другие возможности для решения подобных ситуаций - в 
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том числе для выполнения силовых решений, которые используются тогда, 
когда другие меры не в состоянии добиться успеха. Эта проблема дала о себе 
знать в полную силу на рубеже 60-х-70-х годов  ХХ века. Например, в 1968 
году состоялось похищение израильского самолета линии El Al - террористы 
из Народного фронта освобождения Палестины направили самолет в Алжир. 
Даже после сорока дней переговоров не удалось достичь соглашения и 
освободить заложников.  

Событие, которое стало поворотным моментом в вопросе проблемы 
захвата заложников, произошло на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 
году. Это было убийство террористической организации "Черный сентябрь" 
11 израильских спортсменов. Двое из них погибли в Олимпийской деревне, в 
которую ворвались террористы, а остальные девять - во время неудачной 
операции по спасению заложников, осуществленного немецкой полицией в 
аэропорту Мюнхена. Основной причиной этой неудачи стало отсутствие в 
ФРГ должным образом обученных и оснащенных формирований, которые 
были бы в состоянии устранить террористов и освободить заложников без 
жертв среди последних. 

Основной проблемой в этой ситуации является тот факт, что 
заложники и террористы обычно находятся не просто в одной комнате, а в 
непосредственной близости друг от друга - зачастую бок о бок. Известны 
случаи использования заложников в качестве "человеческого щита". Таким 
образом, использование любого оружия большой разрушительной силы 
невозможно. Поэтому необходимо использовать оборудование, способное 
работать в этих необычных условиях, и совершать очень тщательный отбор 
целей, для того, чтобы отличить террористов от заложников, а затем быстро 
уничтожить первых, используя при этом методы, которые представляют 
наименьшую опасность для жизней как заложников, так и сотрудников 
правоохранительных органов / бойцов спецподразделений. Используемая 
тактика называется прямой тактикой (так называемый CQB - ближний бой) и 
основана на прямом подходе к цели, и огне с близкого расстояния. От бойцов 
спецподразделений такой подход требует чрезвычайно высокого уровня 
физического и психического развития, а также специальных знаний и 
овладения навыками, связанными с применением оружия и другой 
специализированной техники. Характерной особенностью этих отрядов 
является их универсальность - они готовы осуществлять деятельность в 
различных местах. 

Создание этого типа подразделений требует многих лет работы и 
опыта. Данный процесс сопровождает относительно высокая стоимость 
подготовки по отношению к размеру отряда. Кроме того, продолжение 
деятельности - обучение и уход за соответствующей техникой и 
вооружением - требует значительных ресурсов. Однако альтернативным 
решением в данном случае может быть только отсутствие реакции 
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государственных структур в случае возникновения чрезвычайной ситуации в 
жизни граждан – понятное дело, никакая страна не может пойти на это. 

Первые антитеррористические подразделения были созданы в 60-х 
годах  XX векa в Израиле – стране, являвшейся главной мишенью для 
террористов. Первым формирование этого типа называют группу 101 (в 
настоящее время действует под именем Сайерет Маткаль - подразделение 
разведки штаба). В Германии, под влиянием событий в Мюнхене было 
создано специальное подразделение GSG-9 - специализированный отряд 
немецких пограничников, способный участвовать в операциях по 
освобождению заложников. Аналогичные тенденции были отмечены в 
других странах. В США в силы антитеррористического спецназначения 
входят подчиненные ФБР HRT (команда называется Hostage Rescue Team - 
подразделение по спасению заложников) и воинская часть «Дельта», 
созданная по образцу британского подразделения SAS (Special Air Air 
Service), которое также специализируется на операциях по освобождению 
заложников (наиболее известной для британцев стала операция по 
освобождению заложников в посольстве Ирана в Лондоне в 1980). 

Первое польское спецподразделение, предназначенное для выполнения 
операций по освобождению заложников, было создано в 1976 году как часть 
милицейских структур. Его формирование было связано с такими ситуация, 
когда на посадку в аэропорту Варшавы мог пойти самолет, захваченный 
террористами. Отряд предполагалось использовать, если простые 
полицейские не имеют возможности эффективно реагировать на ситуацию. 
После 1990 года и превращения милиции в полицию ранее созданные 
операционные подразделения антитеррористической направленности были 
окончательно преобразованы в бюро антитеррористическиx операций (BOA). 
В начале 90-х годов ХХ века были приняты меры, чтобы создать 
антитеррористических формирования в структуре вооруженных сил Польши. 
13 июля 1990 создано специальное подразделение GROM («Гpoм»). Помощь 
в обучении и оснащении при создании польских сил специального 
назначения оказали Соединенные Штаты и Великобритания. С 1999 года 
подразделение действует в рамках Министерства обороны и готово 
выполнять широкий спектр специальных операций, включая операции по 
освобождению заложников - как дома, так и за рубежом. В соответствии с 
положениями Закона о полиции (Статья 18. Пункт 3), в случае опасности 
террористического преступления, или после его совершения, если сил 
полиции недостаточно, войска спецназа могут помочь в выполнении задачи - 
они имеют право на такие же действия, как и полиция. Это может быть 
особенно важно в условиях нападений больших масштабов, где число 
заложников составляет несколько сотен или более человек. Примерами таких 
ситуаций могут быть теракты в 2002 году в Москве (в здании театра, 
захвачено более 800 заложников), в 2004 году в Беслане (террористами 
захвачена школа и, вероятно, около 1500 заложников) и в Бомбее в 2008 
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(серия взрывов и нападений в двух гостиницах, в результате несколько тысяч 
человек находились в области непосредственной опасности). 

Иметь подразделение, способное на операции по освобождению 
заложников, является необходимостью в наши дни. Такие отряды являются 
частью антитеррористической системы, которая не может быть заменена. 
Каждое государство - в том числе, конечно, Польша - должно быть готово к 
ситуации, в которой ему необходимо спасти жизни своих граждан, как дома, 
так и за рубежом. Вы не можете с уверенностью предсказать, где и когда 
дело доходит до ситуации, в которой заложниками стали граждане Польши. 
Можно с большей или меньшей вероятностью определить проблемные 
области, но бывает, что теракт происходит в самых неожиданных местах 
(например, как в случае нападения на норвежском острове Утойя в июле 
2011 года). 

 
II. Безопасность вo время Евро-2012 в Польше. 

Основные спортивные события - такие, как чемпионат Европы по 
футболу, - делают места их проведения идеальной мишенью для 
террористических атак. Так что готовность провести чемпионат в Польше и 
Украине также охватывает широкое понимание сектора безопасности, 
включая формирование подготовленных для спасения заложников сил. Эти 
силы в Польше состоят в основном из подразделений Министерства 
национальной обороны и Министерства внутренних дел, которые играют 
ключевую роль в борьбе с террором. В дело брошены бюро 
антитеррористическиx операции штаб-квартиры полиции и военный спецназ 
GROM.  

Подготовительные мероприятия состояли главным образом из ряда 
учений и тренировок, которые осуществляются до начала Евро-2012. 
Тренировка этих сил является частью проекта «Терроризм - Полиция - 
Безопасность - Евро-2012» в рамках Европейской комиссии 
«предупреждения, готовности и ликвидации последствий терроризма и 
других рисков безопасности». В этой связи в апреле 2012 года учения 
проводились в Замостье и в Пулавы. В рамках первого этапа учений 
предполагается осуществление спасения заложников - футбольных 
болельщиков, находящихся в автобусе, захваченном террористами. По 
сценарию, следующий эпизод заключается в отражении нападения, 
террористов, вооруженных пистолетами, на поезд маршрутом Варшава - 
Харьков, в котором находятся футбольные фанаты из Германии и 
Португалии. Третья часть упражнения проводились в Казимеж-Дольны и 
Пулавы - в рамках антитеррористических учений спецназу ставилась задача 
по освобождению заложников, находящихся на стадионе в Пулавы, 
захваченном группой вооруженных террористов. 

В каждом из учений приняли участие несколько сотен (250-300) бойцов 
полиции и других служб экстренной помощи, в том числе, в частности, 
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пограничной охраны, государственной противопожарной службы и 
неотложной медицинской помощи. В них также приняли участие сотрудники 
полиции из Германии, Литвы и Украины. 

Кроме того, в апреле 2012 года была организована морская 
составляющая антитеррористических учений. В Гданьске, одном из городов, 
принимающих Евро-2012, сценарий yпражнения предполагал  освобождение 
попавшего в руки террористов пассажирского парома. В учениях приняли 
участие сотрудники морской пограничной охраны и представители полиции 
по борьбе с террористическими формированиями из Гданьска и Варшавы, а 
также медики. Аналогичный сценарий учений был использован в Гданьском 
Университете. По сценарию организаторов, террористы ворвались в его 
помещения и захватили 30 заложников. В этом случае в симуляции приняли 
участие бойцы спецназа GROM и полицейские из контртеррористических 
подразделений Гданська. Возможности участия воинских формирований в 
деятельности, связанной с борьбой с терроризмом на территории Польши, 
определены на основе соответствующих положений законодательства. В 
соответствии со статьей 18 Закона о полиции «там, где применение 
вооруженной силы полицией недостаточно, на основе решения Президента, 
которое выдается по просьбе премьер-министра, на помощь могут быть 
вызваны представители Вооруженных Сил». 

Во время Евро-2012 к счастью нe было террористических атак. Однако, 
если бы такие события произошли, ответственность за действия, связанные с 
ликвидацией последствий террористической деятельности, возлагается на 
Министерство внутренних дел и подчиненные ему формирования - и, прежде 
всего, бюро антитеррористическых операций, отдельные региональные 
подразделения (SPAP - в 9 провинциях) и отряды AT (SAT - в 7 провинциях). 
До сих пор самый высокий уровень готовности представляет BOA, в 
основном за счет хорошо развитого военного сотрудничества с 
подразделениeм GROM и  группoй ATLAS - группoй подобных 
подразделений в других странах Европейского Союза. В долгосрочной 
перспективе, стремясь повысить уровень готовности продолжать 
образование антитеррористических подразделений и повышать их уровень 
готовности, в будущем планируется обратить особое внимание на развитие 
сотрудничества между акторами в подчинении Министерства внутренних 
дел и Министерства обороны. Особое значение в этом контексте имеет 
взаимодействие с подразделениeм GROM, как наиболее подготовленной 
польской боевой единицы для выполнения поставленных задач, связанных с 
освобождением заложников из здания и различных транспортных средств. 
Боевой опыт этого отряда, полученный в связи с участием в международных 
военных операциях в Ираке и Афганистане, состоящих в основном из 
операций по уничтожению террористов и освобождению заложников, 
особенно важен с точки зрения защиты от террористических нападений в 
Польше. 
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Вопрос об угрозе теракта в самой Польше остается в силе. Атаки, 
которые состоялись в Лондоне и Мадриде, показали, что европейские страны 
не могут чувствовать себя в полной безопасности перед лицом 
террористической угрозы. Радикализация общества и государственного 
аппарата исламских стран, связанная с приходом к власти исламских 
экстремистских групп в результате событий так называемой «арабской 
весны», лишь увеличила угрозу. Отдельной проблемой для польских и 
европейских стран является угроза жизни и здоровья их граждан, 
находящихся по разным причинам на Ближнем Востоке. Последняя волна 
беспорядков, связанных с появлением фильмa о пророке Мухаммеде в США, 
приведшее к атакам американских дипломатических миссий во многих 
странах и убийству посла Соединенных Штатов в Ливии, доказывает, что 
проблема опасности возникновения ситуации, в которой государствам нужно 
будет использовать специальные подразделения, способные освобождать 
заложников, остается важной во все времена. 
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«МІСІЇ З ДОТРИМАННЯ МИРУ» ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН 
ФРАНЦІЇ З ООН ВІД 1945 Р. ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
Валерій Кравченко 

 
«Місії з дотримання миру» (missions de paix) у форматі ООН найбільше 

пов’язані із зовнішньою політикою та міжнародним співробітництвом. Після 
закінчення «холодної війни» Франція була найактивнішою європейською 
державою-членом Ради Безпеки ООН, що відігравала значну роль у 
військових операціях у будь-якій точці планети. З 1994 по 2008 рр. П’ята 
республіка взяла участь у 18 операціях ООН в Європі, Африці, Азії та 
Латинській Америці, долучившись до мирного врегулювання конфліктів в 
Албанії, колишній Югославії, Анголі, Центральноафриканській Республіці, 
Західній Сахарі, Гаїті, Грузії, Лівані, Кувейті, Східному Тиморі, Сьєрра-
Леоне, Ефіопії, Еритреї, Конго та Чаді43. 

Франція зробила багато для вирівнювання характеру військових 
операцій ООН відповідно власній історичній ролі як глобального гравця і 
нації-маяка (nation phare), батьківщини демократії та прав людини, а також 
стійкого друга усіх пригноблених і слабких. У «місіях з дотримання миру» 
Франція знайшла сучасні умови для твердження французької винятковості і 
сучасний вираз історичної цивілізаційної місії (mission civilisatrice)44. 
Високий статус Франції в операціях ООН (що пояснюється, зокрема, 
непохитним авторитетом французьких неурядових організацій «Лікарі світу» 
(Médecins du Monde) та «Лікарі без кордону» (Médecins sans Frontières)) 
свідчить про просування позитивного гуманітарного  іміджу Франції та 
загальну підтримку французьких норм і цінностей в міжнародній системі.  

Втім, якщо дивитись на речі більш ґрунтовно, то виявляється, що 
французька участь у «місіях з дотримання миру» будується на набагато 
більш прагматичних і корисливих мотивах. Одним з них, безсумнівно, є 
інтерес Франції до промоції розповсюдження міжнародної стабільності і 
порядку, які, принаймні у постбіполярну еру, відстоює Організація 
Об'єднаних Націй, та зацікавленість у контролі за дотриманням юридичних 
норм для вирішення міжнародних проблем, зокрема у питанні захисту status 
quo. З іншого боку, участь Франції в операціях ООН гарантує функціональне 
зміцнення універсальної Організації у забезпеченні верховенства 
міжнародного права, і розповсюдженні концепції колективної безпеки, хоча 
остання визначається вільно і застосовується вибірково. Але такий 
пояснювальний елемент, у свою чергу, спирається на французький 
національний інтерес.  

                                                 
43 Livre Blanc sur la Défense et Sécurité Nationale. – P.: Odile Jacob, 2008. – P. 73. 
44 Trucy F. Participation de la France aux Opérations de Maintien de la Paix / F. Trucy // Rapport au Premier 
Ministre. – February, 1994. – P. 69. 
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Французьке бачення щодо ООН обумовлене тією роллю, яку відіграє 
країна, займаючи одне з п’яти місць постійних членів Ради Безпеки. Від часів 
заснування Організації Об’єднаних Націй Франція активно працювала над 
зміцненням престижу та спроможностей Ради Безпеки, й, власне, через її 
механізм, свого статусу й впливовості у якості постійного члена Ради. У ті 
декілька років після закінчення Другої світової війни, та перед початком 
«холодної війни», Франція послідовно, незважаючи на своє жахливе 
економічне становище та політичні умови, постачала військових наглядачів 
до місій ООН на Балканах та в Індонезії у 1947 р., а наступного року зробила 
значний внесок до Трастової наглядової організації ООН на Близькому 
Сході45.  

Стосунки між Францією та ООН починають охолоджуватись після 
1950 р. через початок Корейської війни. Спочатку в США був намір 
пристосувати ООН до боротьби з комунізмом, за умов тимчасової 
відсутності радянської делегації в ООН під час укладення державним 
секретарем США Діном Ачесоном резолюції «Єднання заради миру» (№377 
(V)), метою якої було передавання повноважень з питань «підтримки миру» 
від Ради Безпеки до Генеральної Асамблеї ООН, намагаючись таким чином 
позбавити Радянський Союз права вето, що заважало б ухваленню важливих 
рішень46. Наділення Генеральної Асамблеї ООН надзвичайними 
повноваженнями зіштовхнулось із глибоким небажанням Парижу пристати 
на цю пропозицію, оскільки таке рішення зменшувало статус Ради Безпеки, а 
таким чином й Франції, та посилювало гегемонію США практичним 
усуненням права вето. Що було ще гірше, таке рішення відкривало прямий 
шлях до критики французької колоніальної політики. Франція, по суті, була 
змушена йти в ногу зі змінами через власну залежність від допомоги США, 
та, зрештою, була втягнута в боротьбу ООН проти комунізму, що було 
корисним прикриттям для своєї колоніальної війни в Індокитаї. 

Французькі відносини з ООН ще більш погіршились внаслідок 
Суецької кризи у вересні-жовтні 1956 р. Важливо пригадати основні події 
цієї кризи та їх значення для Франції. По-перше, існувала таємна угода між 
СРСР та США, що визначала застосування резолюції Ачесона аби обійти 
французьке чи британське вето у Раді Безпеки. Це ствердило французьке 
сприйняття щодо того, що посилення Генеральної Асамблеї зменшує ціну 
французького статусу та впливу. По-друге, образливе рішення щодо 
усунення французьких та британських сил від резолютивного контролю над 
Суецьким каналом спричинило спалахи політичної та публічної люті проти 
ООН у Франції. По-третє, рішення ООН розмістити миротворчі сили ООН 
(UNEF 1 – надзвичайні сили ООН) без участі представників будь-якої країни 
«великої п’ятірки», що стала відомою як перша місія «Розділу VI із 

                                                 
45 Guillot P. France, peacekeeping and humanitarian intervention / P. Guillot // International Peacekeeping . – 
Spring, 1994. – P. 30. 
46 Gregory S. French Defence Policy… P. 171. 
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половиною», спричинила руйнування примату Ради Безпеки на проведення 
операцій у відповідності до Розділу VI статуту ООН47. 

Якщо Суецька криза підтвердила тезу про псування відносин між 
Францією та ООН, справжня природа напруги між двома сторонами почала 
бути очевидною лише після повернення Ш. де Голля до влади у 1958 р. 
Наголос де Голля на французькій незалежності у широкому сенсі, першість 
держави-нації та його віра у розвиток відносин між «великими державами» 
як основної детермінанти підтримання міжнародного порядку, 
зіштовхнулись з ідеалістичним та наднаціональним порядком денним 
генерального секретаря ООН Даґа Гаммаршельда48. Сім років конфронтації, 
коли Франція не платила внески до фонду операцій ООН, відмовляла у 
наданні французьких авіабаз у користування ООН, піддавала постійній 
критиці «порожнє крісло» у політиці контролю за озброєнням, логічно 
продовжились шляхом Алжиру до незалежності, який де Голль старанно 
оберігав від втручання та компетенції ООН, та операцією ООН у Конго в 
1960 р. (UNOC), яка зазіхала на африканські країни-франкофони, та, шляхом 
втручання у внутрішні справи африканської країни, несла в собі підтекст 
загрози французькій африканській політиці. 

Хоча відносини й поліпшились після середини 1960-х рр. в результаті 
змагання з деколонізації африканських володінь Франції, смерті 
Гаммаршельда та його заміщення більш розсудливим та менш амбітним У 
Таном, стосунки Франції з ООН не були нормалізовані аж до повернення 
першості Ради Безпеки в процеси ухвалення найважливіших рішень. 

Вирішальний розрив, що встановив модель відносин між Францією та 
ООН у 1980-х рр. пов’язаний  з проведенням операції UNIFIL 1 (Тимчасові 
сили ООН у Лівані) у березні 1978 р. Через низку причин, враховуючи 
традиційні французькі інтереси у Лівані, а також ситуацію, на підґрунті якої 
можна було ефективно усунути від рішення по цьому питанні СРСР та США, 
рішучість президента В. Жискар д’Естена збільшити французьку роль в ООН 
була підкріплена конкретним планом дій, поданим Францією. Цей план 
згодом передбачав розгортання 1380 французьких військових, близько чверті 
від початкового складу місії UNIFIL (6000 чол. з 14 країн світу). Французька 
присутність була зменшена до 530 військових у 1986 р. та залишається 
приблизно на тому самому рівні й до сьогодні49. 

Операція UNIFIL слугувала своєрідним вододілом у багатьох якостях. 
По-перше, вона зруйнувала встановлене, хоча й неписане, правило неучасті 
країн «великої п’ятірки» у військових операціях ООН, що діяло від 
Корейської війни (хоча, можливо, це правило було фактично порушено 
логістичною підтримкою Великої Британії  операції ООН на Кіпрі в 1964 р.). 
Однак, що є ще більш важливим, завдяки UNIFIL ООН вперше долучилась 
                                                 
47 Tardy T. La France et l’ONU: 50 ans de relations contrastees / T. Tardy // Regards sur l’Actualite. – November, 
1995. – P. 7. 
48 Lacouture J. De Gaulle: The Ruler: 1945– 1970 / J. Lacouture. – Collins Harvell, 1991. – P. 245. 
49 Thakur R. International Peacekeeping in Lebanon / R. Thakur. – Westview Press, 1987. – P. 55. 
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до виконання операцій нового виду. До 1978 р. ООН була залучена лише до 
тих ситуацій, коли воюючи сторони ухвалювали своєрідну форму 
припинення вогню та винятково після отримання запрошення з боку 
воюючих сторін. Роль ООН у так званому «першому поколінні» миротворчих 
операцій засновувалась на використанні неозброєних спостерігачів та 
радників для нагляду за виконанням домовленостей з дотримання режиму 
припинення вогню. UNIFIL, перша з операцій «другого покоління», була 
іншою. Не існувало жодних домовленостей про припинення вогню – ані 
тимчасових, ані інших, – натомість мандат ООН був амбіційним та складним, 
передбачаючи направлення сил, що мали зайняти позицію між воюючими 
сторонами з подальшим примусом до миру, переконуючи Ізраїль відізвати 
війська з вже окупованих у березні 1978 р. територій Південного Лівану, та 
відновити контроль ліванського уряду над цими територіями. Вимоги сил 
UNIFIL, таким чином, йшли набагато далі від простого нагляду та 
спостереження, тож легкоозброєний персонал ООН опинився обмеженим 
пасивною роллю під прямою загрозою з боку будь-якої з воюючих сторін. 

Для французьких сил досвід безсилля перед ситуацією небезпеки 
(загалом, UNIFIL зрештою коштував 15 життів французького персоналу, та 
ще 42 були поранені50) – зокрема, коли сили ООН, ледве могли захистити 
себе, й були безсильними зупинити повторне захоплення Південного Лівану 
Ізраїлем у 1982 р. – був ключовим для еволюції національної доктрини 
missions de paix, що набула своєї надзвичайної важливості після закінчення 
«холодної війни»51. 

Після розгортання UNIFIL Франція відкинула нові зобов’язання щодо 
ООН більш ніж на десятиріччя. Частковим поясненням цього була, без 
сумніву, «друга холодна війна», яка паралізувала діяльність Ради Безпеки 
ООН, та спрямувала всю увагу Франції на розвиток європейської безпеки. 
Однак інша частина пояснення знаходилась у небажанні Франції бути 
втягнутою у військові операції організації, яка була не в змозі, або не хотіла, 
наділяти адекватними повноваженнями сили, що були розміщені під її 
прапором. 

Закінчення «холодної війни», з наступним розмороженням Ради 
Безпеки, оголосило нову еру можливостей як для ООН, так й для Франції. У 
своєму зверненні, адресованому до Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня 
1990 р., президент Ф. Міттеран висловив власну чітку оцінку й сподівання: 
«Довгий час паралізована, ООН сьогодні, сорок п’ять років після свого 
народження, зрештою виявилася спроможною виконувати місію, визначену 
для неї у Сан-Франциській Хартії… Дозвольте нам через ООН гарантувати 
закон, солідарність та панування миру в ці нові часи»52. Роблячи характерне 
                                                 
50 Stern B. United Nations Peacekeeping Operations: A Guide to French Policies / B. Stern. – United Nations 
University Press, 1998. – P. 129. 
51 Abi-Saab G. Le deuxieme generation des operations de maintien de lapaix / G. Abi-Saab // Le Trimestre du 
Monde. –Winter, 1994. – P. 87. 
52 Tardy T. La France et l’ONU… P. 14. 
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посилання на засновницьку Хартію, Міттеран помістив у центр 
«ідеалістичне» призначення ООН, як інструменту колективної безпеки та 
рамкової організації для міжнародної стабільності, що базується на 
верховенстві міжнародного права. Незаявленим підтекстом згаданої 
риторики, однак, було те, що Франція, завдяки силі свого місця у Раді 
Безпеки, власній глобальній військовій присутності та інтернаціоналізму, у 
новому контексті мала шанс посилити Раду Безпеки (й таким чином, свій 
глобальний статус та вплив), створити багатосторонність на противагу 
гегемонії США завдяки контролю дій США через ООН, а також напряму 
захищати власний вплив та статус на міжнародному рівні. 

В результаті, Франція активно проявила себе у операціях ООН після 
1990 р. Більшість французької діяльності була пов’язана з маленькими та не 
ключовими місіями «першої генерації». Прикладами таких операцій є місія 
спостереження ООН у Іраку та Кувейті (UNIKOM), куди Франція відрядила 
15 чол. персоналу в квітні 1991 р.; місія спостереження ООН у Сальвадорі 
(ONUSAL) в травні 1991 р.; місія ООН для проведення референдуму у 
Західній Сахарі (MINURSO), де Франція мала 30 військових у жовтні 1991 р.; 
французьке представництво у місії UNCONSMIL у Камбоджі з травня 1994 р. 
по травень 1995 р.; участь невеликої кількості військового персоналу у Місії 
ООН на Гаїті (UNMIH) з вересня 1994 р., а також у місії спостереження ООН 
у Грузії (UNOMIG) з жовтня 1994 р., та перевірочній місії ООН у Анголі 
(UNAVEM III) з березня 1995 р53.  

Значнішими місіями, у яких вирішальну роль відіграла саме 
французька участь, були операції ООН «другого покоління» у Камбоджі, 
Сомалі, колишній Югославії та Руанді, тому важливо коротко 
охарактеризувати кожну. У якості співголови (разом з Індонезією) 
міжнародної конференції з проблеми усвідомлення і врегулювання наслідків 
панування режиму Червоних Кхмерів в Камбоджі, та через свій статус 
колишнього правителя колонії, Франція відіграла особливу роль у 
камбоджійському питанні. П’ята республіка брала участь у двох операціях 
ООН, надавши 114 чол. персоналу для місії просування ООН у Камбоджі 
(UNAMIC) з 12 листопада 1991 р. по 15 березня 1992 р., а після цього 
надіславши 1500 чол. військового персоналу, що увійшли до складу 
наступної перехідної влади ООН у Камбоджі (UNTAC) з березня 1992 р. по 
вересень 1993 р.54 

Багато в чому операції ООН в Камбоджі були вдалими, стабілізувавши 
ситуацію, створивши підґрунтя для проведення демократичних виборів, 
відбудувавши частину комунікаційної інфраструктури, обеззброївши та 
демобілізувавши частину сил воюючих сторін, повернувши деяку частину 
переселених людей у межах країни, а також провівши репатріацію тисяч 
біженців з сусідніх країн, переважно з Таїланду. Втім не варто забувати й той 

                                                 
53 Le Peillet P. Les treize missions militaires de l’ONU / P. le Peillet // Defense Nationale. – April, 1993. – P. 165. 
54 Loridon M. L’Armee francaise an Cambodge / M. Loridon // Les Cahiers de Mars. – Autumn,1992. – P. 78. 
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факт, що велика кількість сил ООН, відізваних у вересні 1993 р., до 
ухвалення будь-якого довгострокового рішення щодо основної боротьби між 
Червоними Кхмерами (з їх опорними пунктами на півночі та заході) та 
урядовими силами, насправді залишились на місці та були змушені вести 
бойові дії між двома ворогуючими сторонами аж до січня 1994 р. 
Відступаючі французькі сили (які понесли втрати – двоє вбитих та 33 
поранених) залишили Камбоджу не маючи ілюзій щодо спроможності ООН 
примусити до миру у нестабільному політичному контексті, чи спроектувати 
примирення між тими, хто постраждав у конфлікті або був ворогом у період 
конфлікту55. 

Запрошення 2050 французьких військових в Сомалі протягом «операції 
Oryx», за французькою назвою, - частини операції США та союзників 
«Відновлення надії»/UNITAF, у грудні 1992 р., заради підсилення операції 
ООН у Сомалі (UNOSOM 1), що почалась у квітні 1992 р., - мало під собою 
сильний підтекст більш плідного залучення Франції до missions de paix та 
ООН. Операція «Відновлення надії» (Restore Hope), що була санкціонована 
мандатом ООН за резолюцією №794 від 3 грудня 1992 р., розпочалась як 
пряма відповідь на погіршення ситуації з голодом в Сомалі, та як така, якій 
передувала операція ООН. Обидві операції проводились без запрошення 
воюючих сторін та мали на меті відверто гуманітарні завдання. 

Гуманітарна мотивація для дій в Сомалі, та для подібних дій в Боснії, 
спрямувала ООН «у не позначені на мапі води», та прискорила широкі 
дебати у Франції щодо «devoir d’ingérence» (обов’язку втручання) та «droit 
d’ingérence» (права втручання). Уряд Міттерана швидко дістав достатні 
моральні підстави для таких дій. Як пояснював прем’єр-міністр П’єр 
Бєрєговой 8 грудня 1992 р. за кілька днів після ухвалення мандату ООН по 
Сомалі, «Франція має намір бути присутньою, завжди під егідою ООН, у 
будь-якому місці, де не шанується закон або треба охороняти людські 
життя»56. Це безсумнівно зважене, загальне зобов’язання було погоджено з 
проблематикою гуманітарних інтервенцій, яка вже на той час зайняла певне 
місце у французькій політичній риториці57. Франція була провідною нацією 
щодо застосування резолюції ООН №43/131 від 8 грудня 1988 р., що лягла у 
основу droit/devoir d’ingérence ООН, ухваливши необхідність гуманітарної 
допомоги у випадках природної катастрофи та «надзвичайної ситуації, що 
має подібні наслідки» (situations d’urgence du même ordre)58. Франція показала 
своє гуманітарне лідерство у квітні 1991 р. щодо питання створення зон 
безпеки на теренах Іраку для іракських курдів внаслідок війни у Перській 
затоці, тож у липні 1991 р. Міттеран, вимагаючи підтримки суспільства для 
Франції, протягом дебатів висловив свою думку: «Саме Франція взяла на 
                                                 
55 Faivre M. Participation francaise aux missions de paix de l’ONU / M. Faivre // Defense Nationale. -  November, 
1992. - P. 189. 
56 Stern B. United Nations Peacekeeping Operations… P. 20. 
57 Guillot P. France, peacekeeping… P. 30. 
58 Tardy T. La France et l’ONU… P. 19. 
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себе ініціативу нового права, дещо екстраординарного для світової історії, 
що є видом права на втручання у внутрішні справи країни, коли одна частина 
населення цієї країни стає жертвою переслідувань»59. Однак його точка зору 
була лише однією з багатьох у гострих та часто поляризованих дебатах у 
Франції з питань державної суверенності та міжнародного права. Така 
політика могла викликати потенційний конфлікт між національними 
інтересами та моральністю зовнішньої політики, а також загрозу 
застосування права на самовизначення (відповідно статуту ООН) та ризик 
неоколоніалізму. 

Французький досвід в Сомалі сам по собі зробив мало для вирішення 
дебатів на користь однієї зі сторін. Хаотична та беззаконна ситуація, 
особливо у столиці Могадішу, надавала дуже обмежені рамки діяльності 
ООН. Франція отримала контроль за північним сектором країни, 
розташувавши свою штаб-квартиру в Ходдурі, та забезпечувала підтримку в 
логістиці для ширших операцій ООН, що були направлені на невідкладну 
проблему Сомалі – голод, надаючи доступ до гуманітарної допомоги60. Та, як 
це було й у Камбоджі, ООН не змогла у межах мандату нав’язати мир чи 
збудувати стабільні політичні рамки. Смерть 18 американських 
військовослужбовців 3 жовтня 1993 р. внаслідок проваленої спроби викрасти 
старшого сомалійського воєначальника у Могадішу прискорила ганебну 
відозву американських сил та сил союзників по операції «Відновлення надії», 
в тому числі французів61. 

Якщо досвід французьких військових в Сомалі підживлювався 
еволюцією французького мислення щодо missions de paix, то, на прикладі 
подій у колишній Югославії дилема та напруженість французької політики 
щодо ООН набула найбільш очевидних форм. Франція була провідною 
нацією у забезпеченні операції UNPROFOR (з лютого 1992 р. по грудень 
1995 р.), направивиши до зони конфлікту більше 6000 військових одночасно 
на піку операції, та понісши найбільші втрати серед всіх націй ООН, що 
брали участь у місії (53 вбитих та близько 600 поранених). UNPROFOR була 
істотною з точки зору гуманітарної підтримки, та якщо ООН мала успіх 
(разом з ЄС та іншими партнерами) у попередженні конфлікту від 
поширення на території колишньої Югославії, то вона була не в змозі 
попередити етнічні чистки та розповсюджені вбивства, тортури та 
ґвалтування у самій сепаратистській республіці - Боснії. Обмежені межами 
операції, нав’язаними політиками у Нью-Йорку, французи та інші сили ООН 
були змушені стояти осторонь, коли здійснювались найгірші військові 
злочини у Європі з часів закінчення Другої світової війни62. 

                                                 
59 Там само. 
60 Klen M. L’enfer somalien / M. Klen // Defense Nationale. – February, 1993. – P. 135. 
61 Prunier G. L’inconcevable aveuglement de l’ONU / G. Prunier // Le Monde Diplomatique. – November, 1993. – 
P. 7. 
62 Franchet J. Casque Bleu Pour Rien: Ce Que J’ai Vraiment Vu en Bosnie / J. Franchet. – J.C. Lattes, 1995. – P. 34. 
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Можна стверджувати, що ставлення  французьких військових до 
операцій ООН ілюструється на прикладі однієї події - спроби генерала Філіпа 
Морійона зберегти мусульманський анклав у Сребрениці в березні 1993 року. 
Оточена силами боснійських сербів, Сребрениця була відрізана від поставок і 
стала об’єктом нерегулярного артилерійського і мінометного обстрілу. 
Морійон увійшов  до міста 11 березня 1993 року з метою досягнення мирної 
угоди. Генерал та його невелика армія стали заручниками спонтанної 
демонстрації наляканого натовпу, стурбованого «захистом» ООН. В 
односторонньому порядку, без згоди політичних радників, Морійон підняв 
прапор ООН і заявив, що Сребрениця перебуває під захистом організації. 
Такий крок був мотивований дотриманням Резолюції  Ради Безпеки ООН за 
номером 819, яка вимагала, щоб усі обложені мусульманські анклави 
принаймні номінально були «безпечними  районами».  

Важливість мужніх дій Морійона полягала в тому, що він самостійно 
прийняв рішення стосовно порушення нейтралітету ООН і запропонував 
захист одній із сторін конфлікту. До невдоволення Морійона, цей 
благородний жест і прийняття ООН ідеї «безпечних районів» не призвели до 
яких-небудь істотних змін в операційних процедурах або у мандаті 
організації. «Безпечні райони» перебували у збройній облозі більше двох 
років, потім вони були захоплені боснійськими сербами у липні 1995 року, й 
в них було вбито чоловіче населення, в той час як ООН безсило стояла 
осторонь63.  

ООН, напевно, ніколи б так й не наважилась на рішучі дії, якби не збіг 
обставин – публічне викриття різанини у мусульманських анклавах, 
агресивна політична позиція сербів у Сараєво з приводу захоплення 
заручників силами ООН, що було грубим порушенням існуючих угод та 
підривало саму сутність місії ООН, і ще один прецедент – кровавий 
мінометний напад на ринку в Сараєво 28 серпня 1995 р. Усі ці факти, а також 
французький політичний тиск, переконали США і, таким чином НАТО, 
рухатися в напрямку більш адекватної відповіді в рамках мандату ООН. 
Франко-британо-голландські сили швидкого реагування, розгорнуті на горі 
Ігман вище Сараєво, вже з 30 серпня 1995 р. брали участь у нападах на 
сербські позиції, у той час як французькі літаки були залучені до авіаударів 
НАТО по сербських позиціях в рамках операції «Розважлива Сила» 
(Operation Deliberate Force)64. Обмірковане використання військової сили з 
метою ефективного примусу до миру відкрило нове «третє покоління» місій з 
дотримання миру. 

Розмірковуючи пізніше, Морійон підкреслював, що урок застосування 
сили НАТО проти боснійських сербів у серпні 1995 р. був «вододілом для 
боснійської історії, а також, на мою думку, для всіх майбутніх інтервенцій. 

                                                 
63 Cot J. Dernière Guerre Balkanique?: Ex-Yugolslavie: Temoignage, Analyses, Prespectives / J. Cot. – 
L’Harmattan/FED, 1996. – P.46. 
64 Stern B. United Nations Peacekeeping Operations… P. 98. 
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Відмовляючись від неземного ставлення, яке примусило мої війська до 
безсилля… ООН усвідомило, що інші будуть сильними лише заздалегідь 
будучи впевненими, що ООН буде слабким. Зрештою, надаючи «блакитним 
каскам» повноваження та засоби для відплати не лише у разі прямої загрози 
їх власним життям, але також коли створюються перешкоди свободі їх 
пересування, ООН зрозуміла, що аби обмежити жорстокість використання 
військової сили треба виконувати свій мандат доки не постане виклик 
«стріляйте в нас, якщо наважитесь»65. 

Французька дислокація, як основна опора операції «Бірюза» (Operation 
Turquoise) у Руанді з 23 червня 1994 р. по 30 вересня 1994 р., показала, що 
деякі з уроків Морійона у Сребрениці були вивчені. «Напів-нейтральність» 
французьких сил у Руанді гарантувала, що Франція буде в змозі використати 
адекватну силу для захисту «безпечних зон». Можливо виглядає 
парадоксальним, що серед натовпу, що зібрався у підконтрольних французам 
«безпечних районах», були хуту, причасні до геноциду, й таким чином вони 
отримали користь від прагнення французів не бачити повторення «імпотенції 
ООН» у Сребрениці66. 

Франція забрала свої війська з Руанди у вересні 1994 р., залишивши 
країну з місією ООН UNAMIR II, гарантуючи чесність своїх missions de paix 
та африканської політики в цілому. Відмова в наданні мандату ООН для 
військової інтервенції в Бурунді у 1995-1996 рр., та небажання Франції діяти 
самостійно, слугували сигналом того, що найвище досягнення французів в 
операціях ООН вже у минулому – розуміння, усвідомлене подіями в Боснії у 
1995 р. 

Історія відносин Франції з ООН, з огляду на військові операції 
останньої та визначальний досвід, здобутий французькими військовими у 
Камбоджі, Сомалі, колишній Югославії та в Руанді, значною мірою вплинула 
на французьку доктрину та оборонне мислення щодо missions de paix. 
Важливо поєднати всі ці елементи з метою визначити сьогоднішній стан 
французьких дебатів та майбутню траєкторію французької політики. 

З одного боку, щоб проаналізувати розвиток французького мислення, 
треба звернутись до французьких офіційних звітів та документів, що 
стосуються missions de paix. Франція була однією з перших держав, що 
позитивно відповіла на «Порядок денний для миру» (Agenda for Peace) 
генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Галі, опублікований в червні 
1992 р.67 У його контексті Франція зробила серію пропозицій та проектів, 
спрямованих на зміцнення спроможності ООН активно діяти, включно з 
організаційними змінами, що були направлені на збільшення військової 
компетенції організації, пропозицією створення постійних збройних сил 
ООН загальною кількістю у 5000 чол. (віддалена луна засновницьких 

                                                 
65 Stern B. United Nations Peacekeeping Operations… P. 98. 
66 Lanxade J. L’operation Turquoise / J. Lanxade // Defense Nationale. – February, 1995. – P. 7. 
67 Boutros-Ghali B. An Agenda for Peace, United Nations A/46/277–5/24111. – UN, 17 June 1992. 
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очікувань про створення постійної армії для справжньої колективної 
безпеки), та пропозиції надати 1000 французьких військових під 
розпорядження ООН, в разі потреби, за 48 годин68. 

Напевно, першою важливою спробою у Франції вдосконалити 
французьке мислення був звіт сенатора Франсуа Трюсі у лютому 1994 р., що 
мав назву «Участь Франції в операціях з дотримання миру» (Participation de 
la France aux Opérations de Maintien de la Paix)69. У своєму звіті до прем’єр-
міністра Трюсі критикував брак прозорості французького мислення, та 
закликав до широкомасштабних та глибоких дебатів щодо missions de paix. У 
пошуку підґрунтя для організації таких дебатів, та засновуючись на вже 
здобутому французькому військовому досвіді проведення наземних операцій, 
Трюсі закликав до визначення типології місій, до яких можуть долучитись 
французькі сили, а також до влучності у процедурі надання мандату окремих 
операцій відповідно до окремих частин статуту ООН. 

Деякі відповіді на питання Трюсі були оприлюднені відразу в Білій 
книзі з питань оборони 1994 р.. Біла книга встановлювала три елементи, 
якими мала керуватись французька політика у цьому питанні: по-перше, 
гарантування першості Ради Безпеки та просування кращої координації 
зусиль між політиками, що направляють місії, та військовими силами, 
задіяними за мандатом ООН у наземних операціях; по-друге, французьке 
зобов’язання працювати над посиленням військової спроможності залежить 
від розпорядження ООН; та по-третє, висувалась вимога, аби французькі 
сили, підпорядковані ООН, мали чіткі політичні та організаційні умови під 
час проведення операцій ООН70. Аргументи першого елементу, що 
стосувався примату Ради Безпеки, походили з права вето щодо тих операцій 
missions de paix, які на задовольнять французів. Щодо другого елементу, Біла 
книга пояснює його потребою та бажанням розробити зв’язки між ООН та 
НАТО чи ЗЄС. Це важлива лінія французької політики, оскільки вона 
відбивала бажання підпорядкувати НАТО ООН щоб стримати гегемонію 
США, та підпорядкувати ЗЄС ООН, аби прискорити європейське оборонне 
співробітництво, та вимогу посилити власне саму ООН завдяки військовій 
потужності НАТО/ЗЄС71. 

Третій елемент, серед іншого, мав на меті запобігти безсиллю Франції 
та інших солдатів ООН, апелюванням до потреби чіткого мандату, чітких 
цілей та твердих правил залучення, які б дозволяли застосування сили. 
Французькій досвід у Боснії, зокрема, на той час вже привів до ухвалення 
військової доктрини простого максимуму інформування missions de paix: 
«або ми стріляємо, або ми йдемо геть» (on tire ou en se retire), що означало, 

                                                 
68 Chauvancy F. La doctrine militaire française pour les opérations de maintien de la paix / F. Chauvancy // Défense 
Nationale. – June, 1995. – P. 144. 
69 Trucy F. Rapport au Premier Ministre: Participation de la France aux Opérations de Maintien de la Paix  / F. 
Trucy. – February, 1994.  
70 Livre Blanc 1994… P. 61. 
71 Brenner М. NATO and Collective Security / M. Brenner. – Macmillan, 1998. – P. 249. 
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що французькі сили або матимуть спроможність та свободу для захисту 
самих себе та виконання свого мандату, або вони не будуть взагалі мати 
справу з театром конфлікту. 

Досвід у Сомалі та передчуття краху в Боснії змінили акценти 
ставлення у Франції до гуманітарної інтервенції. Ця тема була лейтмотивом 
звіту депутата Національної Асамблеї Жана-Бернара Раймона «Політика 
втручання у конфлікт: складові частини доктрини для Франції» (La Politique 
d’Intervention dans les Conflits: Eléments de Doctrine pour la France), 
опублікованого 23 лютого 1995 р.72 Раймон змістовно дослідив питання та 
активно висловлювався на користь підтримки гуманітарних інтервенцій, 
закликаючи вдосконалити французьку доктрину шляхом легалізації 
гуманітарних інтервенцій, встановлення оперативних вимог до втручання, а 
також зауважував потребу посилити взаємодію між обмежено гуманітарною 
роллю та іншими формами missions de paix73. 

Після звіту Раймона темп французьких дебатів уповільнився, як й згас 
ентузіазм до mission de paix загалом. Компетенція ООН, до деякої міри, була 
обмежена – принаймні у колишній Югославії – лише до організації, що надає 
мандати для діяльності місій НАТО (IFOR та SFOR у Боснії, KFOR у 
Косово). Зрештою став чітко зрозумілим характер французької доктрини. 
Обґрунтування полягає у французькому наголосі на примат Ради Безпеки 
ООН як органа, який дозволяє проведення mission de paix. Франція 
послідовно протистояла принципу посилення ролі Генеральної Асамблеї 
ООН, а особливо у використанні місій «Розділу VI із половиною», які 
ініційовані без згоди Ради Безпеки. 

З поваги до власне самих місій з дотримання миру, Франція 
відмовляється від того, що вона вбачає як штучний поділ між діяльністю 
ООН, що відбувається на запрошення воюючих сторін, та такою, де не існує 
згоди на дії. У визначній заяві 1995 р. французькій адмірал Жак Ланксад, 
висловив наведену нижче думку щодо континууму між трьома формами 
mission de paix, що у широкому сенсі відображують перше, друге та третє 
покоління операцій ООН. 

1) підтримка миру (le maintien de la Paix): традиційні 
миротворницькі операції, що проводяться у відповідності до 
Розділу VI статуту ООН, які мають своєю передумовою 
погодження сторін та існування помітного режиму припинення 
вогню; 

2) відновлення миру (la restauration de la paix): операції з 
поновлення миру, виконувані згідно Розділу VII статуту ООН, що 
мають передумовою відсутність режиму припинення вогню та 

                                                 
72 Raimont J-B. La Politique d’Intervention dans les Conflits: Eléments de Doctrine pour la France, Report No 1950 
/ J-B. Raimont. – Assemblée Nationale, 23 February 1995. 
73 Laulan Y-M. L’armée française entre l’humanitaire et l’opérationnel / Y-M. Laulan // Défense Nationale. – 
August, 1996. – P. 81. 
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відсутність згоди сторін, де ООН має намір відновити мир без 
визначення окремої сторони-агресора; 

3) нав’язування миру (l’imposition de la paix): операції 
примусу до миру, що проводяться згідно Розділу VII статуту ООН, 
де сили ООН відновлюють або нав’язують мир під загрозою або із 
застосуванням сили проти чітко визначеного агресора74. 

Поняття континууму та детальне посилання Ланксадом на 
неупередженість як противагу нейтралітету («неупередженість» означає 
відсутність упереджених дій щодо воюючих сторін, але із можливістю 
зайняти позицію однієї зі сторін у разі потреби, на відміну від «нейтралітету» 
- коли існує вимога не займати позицію жодної зі сторін за будь-яких 
обставин), збагатило французьке мислення щодо того, чим насправді 
відрізняються типи mission de paix та їх сприйняття політиками у парламенті 
та солдатами на полі бою. 

На політичному рівні французька вимога стосувалась чіткості 
встановленої мети місії, прийняття потенційної ескалації, та гнучкості 
політичної позиції для можливих сценаріїв розвитку у зв’язку з подіями на 
полі бою. На військовому рівні акцент робився на чітких та незмінних 
правилах залучення сил до операції, які б дозволяли самооборону та 
виконання завдань за мандатом, делегуванні оперативного командування на 
противагу спробі ООН контролювати кожну деталь воєнної операції, 
адекватному озброєнні, достатньому аби упоратись з обмеженою ескалацією, 
та, звісно, свободі вибору позиції однієї з воюючих сторін за існуючої 
потреби. 

Оскільки Франція неминуче залучена до багатосторонніх операцій 
ООН, французька доктрина також потребує, аби Франція просувала 
ухвалення її позиції на політичному рівні в ООН та інших організаціях (таких 
як НАТО, ЄС). Таке «просування» буде працювати на доктринальну 
гармонізацію між французькими військовими та військовими інших країн, з 
якими вони співпрацюють. 

Історія відносин Франції з ООН,  у контексті саме воєнних операцій 
ООН і здобутого  досвіду у гарячих точках нашої планети, суттєво вплинула 
на французьку оборонну доктрину та стратегічне мислення щодо практичної 
реалізації «місій з дотримання миру» як засобу затвердження глобальної ролі 
та впливу Франції у світі.  

                                                 
74 Lanxade J. Orientations par la conception, la préparation, la plannification, le commandement et l’emploi des 
forces françaises dans l’opérations militaires fondées sur un résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis / J. 
Lanxade // Objectif. – Spring, 1995. – P. 4. 
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ОПЕРАЦИИ КОРОЛЕВСКОГО ФЛОТА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
 (ИЮНЬ-АВГУСТ 1940 Г.) 

Николай Замикула  
 

Вступление. Британский Средиземноморский флот накануне войны. 
Средиземное море - колыбель человеческой цивилизации - на 

протяжении столетий оставалось одним из важнейших стратегических 
регионов нашей планеты. Торговые пути, проходящие по нему и 
соединяющие Восток и Запад, делали установление господства в регионе 
желанной целью для ведущих мировых держав. Великобритания, само 
существование которой зависело от господства на морских коммуникациях, 
не осталась в стороне от этой борьбы. С того момента, как крупные силы 
английского флота под командованием адмирала Рассела впервые вошли в 
Средиземное море во время войны Аугсбургской Лиги, Лондон не оставлял 
попыток укрепить свое влияние в регионе. По прошествии десятилетия 
Англия уже обладала отлично расположенной базой в Средиземноморье - 
захваченным у Испании Гибралтаром. Владение им позволяло британскому 
флоту контролировать выход из региона в Атлантику. На протяжении 
последующего столетия такие великие сыны Британии, как Шовель, Бинг, 
Джервис и Нельсон укрепляли положение Туманного Альбиона на 
Средиземном море в схватках с французами и испанцами. Победа при 
Трафальгаре увенчала эти усилия, позволив Великобритании стать 
полноправной Владычицей Морей. После этого ее влияние в регионе только 
возрастало. К началу ХХ века Англия, имея возможность размещать силы 
флота в Гибралтаре, на Мальте, Кипре и в Александрии, фактически 
превратила Средиземное море в британское озеро, контролируя как выходы 
из него, так и центральный бассейн. Блоковые противостояния и 
последующая Первая мировая война не смогли помешать этому - могущество 
военно-морских сил Антанты в Средиземноморье не могло быть оспорено, 
особенно после присоединения к союзникам Италии.  

Окончание войны и установление новой системы международных 
отношений, действовавшей в 1920-1930-е гг., оказало существенное влияние 
на баланс сил в регионе. Рассматривая британское морское могущество на 
Средиземном море в этот период, нам кажется разумным остановиться на 
нескольких факторах. 

Во-первых, для Лондона победа в войне стала во многом Пирровой. 
Парадоксально, но факт: несмотря на устранение своего основного 
соперника, британский флот утратил единоличное главенство в мире. 
Вашингтонская система договоров поставила крест на стандарте "двух 
флотов", принятом в Великобритании. Англичанам пришлось согласиться на 
паритет в тоннаже крупных кораблей с США и принять закрепленную 
документально возрастающую роль военно-морских сил Японии. 
Экономический кризис и спорная политика правительства нанесла еще 



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 110

больший удар по Королевскому Флоту, в результате Лондон фактически 
оставил тихоокеанский регион на откуп разрастающемуся американо-
японскому противостоянию, а свои основные силы сконцентрировал в 
европейских водах. 

Во-вторых, определенные изменения претерпело стратегическое 
развертывание британских сил. Поражение Германии и существенное 
ограничение ее военного потенциала Версальским договором высвобождало 
часть сил Королевского Флота, ранее задействованных в качестве 
противовеса Флоту Открытого моря, для операций в других регионах, а 
именно - в Средиземноморье.  

В-третьих, после поражения Центральных держав кардинальным 
образом изменилась геополитическая конфигурация международных 
отношений. После устранения угрозы со стороны Германии основными 
соперниками Великобритании на море стали бывшие союзники - Франция и 
Италия. Ущемленные условиями договоров, ограничивающих размеры и 
состав военно-морских сил, эти страны на протяжении межвоенного периода 
активно пытались противостоять дальнейшим усилиям по разоружению, 
развивая идеи "молодой школы" об укреплении флотилии в противовес 
боевым эскадрам. Если в случае с французами ситуация была разрешена, и к 
концу 1930-х гг. Лондон и Париж, наконец поняв опасность 
ремилитаризации Германии, снова оказались союзниками, то Италия, 
ведомая имперскими амбициями ее лидера Бенито Муссолини, оставалась 
основным противником англичан на Средиземноморье.  

В-четвертых, на военный потенциал Королевского Флота и 
перспективы его использования повлиял технический прогресс. Развитие 
технологий и возрастающая мощь новых видов вооружения поставило под 
удар центральный сегмент британской оборонительной линии Гибралтар - 
Мальта - Кипр - Александрия. Мальта, долгое время бывшая основной базой 
британского флота в Средиземноморье, оказалась в зоне действия авиации 
потенциального противника, и возможность ее удержания в случае начала 
военных действия подвергалась сомнениям.  

Под влиянием всех вышеприведенных факторов Средиземноморский 
флот Великобритании существовал и развивался на протяжении 
межвоенного периода, и именно эти обстоятельства делали его таким, каким 
он встретил 3 сентября 1939 г. Дело в том, что агрессивная политика Италии 
уже чуть было не привела к началу конфликта с Англией во время 
Абиссинского кризиса, и позиция Рима во время Гражданской войны в 
Испании четко показывала, что итальянцы не собираются останавливаться на 
достигнутом в своей экспансии. В результате британские силы в регионе 
поддерживались в повышенной боевой готовности и активно готовились по 
первому зову встать на защиту интересов своей страны. Таким образом, к 
началу Второй мировой войны это соединение считалось лучшим в 
Королевском Флоте, а возможно - и в мире [21, 19]. Под командованием 
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адмирала сэра Эндрю Брауна Каннингхема находились линкоры "Уорспайт", 
"Бархэм", "Малайя" и "Рэмиллис", авианосец "Глориес",  по одной эскадре 
тяжелых и легких крейсеров, несколько флотилий эсминцев и флотилия 
подводных лодок [9, 80].  

Согласно предвоенным планам стратегического развертывания 
английских и французских сил, Средиземноморье делилось на два 
оперативных района. Западную часть региона контролировал французский 
флот, базирующийся в Тулоне и портах Северной Африки. Восточная часть 
региона составляла зону ответственности британцев, которые, ввиду 
опасного положения Мальты, перевели свой флот в Александрию 
(базирование Средиземноморского флота в этом египетском порту было 
согласовано англо-египетским договором 1936 г. [21, 18]). Также французы 
направляли эскадру своих кораблей в Египет для совместных действий с 
Королевским Флотом.   

Однако вследствие изначально нейтральной позиции Италии эти самые 
действия не последовали ввиду отсутствия на театре сил противника. В то же 
время ситуация на других участках мирового океана требовала наращивания 
сил. В результате элитное соединение, взращенное Каннингхемом и его 
предшественниками, было передислоцировано по частям для выполнения 
самого широкого спектра задач. Средиземноморский флот отправлял 
корабли для охоты за германскими рейдерами, для поддержки Флота 
Метрополии и для проведения операции в Норвегии, дорого обошедшейся 
англичанам [24, 12]. В результате его боевая мощь упала ниже допустимого 
минимума. Лишь после того, как позиция Италии, подстрекаемой жестокими 
поражениями союзников в Северной и Западной Европе, становилась все 
более агрессивной, Адмиралтейство к началу лета 1940 г. направило в 
Александрию подкрепления для усиления участка британской обороны, 
который находился под угрозой [21, 137]. К 10 июня 1940 г. - дате 
вступления Италии в войну - количество кораблей в Александрии 
практически достигло довоенного уровня, однако этой силе еще предстояло 
сработаться и обрести уверенность в собственных возможностях. 

 
Состав сил противоборствующих сторон в июне 1940 г.  

Рассмотрим теперь, какими силами располагали противники - англо-
французская коалиция и итальянцы - на Средиземноморье в июне 1940 г. 
Костяком флота Каннингхема были четыре линкора, построенные во время 
Первой мировой войны - "Уорспайт", "Малайя", "Ройял Соверен" и 
"Рэмиллис". Из них только первый прошел в 1930-з гг. капитальную 
модернизацию. Также английский командующий мог рассчитывать на 
старый авианосец "Игл", перестроенный из линейного корабля в начале 1920-
х гг. В Александрии теперь отсутствовали тяжелые крейсера из состава 1-й 
эскадры, которые являлись в довоенный период важной частью британского 
флота в регионе. Каннингхем мог рассчитывать лишь на 9 легких крейсеров, 
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разделенных на две эскадры. В состав 7-й эскадры крейсеров вошли 
относительно современные корабли - "Глостер", "Ливерпуль", "Нептун", 
"Орион" и австралийский "Сидней" [14, 78]. В состав 3-й эскадры крейсеров 
входили устаревшие корабли, построенные во время или сразу же после 
окончания предыдущей войны и фактически непригодные к участию в 
серьезном столкновении - 1 типа D ("Дели") и 3 типа С ("Кейптаун", 
"Каледон", "Калипсо"). Последние оставались в составе флота в качестве 
крейсеров ПВО. Эсминцы Средиземноморского флота входили в состав трех 
флотилий - 2-й, 10-й и 14-й - всего более 20 британских кораблей. Также в 
Александрии находился эсминец "Гарланд", переданный польскому флоту. 
Подводные силы флота состояли из 10 подводных лодок и 2 подводных 
минных заградителей. Также на Средиземноморье находился старый 
монитор "Террор" и несколько вспомогательных кораблей [24, 20-24].    

Как уже было сказано, британцы располагали в регионе несколькими 
базами. Однако необходимо отметить, что традиционные и хорошо 
оборудованные пункты базирования флота пустовали до вступления в войну 
Италии. Отсутствие сильной эскадры в Гибралтаре объяснялось 
распределением союзнических усилий - Западное Средиземноморье было 
зоной ответственности сильного французского флота. Мальта же была 
оставлена Средиземноморским флотом из-за ее уязвимости со стороны 
Италии. Корабли Каннингхема теперь располагались в Александрии, в 
которой еще не было налажено должным образом тыловое обеспечение [24, 
18].  

Также стоит отметить сравнительную слабость авиации 
Великобритании в регионе. Несмотря на то, что нахождение в составе флота 
авианосца давало британцам значительные преимущества, не нужно 
забывать, что "Игл" обладал небольшой авиагруппой и практически не имел 
сил для прикрытия дружественных кораблей от атак самолетов противника 
[10, 13-14].             

Определенные слабости и трудности британцев с лихвой 
компенсировались подготовкой команд, высоким боевым духом и, не в 
последнюю очередь, отличным командованием. Сэр Эндрю Браун 
Каннингхем сегодня по праву считается величайшим британским адмиралом 
постнельсоновской эпохи. Свои выдающиеся качества он сполна 
продемонстрировал в боях против итальянского флота. 

Как уже было указано, Западная часть Средиземного моря являлась 
зоной ответственности французского флота. К 10 июня 1940 г. судьба 
Франции была практически предопределена, и до конца месяца страна 
капитулировала. Таким образом, французский флот практически не сыграл 
никакой роли в войне против Италии, за исключением пары июньских 
операций. Однако принимая во внимание его роль в последовавших за 
капитуляцией событиях и действиях британцев, стоит кратко 
охарактеризовать его потенциал. В Средиземном море базировались 
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основные силы французского флота. Линейные силы французов в регионе 
состояли из старых модернизированных линкоров "Бретань", "Прованс" и 
"Лорьян" (последний находился в Александрии в составе французской 
эскадры, направленной для совместных с Каннингхемом действий) и новых 
линейных крейсеров "Дюнкерк" и "Страсбург". Также в регионе 
располагались сильные крейсерские силы французов под прикрытием 
эсминцев [5]. Стоит отметить, что в развитии легких сил флота французы 
достигли значительных успехов - их корабли на испытаниях показывали 
превосходные ходовые результаты. Базы французского флота в регионе 
расположились на южном побережье Франции (Тулон) и в Северной Африке 
(Бизерта, Оран).  

Итальянский флот к июню 1940 г. представлял собой значительную 
силу (хотя и несопоставимую с англо-французской). К началу боевых 
действий итальянцы могли отправить в море всего 2 линкора постройки 
Первой мировой войны - "Джулио Чезаре" и "Конте ди Кавур". Уступая в 
главном калибре артиллерии своим британским противникам, они однако 
успешно прошли модернизацию, что давало им существенное преимущество 
в скорости и в дальности стрельбы (в последнем конкуренцию им мог 
составить только модернизированный "Уорспайт"). Еще два старых линкора - 
"Кайо Дуилио" и "Андреа Дориа" - вскоре должны были завершить 
модернизацию и вернуться в состав флота. Однако основную опасность для 
противников итальянцев представляла серия из 4 новейших линкоров, 
которые активно строились на фашистских верфях. Два из них - "Литторио" 
и "Витторио Венето" - уже вошли в строй и проходили последние испытания 
перед тем, как принять участие в войне. Также итальянцы имели 7 мощных 
тяжелых крейсеров ("Зара", "Пола", "Фиуме", "Гориция", "Больцано", 
"Триесте", "Тренто"), значительно более мощных, чем крейсерские силы 
британцев. Итальянцы располагали 12 легкими крейсерами, по вооружению 
соответствующими современным английским аналогам, однако 
превосходившими своих противников в скорости. Паре десятков британских 
эсминцев в Александрии противостояло больше сотни итальянских эсминцев 
и миноносцев. Подводные силы Италии также насчитывали в общей 
сложности более ста подводных лодок [24, 21-23]. Отдельно необходимо 
выделить проводившиеся в Италии эксперименты по использованию 
специальных малых штурмовых средств и подводных диверсантов. В этой 
области итальянцы намного опередили все другие флоты мира, опираясь еще 
на опыт Первой мировой войны.       

Недостатком итальянского флота в некоторой степени считалось 
отсутствие в его составе авианосца. В распоряжении адмиралов вообще не 
было самолетов - все они находились в составе военно-воздушных сил [23, 
132]. Впрочем, до начала боевых действий руководство Италии не сильно 
переживало по этому вопросу - государство обладало мощными (по крайней 
мере - на бумаге) ВВС. Географические особенности театра военных 
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действий, и благоприятное расположение итальянских авиабаз давали 
фашистскому командованию надежду на восполнение этого недостатка за 
счет сотрудничества флота и авиации.  

Центральное положение, которое занимала Италия в Средиземноморье, 
давало ее флоту отличные стартовые позиции для начала борьбы против 
врага, расположившегося к востоку и западу от Апеннинского полуострова. 
Основная база флота находилась в Таранто на юге страны. Также 
итальянские силы базировались в Неаполе, Мессине, Палермо. В Восточном 
Средиземноморье они имели базы на Додеканезских островах. Отдельные 
корабли находились в портах Киренаики и Триполитании в Северной Африке 
[24, 19-20]. 

Вступление Италии во Вторую мировую войну стало для командования 
итальянским флотом довольно неприятным сюрпризом. Решение 
политического руководства государства о ведении наступательной войны на 
море столкнулось с оппозицией в лице начальника штаба итальянского ВМФ 
Доминико Каваньяри. Последний отмечал полное превосходство в силах 
англо-французского флота на театре военных действий и невозможность в 
таких условиях решать поставленные стратегические задачи [4, 17]. Однако 
Муссолини, ослепленный желанием принять участие в разделе Европы, 
откинул все доводы специалистов. Под влиянием успехов германского 
оружия также были внесены коррективы в оперативные планы деятельности 
флота. 

 
Операции на Средиземном море в июне 1940 г. 

Первый этап боевых действия в Средиземноморье отличается 
непродолжительностью. Он включает события от вступления Италии в войну 
до капитуляции Франции. В это время господство на море принадлежало 
англо-французским силам. Итальянский флот не пытался оспорить его, 
выполняя вспомогательные задачи, такие как размещение минных 
заграждений и снабжение войск в Африке. Минные операции итальянского 
флота начались с постановки заграждения у побережья еще за четыре дня до 
вступления Италии в войну. Для этой цели использовались подводные 
минные заградители [4, 29]. Также итальянцы начали операции против 
Мальты - специальное подразделение "Ората" приступило к уничтожению 
подводных кабелей, связывающих остров с Африкой и Европой [4,30]. 

Для снабжения итальянских войск в Триполитании и Киренаике - 
задачи, которая вскоре легла неподъемным грузом на плечи командования - 
использовались подводные лодки и легкие силы флота. Так, уже 19 июня 
1940 г. подводная лодка "Зоеа" с грузом боеприпасов направилась в Тобрук. 
На следующий день флотилия эсминцев вышла из Аугусты в Бенгази с 
противотанковыми орудиями и артиллеристами на борту. 25 июня в Триполи 
отправился первый охраняемый конвой, и в тот же день подводная лодка 
"Марк Антонио Брагадин" с грузом материалов направилась тем же 
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маршрутом. Отвлечение сил флота для выполнения этих обязанностей не 
устраивало адмиралов, но они были вынуждены смириться с таким 
положением дел под влиянием обстоятельств [4, 18-19].       

Также в начале июня в Средиземном море на позициях были 
развернуты 49 итальянских подводных лодок. Готовые встретить врага, они, 
тем не менее, в ближайшие дни добились незначительных успехов. Впрочем, 
они сумели вмешаться в проведение первой операции британского флота. 
Начало войны застало Каннингхема в море. Английский адмирал с самого 
начала искал встречи с флотом противника, и с основными силами своей 
эскадры обследовал центральный бассейн Средиземноморья. Единственным 
встреченным кораблем противника стала канонерка "Джованни Берта", 
потопленная 12 июня 1940 г. 2 крейсерами и 4 эсминцами у Бардии [18, 79]. 
Однако при возвращении в Александрию первые потери понесли и англичане 
- итальянская подводная лодка "Альпино Баньолини" потопила старый 
британский крейсер "Калипсо" в 100 милях к югу от о. Крит. При этом 
британцы потеряли 1 офицера и  38 матросов [9, 84].  

Не бездействовали в это время и французы. Ночью 13 июня 
французские эсминцы обстреляли Лигурийское побережье Италии. На 
следующий день 3-я эскадра французских тяжелых крейсеров ("Альжери", 
"Фош", "Дюплекс", "Кольбер") в сопровождении 11 эсминцев вышла из 
Тулона и, разделившись на две группы, провела обстрел промышленных зон 
Генуи и Савоны [2, 52]. В перестрелке с береговыми батареями итальянцы 
зафиксировали попадание 152-мм снаряда во  французский эсминец 
"Альбатрос". На этом корабле погибло 12 моряков [16, 26]. Миноносец 
"Калатафими" попытался противостоять атакующим, выпустив по ним 
четыре торпеды, однако попаданий не добился. Обстрел прекратился после 
того, как французов атаковали итальянские торпедные катера из состава 13-й 
флотилии MAS [4, 31].  

23 июня пять французских торпедоносцев атаковали эскадру 
итальянских легких крейсеров, совершивших вылазку в район Балеарских 
островов. Успехов в этом столкновении ни одна из сторон не добилась [11, 
34].  

Также выходили в море корабли из состава Александрийской эскадры 
французов. Тяжелые крейсера "Турвиль" и "Дюкен" совершили рейд в 
Адриатику, однако он не принес никаких результатов и остался 
незамеченным итальянцами [4, 31]. А 21 июня 1940 г. в операции против 
итальянцев принял участие мощнейший корабль эскадры - старый линкор 
"Лорьян". Он обстрелял порт Бардию в Ливии [1, 62]. Его действия 
поддерживал командир крейсерских сил британского Средиземноморского 
флота вице-адмирал Тови с крейсерами "Орион", "Нептун" и "Сидней" под 
прикрытием 4 эсминцев [9, 85]. Английские крейсера выпустили по порту 
около 400 снарядов, при этом был потерян самолет-корректировщик с 
"Сиднея", сбитый собственной авиацией [14, 78].     



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 116

Несмотря на скоротечный характер франко-итальянского 
противостояния, стороны успели нанести друг другу потери. Так, 16 июня 
1940 г. французский шлюп "Ла Курьез" возле Орана заставил всплыть на 
поверхность итальянскую субмарину "Прована", и затем таранным ударом 
потопил ее. В результате столкновения французский корабль также получил 
серьезные повреждения. Приблизительно в это же время французская 
подводная лодка "Морзе" под командованием лейтенанта Жана Жоржа 
Шарля Пари погибла на итальянском минном заграждении у банки Керкенна, 
возле побережья Туниса [5]. На этом столкновения итальянцев с французами 
закончились. 25 июня стороны подписали перемирие.        

В противостоянии с британцами в Восточном Средиземноморье в это 
время установилось затишье. Британские самолеты бомбили порт Тобрук в 
Ливии. Итальянцы ответили на это рейдом эсминцев и обстрелом Соллума на 
ливийско-египетской границе.  

На протяжении июня 1940 г. активизировались силы ПЛО воюющих 
сторон. Так, 14 июня 1940 г. итальянские эсминцы "Страле" и "Балено" 
потопили в Тарантском заливе подводную лодку "Один" [18, 79], которая в 
этот день безуспешно атаковала тяжелые крейсера "Гориция" и "Фиуме" [28, 
34]. Через два дня у побережья Сицилии миноносцы "Цирци" и "Поллюце" 
уничтожили подводный минзаг "Грэмпус" [30, 228]. Возле Тобрука 
глубинными бомбами  итальянского эсминца "Турбине" была потоплена со 
всем экипажем английская подводная лодка "Орфеус" [31, 108]. Но и 
англичане не сидели сложа руки. На Средиземном море они потопили в июне 
1940 г. следующие субмарины: "Диаманте" (потоплена британской 
подводной лодкой "Парфиан" возле Тобрука) [4, 605], "Консоле Генерале 
Люцци", "Уэби Сцебели" (потоплены эсминцами "Декой", "Дэйнти", 
"Айлекс" и "Вояджер" к югу от Крита [22]), "Аргонаута" [4, 603], "Рубино" 
[4, 605] (потоплены самолетами 230-й эскадрильи КВВС с Мальты) .      

Фактически первое более-менее существенное столкновение между 
итальянскими и британскими кораблями в регионе произошло 28 июня 1940 
г. Накануне 3 итальянских эсминца - "Эсперо", "Зеффиро" и "Остро" - 
покинули Таранто и направились в Ливию, взяв на борт противотанковые 
орудия, боеприпасы и артиллеристов. Вслед за ними с грузами вышли 
миноносцы "Пило" и "Миссори" [4, 35]. Последним повезло - они избежали 
встречи с противником - а вот соединению капитана 1го ранга Энрико 
Барони (командир "Эсперо", осуществлял общее командование операцией) 
пришлось столкнуться с превосходящими силами британцев. Дело в том, что 
именно в это время англичане проводили несколько конвоев в Восточном 
Средиземноморье, и для прикрытия этой операции в море вышли легкие 
силы британцев - 2 крейсера из состава 3-й эскадры ("Каледон" и 
"Кейптаун"), 5 крейсеров 7-й эскадры ("Орион", "Ливерпуль", "Глостер", 
"Нептун" и "Сидней") и 16 эсминцев. Командовал операцией вице-адмирал 
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Джон Тови. Воздушную поддержку и разведку ему обеспечивали летающие 
лодки, базировавшиеся на Мальте.  

Около полудня 18 июня британские самолеты обнаружили три 
итальянских корабля у о. Занте (Закинф). Получив сообщение о соединении 
неприятеля, Тови отправился на перехват с кораблями 7-й крейсерской 
эскадры. Вскоре после 18:00 он настиг итальянцев. Последние, двигаясь на 
юго-восток, не обнаружили подходивших с северо-запада британцев в 
условиях наступавшего заката. Английский адмирал решил взять неприятеля 
в клещи - он разделил свое соединение на два отряда. В состав левой группы, 
охватывавшей голову итальянской колонны, вошли "Ливерпуль" и "Глостер". 
Сам Тови на "Орионе" вместе с "Нептуном" и "Сиднеем" собирался 
подобраться к врагу с другой стороны. В 18:33 прозвучали первые выстрели - 
"Ливерпуль" открыл огонь по изумленным итальянцам с дистанции 85 кбт 
[14, 79]. Вскоре  к нему присоединился "Глостер", а в 18:59 в бой вступили 
правофланговые корабли британцев. Итальянские эсминцы, поставив 
дымовую завесу, бросились на юго-запад. Только теперь Барони понял, в 
какую переделку он попал. В условиях тотального превосходства англичан 
он даже не мог в полной мере использовать свои корабли - их боевые 
возможности были снижены из-за загруженности военными припасами. 
Итальянский командир решил пожертвовать своим кораблем для спасения 
товарищей. Искусно маневрируя и ставя дымзавесы, он прикрыл два других 
корабля, которые на полном ходу отошли прочь [4, 35]. В 19:05 он дал 
трехторпедный залп по английским крейсерам, который, впрочем, не достиг 
цели. Благодаря умелым действиям итальянцев, и вследствие низкой 
точности стрельбы англичан, "Эсперо" удавалось избежать попаданий до 
19:20 [14, 79]. К этому моменту эскадра Тови сократила расстояние до цели и 
своим пятнадцатым залпом британцы накрыли эсминец. Однако английский 
адмирал уже видел бесперспективность преследования отходивших полным 
ходом "Зеффиро" и "Остро" и решил окончательно разобраться с синицей в 
руках. Перестрелка продолжалась до 20:40, когда "Эсперо" в конце концов 
пошел на дно вместе со своим командиром. Из английских кораблей 
незначительные повреждения имел только "Ливерпуль" - он получил 
попадание 120-мм снарядом [14, 79]. Австралийский крейсер "Сидней" 
подобрал из воды 47 итальянских моряков, еще 6 были позднее спасены 
своей субмариной. Крейсера британцев вследствие неопытности 
артиллеристов израсходовали для потопления небольшого итальянского 
корабля значительное количество боеприпасов.     

Самопожертвование Барони, отмеченное его посмертным 
награждением Золотой медалью за воинскую доблесть, спасло от 
уничтожения два других корабля конвоя. Они присоединились к итальянским 
легким силам, базировавшимся в Ливии. Впрочем, там они также 
подвергались постоянной опасности со стороны британской авиации. Уже 5 
июля торпедоносцы "Суордфиш" из состава 813-й эскадрильи Воздушных 
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Сил Флота (ВСФ), базировавшиеся на авианосце "Игл" и переброшенные на 
сушу для действий против итальянских баз, нанесли удар по Тобруку. В 
результате торпедной атаки эсминец "Зеффиро" и транспорт были 
потоплены, эсминцу "Эуро" торпедой оторвало носовую часть, повреждения 
также получил лайнер "Лигурия" [10, 17].    

Капитуляция Франции поставила под угрозу позиции Великобритании 
в Западном Средиземноморье. Для того, чтобы удержать контроль за этим 
районом, в Гибралтаре была сформирована новая эскадра под 
командованием вице-адмирала сэра Джеймса Сомервилла. Она получила 
название "Соединения Н". В ее состав вошли линкоры "Вэлиант" и 
"Резолюшн", линейный крейсер "Худ" (флагман), авианосец "Арк Ройял", 
легкий крейсер "Аретуза" и несколько эсминцев [13, 40]. В будущем ей 
предстояло сыграть важную роль в противостоянии в регионе.    

В целом, боевые действия на Средиземноморье в июне 1940 г. 
отличались некоторой пассивностью. При полном превосходстве англо-
французских сил Италия предпринимала лишь частные морские операции. 
Фактически, для итальянцев и британцев этот месяц стал пробой сил. Однако 
после выхода Франции из войны стратегическая ситуация кардинальным 
образом изменилась. Имея теперь неоспоримые преимущества, и 
подгоняемые желаниями политического руководства, итальянский флот под 
командованием адмирала Иниджио Кампиони был готов выступить против 
британцев со всей своей мощью.      

 
Операция "Катапульта": англо-французское противостояние на 
Средиземноморье  

Однако перед тем, как померяться силами с итальянцами, англичанам 
пришлось решать насущные проблемы. Капитуляция Франции оставила их в 
одиночку сражаться с могущественным противником. На Средиземноморье 
она кардинальным образом изменила баланс сил. Без помощи союзников 
британцы были заметно слабее фашистского флота. Их растянутые линии 
снабжения оказались под угрозой со стороны идеально расположенных для 
атаки итальянских баз, в то время как Королевский Флот в стратегическом 
отношении потерял плацдарм для действий против Италии [19, 151]. Более 
того, неопределенность относительно дальнейшей судьбы французского 
флота, который вполне мог попасть в руки стран Оси, вызывала 
беспокойство в Адмиралтействе. В таких сложных условиях было решено 
обезопасить себя от такого развития событий. Несмотря на то, что 
командующий французским флотом адмирал Франсуа Дарлан уверял 
премьер-министра Уинстона Черчилля, что французы никогда не допустят 
использования их флота немцами, последний решил перестраховаться [23, 
104]. Правительство, преисполненное решимости бороться до конца, и 
основываясь на обширном опыте проведения подобных превентивных ударов 
в прошлом, санкционировало операцию "Катапульта". Согласно плану, 
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предусматривалось захватить и разоружить стоявшие в английских портах и 
гаванях французской колониальной империи корабли, которые теперь 
подчинялись правительству Петена. Так как французы имели полное право 
сопротивляться подобным агрессивным действиям, схватка между 
вчерашними союзниками стала неизбежной.  

На Средиземном море основные силы французского флота ввиду 
угрозы захвата врагом ушли в порты Северной Африки. Главная 
группировка, которой командовал вице-адмирал Марсель-Бруно Женсуль, 
расположилась в гавани Мерс-эль-Кебир, поблизости алжирского города 
Оран. Вторая по силе французская эскадра базировалась в Александрии под 
командованием адмирала Рене-Эмиля Годфруа. Согласно приказам 
британского адмиралтейства, эти отряды становились целью для адмиралов 
Сомервилла и Каннингхема соответственно. 

В Александрии дело удалось уладить без кровопролития. Здесь 
базировались старый французский линкор "Лорьян", тяжелые крейсера 
"Турвиль", "Дюкен", "Сюффрен", легкий крейсер "Дюге-Труэн", эсминцы 
"Баск", "Форбэн", "Фортюне" и подводная лодка "Проте" [5]. 29 июня 1940 г. 
Каннингхем получил приказ захватить французские корабли 3 июля. Он 
посчитал такие действия абсолютно неприемлемыми. Британский 
командующий не счел возможным обратить свое оружие против бывшего 
союзника. К тому же, он уважал своего французского коллегу, и считал, что 
вполне сможет договориться с ним мирно [9, 88]. Сообщив свое мнение 
командованию, он получил затем разрешение на проведение переговоров. 
Они начались утром 3 июля, когда адмирал Годфруа прибыл на английский 
флагман "Уорспайт". Наиболее благоприятное для британцев предложение, 
согласно которому французские корабли должны были войти со своими 
экипажами в состав Королевского Флота, французский командир сразу же 
отверг. Тогда ему были предложены две альтернативы – затопить корабли в 
открытом море или разоружить их в Александрии. Второй вариант показался 
Годфруа, который так же, как и Каннингхем, не хотел кровопролития, 
наиболее приемлемым. Стороны пришли к согласию, и столкновения удалось 
избежать [9, 89]. Правда, чуть позже французы изменили свое решение, 
решив все же уничтожить свою эскадру. Затем они получили от своего 
командования известия о сражении в Мерс-эль-Кебире (о чем будет 
рассказано ниже), и приказ немедленно выйти из порта и прорываться к 
своим базам. В это же время новые инструкции получил Каннингхем – они 
предписывали ему ускорить разоружение французских кораблей. Обстановка 
накалялась, однако британский адмирал поступил в духе великих моряков 
прошлого – он просто проигнорировал новые указания Адмиралтейства [21, 
116]. Первая половина дня 4 июля прошла в приготовлениях к возможной 
битве: французы готовились прорываться из гавани с боем, британцы – 
остановить их. Они передали на французские корабли обращение, 
призывавшее моряков не оказывать сопротивления [9, 90]. Противостояние 
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достигло своего пика. Наконец, около полудня Годфруа снова прибыл к 
Каннингхему. Принимая во внимание превосходство Королевского Флота, он 
согласился на разоружение эскадры. Вопрос с французскими кораблями в 
Александрии был решен.          

Совсем по другому развивались дела в Мерс-эль-Кебире. В этой гавани 
находились однотипные с "Лорьяном" старые линкоры "Бретань" и 
"Прованс", линейные крейсера "Дюнкерк" и "Страсбург", 
гидроавиатранспорт "Коммандант Тесте", 6 больших эсминцев - лидеров 
("Могадор", "Вольта", "Террибль", "Керсан", "Линкс" и "Тигре") [5]. Против 
эскадры Женсуля Адмиралтейство послало из Гибралтара только что 
сформированное Соединение Н под командованием вице-адмирала 
Сомервилла. Оно вышло в море в составе линейного крейсера "Худ" 
(флагман), линкоров "Резолюшн" и "Вэлиант", авианосца "Арк Ройял", 
легких крейсеров "Аретуза" и "Энтерпрайз" под прикрытием 11 эсминцев [7, 
100]. 

 Утром 3 июля командир английского авианосца капитан Седрик 
Холланд, прекрасно владевший французским, на эсминце "Фоксхаунд" 
отправился в Мерс-эль-Кебир и доставил бывшим союзникам британский 
ультиматум. Выбор парламентера был не случайным - Холланд до войны был 
военно-морским атташе в Париже и, к тому же, отличался дипломатичным 
характером [20, 113]. Он призывал французов принять ультиматум, который 
предоставлял им четыре варианта дальнейших действий: продолжить борьбу, 
передать корабли Великобритании, отправиться под конвоем Королевского 
Флота во французские владения в Вест-Индии и там разоружиться, или, в 
крайнем случае, затопить эскадру [21, 114]. Женсуль отказался встречаться с 
Холландом, вместо этого он отправил к нему одного из своих офицеров. 
Переговоры с представителями французского флота в данном случае ничего 
не дали. Через своих людей Женсуль снова передал британцам свое видение 
ситуации - он не допустит захвата французских кораблей представителями 
других государств (Германии и Италии), но и на возможные враждебные 
действия англичан ответит адекватно. Около 10:00 начальник штаба 
французской эскадры капитан 1го ранга Данбе сказал Холланду, что адмирал 
решил защищаться всеми имеющимися в его распоряжении силами [5]. 
Несмотря на то, что во второй половине дня французский командующий все 
же соизволил принять командира английского авианосца, мирного решения 
достичь не удалось [7, 101].     

Командир Соединения Н, как и Каннингхем, не хотел начинать боевые 
действия против французов, как предписывали ему инструкции на случай 
отказа последних выполнить условия ультиматума. Однако в отличие от 
ситуации в Александрии, под Ораном у Сомервилла не было никакой 
возможности заставить французов прислушаться к его доводам. В Египте 
более слабая эскадра находилась в гавани, контролируемой превосходящими 
силами англичан, и не имела особого выбора, кроме как подчиниться их 
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требованиям или погибнуть. В Алжире французская эскадра располагалась в 
собственной укрепленной базе, на своей территории, и единственным 
выходом из сложившейся патовой ситуации была атака. В таких условиях 
Сомервиллу ничего не оставалось, как с тяжелым сердцем приказать начать 
атаку против флота Женсуля, хотя он и оттягивал этот момент, насколько 
было возможно.   

Еще до того, как переговоры были свернуты, самолеты с "Арк Ройяла" 
заминировали выход из гавани Мерс-эль-Кебир. Пять "Суордфишей" 
сбросили свои мины на фарватере, показывая всю серьезность намерений 
Сомервилла. Несмотря на отсутствие в воздухе французских самолетов, для 
прикрытия минных постановок с английского авианосца были подняты 
дополнительные истребители-бомбардировщики "Скуа". Один из них, 
израсходовав запасы топлива, был вынужден пойти на вынужденную 
посадку на воду. Оба члена экипажа были благополучно подобраны 
эсминцем "Форсайт" [15, 65].   

В 17:29 Холланд передал Сомервиллу, что переговоры окончательно 
провалились. Через минуту Соединение Н легло на боевой курс при скорости 
20 узлов. Во главе английской кильватерной колонны шел "Худ", за ним 
спешили "Резолюшн", "Вэлиант", "Аретуза" и "Энтерпрайз". Эсминцы 
"Фолкнор", "Фоксхаунд" и "Форестер" прикрывали эскадру спереди, 
"Кеппел", "Видетт" и "Эктив" шли в арьергарде [7, 101]. "Арк Ройял" вместе 
с эсминцами "Фиэрлесс", "Форсайт" и "Эскорт" маневрировал чуть поодаль 
для обеспечения постоянного обслуживания самолетов, которые, вместе с 
бортовыми гидропланами британских линкоров, обеспечивали 
корректировку огня эскадры [15, 66].  

В 17:54 3 июля английские линейные силы, двигаясь со скоростью 17 
узлов, с дистанции в 90 кбт открыли огонь по находящимся в гавани 
французским кораблям [13, 40]. Снаряды с "Резолюшн" упали недолетами, 
осыпав осколками мол. Французы начали отвечать - спустя всего полторы 
минуты после первых британских залпов им ответил линкор "Прованс". Но 
стрельба эскадры Женсуля была очень неточной - сказалась недостаточная 
подготовка экипажей и неготовность кораблей к бою. Адмирал в это время 
предпринимал все усилия, чтобы не позволить Королевскому Флоту 
расстрелять его корабли в гавани. По его плану, французы должны были 
вырваться в море кильватерной колонной, построенной в следующем 
порядке: "Страсбург", "Дюнкерк", "Прованс", "Бретань". Корабли начали 
отдавать швартовы [26, 24].     

Однако его надеждам не суждено было сбыться. Уже третий залп с 
британских кораблей накрыл «Бретань» в 17:59. Первое попадание уже стало 
смертельным. Оно вызвало детонацию боеприпасов в кормовых 
артиллерийских погребах, разорвав корпус линкора. Начался пожар. Второй 
снаряд взорвался в кормовом машинном отделении. Третий поразил 
среднюю часть корабля, вызвав детонацию боеприпасов вспомогательного 
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калибра. Еще один взорвался у мачты. Внутрь корпуса проникло много воды, 
появился крен на правый борт. Линкор полностью утратил боеспособность. 
Команда получила приказ оставить посты. Наконец, в 18:09 "Бретань" 
перевернулся и затонул, унеся с собой более тысячи человек экипажа [1, 51].  

На линкоре "Прованс" после 10 залпа вышел из строя пост управления 
огнем. Он был поврежден осколком снаряда, срикошетировавшего от 
"Дюнкерка" [5]. Затем в 18:02 линкор получил попадания - один снаряд 
заклинил башню № 4, другой вывел из строя одно из орудий башни № 3. В 
корме начался пожар, погреба боеприпасов пришлось затопить, чтобы 
избежать участи пострадавшего от взрыва "Бретань". В конце концов, линкор 
отвели на мелководье, где он уткнулся в берег [1, 57].   

Линейный крейсер "Дюнкерк" получил первое попадание с "Худа" 
одновременно с "Бретань". Снаряд, поразивший корму "Дюнкерка", не 
взорвался, однако вызвал затопление топливной цистерны левого борта. 
Корабль попытался все же выйти в море, но тут на него обрушились еще три 
снаряда. Первый попал в башню главного калибра № 2. Он срикошетировал, 
однако и этого оказалось достаточно, чтобы убить всю орудийную прислугу 
правой полубашни [26, 24].  Второй вошел в корпус возле 130-мм башни 
правого борта, блокировав подачу боеприпасов в нее, вызвав пожар, и 
взорвался затем в помещении вентиляторов и кондиционеров. В результате 
была нарушена подача электроэнергии, вышла из строя система управления 
огнем. Третий попал в корабль еще дальше к корме и нанес повреждения 
котельным и машинным отделениям [26, 25]. Затем корабль отбуксировали 
на мелководье, он не мог выйти в море.  

Также 15-дм снаряд поразил корму эсминца "Могадор", вызвав 
детонацию хранящихся там глубинных бомб. В результате корабль потерял 
кормовую часть. При этом погибло 38 человек [16, 43]. Только чудо спасло 
сам эсминец от гибели.  

В 18:04 английская эскадра изменила курс и прекратила огонь. Однако 
через четыре минуты обстрел возобновился. К этому времени французскую 
гавань закрыл плотный дым, мешавший стрельбе, и британцы дали 
несколько залпов по береговым батареям. Окончательно перестрелка 
завершилась в 18:12. За время сражения французским силам в Мерс-эль-
Кебире были нанесены тяжелые потери. Ни один из кораблей Соединения Н 
в результате не получил попаданий. Французы избрали своей главной целью 
"Худ", по которому стреляли оба линейных крейсера и "Прованс", а также 
артиллеристы форта Сантон, и лишь счастливое стечение обстоятельств 
позволило ему уйти невредимым. Британский флагман отделался 
попаданиями осколков от близких разрывов, которые порвали радиоантенну 
и ранили офицера и матроса [7, 103]. 

Однако полностью выполнить поставленную задачу Сомервиллу не 
удалось. Линейный крейсер "Страсбург", заблаговременно отдав швартовы 
еще до начала обстрела, в 18:08 на скорости 15 узлов вышел на главный 
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фарватер и в сопровождении 5 эсминцев под прикрытием сильного 
задымления вырвался из гавани, устремившись в открытое море [7, 103]. Его 
целью был Тулон. При выходе из базы к этому отряду присоединилась 
группа эсминцев, базировавшаяся в Оране [15, 66]. Прикрывая прорыв 
линейного крейсера, французские корабли "Террибль" и "Вольта" открыли 
огонь по двум английским эсминцам, однако, судя по всему, попаданий не 
добились [5]. Затем они с дистанции 70 кбт провели торпедную атаку "Худа", 
впрочем - безуспешно [7, 104]. Французский линейный крейсер обстрелял 
при этом эсминец "Рестлер", стороживший выход из гавани, и заставил 
маневрировавший там английский авианосец "Арк Ройял" спешно изменить 
курс [15, 66-67]. Эсминцы "Тигре" и "Линкс" отогнали от "Страсбурга" 
английскую подводную лодку "Протеус" [26, 25].  

Английский командующий послал за французской эскадрой шесть 
"Суордфишей" 818-й эскадрильи ВСФ с «Арк Ройяла», оснащенных 
бомбами. Их прикрывали три "Скуа" 803-й эскадрильи ВСФ. К этому 
времени в воздух поднялись французские истребители. В завязавшемся 
воздушном бою англичане потеряли один истребитель-бомбардировщик, его 
экипаж в составе двух человек погиб [15, 67]. В дальнейшем "Скуа" имели 
еще несколько стычек с французами, в результате один истребитель 
последних получил повреждения, также англичане сбили летающую лодку 
бывшего союзника [15, 68]. "Суордфиши" атаковали французские корабли 
около 18:45, однако их действия не принесли результата. При этом от 
зенитного огня французов два биплана получили повреждения и были 
вынуждены пойти на вынужденную посадку. Их экипажи подобрал эсминец 
"Рестлер" [15, 68].  

В это же время Соединение Н начало преследование уходящих 
французов. По нему нанесла удар французская авиация, впрочем - 
безрезультатно [15, 68]. Сомервилл, понимая, что его линейные силы не 
угонятся за быстроходным "Страсбургом", бросил в погоню свои крейсера. 
Однако через пару часов англичане оставили эту затею. Они предприняли 
еще один налет на "Страсбург" перед самым закатом - в этот раз в атаку 
пошли "Суордфиши" 820-й эскадрильи ВСФ, оснащенные торпедами. Этот 
удар также не принес попаданий, хотя и вошел в историю как первая атака 
торпедоносцев на крупные корабли в открытом море [15, 69]. На следующий 
день французский линейный крейсер и эсминцы благополучно добрались до 
своих баз.  

Однако стычки у побережья Северной Африки не закончились. 4 июля 
британская подводная лодка "Пандора" (командир – лейтенант-коммандер 
Джон Линтон) потопила у Орана французский шлюп "Риго де Женюиль" [24, 
158]. А утром 6 июля торпедоносцы с "Арк Ройяла", стремясь завершить 
разгром французов, провели операцию "Левер" [15, 69]. "Суордфиши" тремя 
волнами совершили налет на "Дюнкерк". К несчастью для эскадры Женсуля, 
близкие разрывы торпед поразили патрульное судно "Тер-Нев", стоявшее у 
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борта линейного крейсера с грузом глубинных бомб, которое быстро 
затонуло. Бомбы сдетонировали у борта "Дюнкерка", и нанесли тому те 
самые значительные повреждения (в обшивке правого борта линейного 
крейсера образовалась пробоина длиной около 40 метров! [26, 27]), которых 
так стремились добиться англичане [5]. В результате данной трагической 
случайности на "Дюнкерке" погибло около 150 человек [15, 70]. Также в 
результате этого налета был потоплен французский буксир "Эстерель", 
англичане же отделались потерей всего одного истребителя-
бомбардировщика "Скуа", экипаж которого подобрал эсминец "Видетт" [15, 
71].        

В результате атак британцев французы понесли страшный урон – 
погибло 1297 моряков[5], линкор и пара малых кораблей были потоплены, 
еще один линкор, линейный крейсер и несколько эсминцев получили 
повреждения. Агрессия в Мерс-эль-Кебире вызвала бурную реакцию 
французского правительства. Французы сразу же начали готовить ответный 
удар. Однако сил и подготовки для адекватного ответа у них не хватало. 
Начиная с 4 июля французская авиация предприняла несколько налетов на 
Гибралтар, однако они не причинили заметных повреждений англичанам. 
Стоит также отметить, что этот благоприятный случай для поощрения 
антибританских настроений во Франции практически не был использован 
немецкой пропагандой [23, 106].      

    
Бой у Пунта Стило  

Разрешив ситуацию с французским флотом, британцы вернулись к 
решению насущных проблем. Адмирал Канингхем обратил свой взор к 
Мальте. Бывшая главная база флота располагала значительными запасами и 
ценными обслуживающими кадрами, которые теперь было необходимо 
переправить в Александрию. С этой целью на острове были сформированы 
два конвоя - быстроходный MF-1 и тихоходный MS-1. Они должны были 
отправиться в Александрию 9-10 июля 1940 г. под прикрытием 3 эсминцев 
[24, 32]. Для обеспечения этой операции и предотвращения возможной атаки 
итальянцев в Центральное Средиземноморье вышли основные силы 
английского Средиземноморского флота.  

Британцы покинули Александрию в ночь с 7 на 8 июля. Операция по 
прикрытию конвоев получила кодовое название МА-5. Каннингхем разделил 
свой флот на три соединения. В состав Соединения А вошли 5 легких 
крейсеров 7-я эскадры вице-адмирала Тови и лидер "Стюарт". Соединение В 
возглавлял лично Каннингхем на борту своего флагмана "Уорспайт". Кроме 
этого линкора в его состав вошли 5 эсминцев 14-й флотилии. Контр-адмирал 
Генри Придхем-Уиппел командовал Соединением С, которое состояло из 
линкоров "Ройял Соверен" и "Малайя", авианосца "Игл" и 11 эсминцев [24, 
33]. Все три группы кораблей должны были соединиться в 120 милях 
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восточнее от мыса Пассеро (юго-восточная оконечность Сицилии) и 
прикрывать маршрут движения конвоев от атак с севера.           

В это же время крупную операцию по доставке войск и снабжения в 
Ливию решили осуществить итальянцы. В ответ на запрос генерала Грациани 
итальянский флот сформировал крупный конвой в составе 5 транспортных 
кораблей. Суда вышли из Неаполя и Катании под эскортом 6 миноносцев [24, 
27-28]. Ближнее прикрытие конвоя осуществляли 2 легких крейсера и 4 
эсминца. 7 июля 1940 г. эти соединения полным ходом шли к побережью 
Африки [18, 80]. 

Однако в это время итальянское командование получило сообщение - 
как потом оказалось, ошибочное - о том, что на Мальту прибыла английская 
эскадра. Опасаясь возможной атаки на конвой, итальянцы отправили в море 
основные силы флота. Из Аугусты в море вышли 4 тяжелых крейсера с 8 
эсминцами. Из Мессины на соединение с эти отрядом направились 2 
тяжелых крейсера и 4 эсминца. Палермо покинули 4 легких крейсера и 4 
эсминца. Наконец, командующий итальянским флотом адмирал Кампиони 
оставил Таранто вместе с линкорами "Джулио Чезаре" (флагман) и "Конте ди 
Кавур", 5 легкими крейсерами и 11 эсминцев. Таким образом, два флота 
двинулись навстречу друг другу [24, 29-30].  

Так как в Средиземноморье на боевом дежурстве находились как 
итальянские, так и британские субмарины, неудивительно, что оба флота 
столкнулись с подводной опасностью. Уже в ночь с 7 на 8 июля эсминец 
"Хэсти" из состава английского Соединения С дважды устанавливал контакт 
с невидимым противником и атаковал его глубинными бомбами [24, 34]. А в 
5:15 8 июля британская лодка "Феникс" обнаружила и безуспешно атаковала 
итальянский флот [18, 80]. Адмирал Каннингхем получил ее донесение о 
контакте, и это сразу же заставило его предпринять ответные действия. Он 
послал сообщение на Мальту, приказав интенсифицировать 
разведывательные полеты островной авиации. Флот же продолжил свое 
движение на запад. Двигаясь старым курсом, он входил в зону действия 
итальянской авиации с Додеканезских островов. Итальянским летчикам 
представилась возможность показать, на что они способны.     

Фашистские горизонтальные бомбардировщики с яростью обрушились 
на англичан. Первая атака началась в 9:51 8 июля, и была направлена против 
Соединения С. На протяжении дня эскадра Придхем-Уиппела подвергалась 
атаке еще пять раз, на него было сброшено около 80 бомб, но ни одна из них 
не попала в цель [24, 41]. Соединение В в течение дня пережило семь атак, но 
и тут ни одна из 50 сброшенных бомб не повредила британцам [24, 40]. Не 
остались без внимания и крейсера Тови - и здесь итальянцы добились своего 
единственного успеха. После нескольких неудачных попыток один самолет 
зашел с кормы на крейсер "Глостер" и положил серию бомб в его 
кильватерную струю. Последняя из них угодила точно в компасную 
платформу на мостике корабля. В результате погиб командир крейсера 
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капитан Гарсайд, 6 офицеров и 11 матросов [10, 18]. Несколько человек 
получили ранения, управление кораблем пришлось перенести на запасные 
посты. "Глостер" остался вместе с эскадрой, но его боевая ценность была 
существенно снижена.  

Активность противника в воздухе была высоко отмечена 
Каннингхемом, однако отступать он не собирался. Во второй половине дня 8 
июля патрульный самолет с Мальты обнаружил главные силы итальянского 
флота, идущие на юг, и зафиксировал их поворот в обратном направлении 
[24, 47]. Получив это сообщение, английский адмирал посчитал своей 
главной целью навязать противнику бой.   

Однако разведданные поступали и к его итальянскому коллеге. 
Получая донесения от собственных ВВС об атаках британского флота, 
адмирал Кампиони разрабатывал свой план действий. Конвой, ради 
прикрытия которого он вышел в море, к тому времени уже прошел опасный 
район, и о нем можно было не волноваться. Таким образом, имея при себе 
значительные силы, командующий решил не избегать встречи с англичанами. 
Напротив, ввязаться в схватку с Канингхемом у берегов Италии, под 
прикрытием своей авиации, казалось итальянским морякам хорошей идеей. К 
тому же, они были уверены, что воздушные атаки ослабят англичан еще до 
встречи с основными силами Кампиони. Поэтому итальянский флот 
двинулся на север, заманивая противника к собственному побережью. Утро 9 
июля итальянский адмирал провел, готовя свои силы к бою и 
перегруппировывая их [24, 50]. Обе эскадры итальянских тяжелых крейсеров 
объединились, к ним спешили линкоры с силами прикрытия. Также к флоту 
было приказано присоединиться легким крейсерам, вышедшим для 
прикрытия конвоя из Палермо. Несколько эсминцев были отправлены на 
дозаправку в Таранто, им на смену оттуда вышло 3 корабля этого класса. 

В ночь на 9 июля выстроил свои боевые порядки и английский 
адмирал. Его соединение неуклонно приближались к итальянцам, все еще 
разделенное на три группы. Впереди была развернута завеса из крейсеров 7-й 
эскадры. Лидер "Стюарт", который держался за ними, обеспечивал связь 
Тови с Каннингхемом. Сам командующий на модернизированном 
"Уорспайте" находился в 8 милях от авангарда. Эсминцы 14-й флотилии 
строем клина шли перед флагманом. "Ройял Соверен" и "Малайя" держались 
в 8 милях за последним, за ними пристроился "Игл". В охранении этих 
главных сил держалось 10 эсминцев (одиннадцатый - "Империал" - был 
вынужден вернуться на базу вскоре после выхода из Александрии) [17, 115].    

В 7:32 9 июля британский разведчик передал Каннингхему, что 
обнаружил главные силы итальянского флота [18, 80]. Кружа над ними, он 
вскоре заметил и соединение тяжелых крейсеров. Основываясь на этих 
донесениях, англичане скорректировали свой курс, стремясь занять позицию 
между силами Кампиони и его основной базой в Таранто.      
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Наблюдая за британским самолетом и проклиная бессилие собственной 
авиации, Кампиони все же не отказался от задуманного столкновения. Он 
продолжал выстраивать свои соединения в несколько колонн для встречи с 
врагом. Добравшись до итальянских берегов, итальянец повернул на юг, 
ожидая развития событий.   

Однако у его противника был существенный козырь - он знал о 
передвижениях Кампиони, в отличие от последнего, действовавшего 
вслепую. Итальянские самолеты все еще не появлялись, а вот англичане, 
используя авиагруппу "Игла", атаковали неприятеля. 9 "Суордфишей" 813-й 
эскадрильи ВСФ около полудня поднялись в воздух и направились к 
предполагаемому месту нахождения итальянских линкоров [10, 19]. 
Устаревшие бипланы,  конечно же, не смогли вовремя прибыть в указанную 
разведчиком точку - "Чезаре" и "Кавур" уже ушли вперед. Однако в поле 
зрения английских пилотов попали вражеские тяжелые крейсера, и летчики 
обрушились на них около 13:15 [18, 81]. Атака была проведена с большой 
отвагой, но завершилась безрезультатно [24, 57-58].  

Лишь после этого столкновения Кампиони получил сообщение от 
итальянского самолета-разведчика. Оно не слишком его обрадовало. 
Оказалось, что британский флот не только не ослаблен атаками ВВС, но и 
отрезает его собственные силы от Таранто! Адмирал решил попытаться 
заманить врага еще ближе к итальянским берегам. Снова повернув на север, 
он сделал попытку выскользнуть из ловушки, расставленной Каннингхемом. 
Противоборствующие флоты теперь шли сходящимися курсами. Встреча 
стала неизбежной. 

Первым противника заметили на австралийском крейсере "Сидней" 
около 14:45. Через семь минут сообщение о контакте было отправлено на 
"Уорспайт" [24, 67]. Теперь на юго-юго западе от кораблей Тови появлялось 
все больше итальянских кораблей - крейсеров и эсминцев, шедших перед 
главными силами. Британский вице-адмирал мог противопоставить им лишь 
4 корабля - поврежденный "Глостер" еще раньше был отозван, чтобы 
прикрывать "Игл", так как в эскадренном бою толку от него было мало [17, 
115]. Однако англичане упрямо шли на врага - и были вознаграждены за 
упрямство. В 15:08 с "Нептуна" передали, что видят итальянские линкоры 
[24, 68]. 

 Обнаружив, таким образом, главного противника, Тови не собирался 
подставлять свои корабли под их огонь. Он изменил курс, дожидаясь подхода 
"Уорспайта". К ним устремились итальянские легкие крейсера "Луиджи ди 
Савойя Дюка Делли Абруцци" и "Джузеппе Гарибальди" [18, 82]. С 
дистанции 23600 ярдов они открыли огонь [24, 68]. Британские крейсера 
приняли вызов. Сблизившись с итальянцами, они начали отвечать на их 
залпы в 15:22-15:26 [24, 71]. К бою затем присоединилась еще одна пара 
итальянских легких крейсеров и эсминцы 9-го дивизиона (4 корабля). 
Стрельба обеих сторон была достаточно меткой, снаряды падали вокруг 
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кораблей, однако повреждения получил лишь английский "Нептун". Близкий 
разрыв снаряда с "Гарибальди" в 15:25 повредил катапульту и вывел из строя 
разведывательный самолет этого корабля [24, 72]. В конце концов, 
итальянцы были отогнаны сосредоточенным огнем и начали отход на северо-
запад. Однако вместо них к месту событий начали подтягиваться четыре 
легких крейсера из эскадры адмирала Сансонетти, располагавшиеся на левом 
фланге итальянского флота и еще не открывавшие огня (забегая вперед, есть 
смысл уточнить, что кораблям Сансонетти так и не представилась 
возможность схватиться с англичанами в этот день [11, 35]). В это же время 
линкоры и тяжелые крейсера Кампиони выстраивались в длинную колонну. 
Легкие крейсера "Альбертико ди Барбиано" и "Альберто ди Джуссано" 
оттягивались на восток, разведывая обстановку [17, 115]. Огонь всего 
итальянского флота должен был уничтожить соединение Тови.  

В этот момент на поле боя появился английский флагман. Каннингхем 
рвался в бой - покинув защищенную рубку, он вышел на открытую 
компасную платформу. "Уорспайт" в 15:26 открыл огонь по вражеским 
легким крейсерам, которые уже передали своему командующему известие о 
подходе английского линкора. Линкор дал около десяти залпов по 
противнику, после чего итальянцы решили не испытывать судьбу [18, 82]. 9-
й дивизион эсминцев поставил дымовую завесу, и легкие силы итальянцев в 
15:30 скрылись за ней [24, 78]. На этом этапе боя ни одна из сторон не 
добилась попаданий, единственной потерей стал самолет-разведчик 
британского флагмана, выведенный из строя ударной волной собственных 
залпов.       

Понимая, что перед ним основные силы вражеского флота, Каннингхем 
решил сосредоточить свои силы. "Уорспайт" описал циркуляцию, поджидая 
спешащую на помощь "Малайю" (на подход тихоходного "Ройял Соверена" 
надежды не было никакой) [10, 20]. Во время этого маневра дымовая завеса 
противника немного рассеялась, и английский флагман дал 8 залпов по 
показавшимся вдалеке "Абруцци" и "Гарибальди" [18, 82]. В это же время 
Каннингхем предоставил свободу действий своим эсминцам. Три флотилии 
ринулись вперед, а "Игл" к 15:45 поднял в воздух еще 9 "Суордфишей" [24, 
81-82].   

Противники снова заметили друг друга в 15:51 [24, 83]. В этот момент 
линейные силы обоих флотов снова находились на сходящихся курсах. Через 
пару минут они практически одновременно открыли огонь с дистанции около 
130 кбт [17, 116]. "Чезаре" и "Уорспайт" обменивались залпами, "Кавур" 
обстрелял один из отставших английских линкоров - разумеется, 
безрезультатно. В бой вступила и все еще отстававшая "Малайя" - она дала 4 
залпа по "Кавуру", однако и они легли недолетами [24, 84]. В течение 7 
минут противники вели перестрелку, добившись нескольких накрытий. 
Легкие повреждения от осколков итальянских снарядов получили британские 
эсминцы "Хируорд" и "Дикой", проходившие возле своего флагмана [17, 
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116]. Наконец, в 15:59 англичане добились своего - снаряд "Уорспайта" 
поразил среднюю часть корпуса итальянского флагмана [24, 85]. Снаряд 
попал в заднюю трубу, прошил несколько палуб и уничтожил унтер-
офицерский кубрик. Потери в экипаже убитыми и ранеными составили 115 
человек. Начался пожар. Из четырех кочегарок из-за дыма пришлось 
эвакуировать личный состав, в результате скорость "Чезаре" снизилась [17, 
117]. Итальянский линкор отвернул от противника. Через три минуты за ним 
последовал и "Кавур" - он не мог в одиночку противостоять британской 
эскадре, а флагман в результате полученных повреждения не имел 
возможности ему помочь. "Уорспайт" попытался догнать отходящего 
противника, однако даже поврежденный "Чезаре" развивал большую 
скорость хода, чем корабль Каннингхема. Так как итальянцы явно вышли из 
зоны досягаемости орудий, в 16:04 линкор прекратил огонь [24, 88].   

В это же время произошла вторая перестрелка между крейсерами. 
Итальянские тяжелые крейсера - "Пола", "Зара", "Фиуме", "Гориция", 
"Больцано", "Тренто" - двигаясь перед своими линкорами, получили приказ 
Кампиони поставить "crossing-T" британскому соединение [18, 84]. Пытаясь 
охватить голову противника, они столкнулись с эскадрой Тови. В 15:55 
"Тренто" открыл огонь по британцам, в течение шести минут к нему 
присоединились другие корабли. С 15:59 англичане стали стрелять в ответ с 
дистанции 23000 ярдов [24, 89]. Первым накрыл противника "Нептун". В 
16:05 "Больцано" получил три попадания 152-мм снарядами с этого крейсера. 
Один из них заклинил руль итальянца, из-за чего последний был вынужден 
описать циркуляцию перед возвращением в строй эскадры. Второй взорвался 
в помещении кормовых торпедных аппаратов. Третий повредил орудия 
носовой возвышенной башни [18, 84].   

Примерно в это же время итальянцы обстреляли подходящие эсминцы 
10-й и 14-й флотилий, однако попаданий не добились [24, 92]. Уже в 16:03 
они получили сообщение от своего командующего о повреждении "Чезаре". 
Кампиони приказал тяжелым крейсерам поставить дымовую завесу, что они 
и сделали. С 16:05 по 16:20 итальянские корабли прекратили обстрел и 
скрылись в дыму [24, 90].   

Во время этого боя на сцене появились "Суордфиши" с "Игла". С 16:10 
по 16:15 бипланы атаковали "Больцано" и "Тренто", однако крейсера ловко 
увернулись от торпед [18, 84]. Также короткую перестрелку с тяжелыми 
крейсерами имел "Уорспайт". Он дал 6 залпов по "Тренто", часть из них 
легла близко к противнику. В ответ по флагману Каннингхема дал несколько 
залпов "Зара", однако они упали недолетами [24, 92]. 

Кампиони, стараясь оторваться от англичан, в начале пятого бросил в 
атаку свои эсминцы. Они должны были поставить дымовую завесу и 
задержать британцев торпедными атаками. Первым вперед вышел 9-й 
дивизион - с 16:00 до 16:16 четыре корабля находились под огнем 
британских крейсеров и эсминцев, выпустив по врагу 5 торпед с дальней 
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дистанции. Все они прошли мимо, но и итальянцы, скрывшись в дымзавесе, 
избежали повреждений, за исключением флагмана дивизиона "Витторио 
Альфиери". Последний был легко поврежден осколками [24, 94]. В 16:18 2 
эсминцы 7-го дивизиона выпустили торпеды по эскадре Тови, а затем 
отошли под огнем [24, 94-95]. С 16:15 по 16:30 атаку провели 4 корабля 11-го 
дивизиона. в это же время 12-й дивизион выпустил 4 торпеды по "Малайе" и 
крейсерам [24, 95-96]. После этого на англичан устремились 2 эсминца 14-го 
дивизиона, однако под огнем минной артиллерии ""Уорспайта" и "Малайи" 
не смогли выйти на дистанцию торпедной стрельбы и отвернули [24, 97]. 
Последнюю попытку поразить британцев торпедами сделал флагман 12-го 
дивизиона "Ланчиере" - в 16:45 он выпустил 3 торпеды по вражеским 
крейсерам [24, 98].    

Все эти действия итальянцев сопровождались постановкой плотной 
дымовой завесы. Идти прямо через нее Каннингхем не рискнул. Его 
собственные эсминцы, поучаствовавшие в перестрелке с противником, то и 
дело показывавшемся из дыма, обошли завесу около 17:00 [24, 100]. Однако 
флота противника за ней не обнаружили - он ушел от погони. Бой у Пунта 
Стило, обозначенный так по названию ближайшего к месту столкновения 
мыса калабрийского побережья,  закончился.      

Зато на сцене появилась итальянская авиация. С 16:43 до 21:10 9 июля 
британская эскадра пережила семнадцать налетов, в которых участвовали 
126 бомбардировщиков. Они сбросили 514 бомб, не добившись ни одного 
попадания [24, 106]. Это еще раз показало неспособность горизонтальных 
бомбардировщиков бороться с кораблями в море. Каннингхем крейсировал у 
берегов Италии еще пару часов, а затем, когда стало ясно, что итальянцы 
ушли, повернул прочь от берега. Он возвращался к первоначальной цели 
операции - прикрытию конвоев с Мальты. 

Кампиони в это время отходил к своим базам. Итальянские пилоты 
были не слишком искусны в опознании кораблей, и его флоту тоже досталась 
своя порция бомб [10, 21]. Тот факт, что авиация не пришла вовремя на 
помощь во время боя, а затем атаковала собственные корабли, серьезно 
поколебал веру флота в Реджиа Аэронаутика.  

На протяжении 10 июля британский флот крейсировал в районе 
Мальты. Корабли поочередно заходили на остров для дозаправки. 
Поврежденный крейсер "Глостер" вместе с лидером "Стюарт" был отправлен 
в Александрию следом за конвоем MF-1 [24, 114]. В ночь с 10 на 11 июля 
самолеты с "Игла" нанесли визит в Аугусту, однако в гавани не обнаружили 
итальянских кораблей - последние уже ушли оттуда в Таранто. Все же 
летчики нашли себе цель - в небольшой бухте к северу от порта в 21:40 ими 
были атакованы танкер и эсминец "Леоне Панкальдо" [18, 86]. Первый 
получил повреждения, а вот второму повезло меньше. В результате 
попадания торпеды он затонул на мелководье, погибло 16 человек из состава 
команды [29, 30].  
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11 июля флот Каннингхема, прикрывая конвой MS-1, пошел на восток. 
Снова за дело взялась итальянская авиация, предпринявшая несколько атак. 
Эсминец "Вампир" накрыло серией бомб, осколки которых изрешетили 
надстройки. Погиб 1 матрос [24, 115-16]. "Уорспайт" подвергся 5 атакам, два 
других линкора были атакованы 12 раз [24, 116-117]. Еще 4 налета 
обрушились на сам конвой [24, 117]. Воздушные атаки продолжились и на 
следующий день. "Уорспайт", который сопровождали только "Ливерпуль" и 
"Сидней", пережил 17 налетов, соединение Придхем-Уиппела - 3 атаки. 
Итальянцы не добились ни одного прямого попадания, однако осколки 
наносили кораблям легкие повреждения, на "Ливерпуле" погибло 2 человека 
[24, 118]. В ответ с "Игла" в воздух поднялась два старых самолета 
"Гладиатор". Пилотируемые летчиками-добровольцами, они сбили пару 
вражеских бомбардировщиков [10, 22]. Уже на подходе к берегам Египта 13 
июля итальянцы предприняли последнюю попытку уничтожить британские 
корабли - и снова безрезультатно. 15 июля все соединения британского 
флота, как и корабли обоих конвоев, стояли на якоре в гавани Александрии. 
Поход был успешно завершен.             

Заканчивая рассказ об операции МА-5, стоит упомянуть участие в ней 
Соединения Н вице-адмирала Сомервилла. Утром 8 июля он также вышел в 
море из Гибралтара для того, чтобы нанести отвлекающий удар по 
итальянскому порту Кальяри. В состав эскадры вошли линейный крейсер 
"Худ", линкоры "Вэлиант" и "Резолюшн", авианосец "Арк Ройял", легкие 
крейсера "Аретуза", "Энтерпрайз" и "Дели", эсминцы 8-й (6 кораблей) и 13-й 
(5 кораблей) флотилий [24, 35]. На переходе к цели вечером 9 июля эскадра 
также была неоднократно атакована итальянскими бомбардировщиками [15, 
71-73]. Несмотря на то, что корабли получили лишь легкие осколочные 
повреждения во время первого налета, а в отместку самолеты с "Арк Ройяла" 
сбили пару вражеских самолетов [20, 117], Сомервилл решил не рисковать. 
Он прервал операцию и повернул в Гибралтар [7, 105]. На обратном пути 
эсминец "Эскорт" был поражен торпедой, выпущенной итальянской 
подводной лодкой "Гильельмо Маркони" под командованием капитана 2-го 
ранга Чиаламберто. Торпеда взорвалась в носовом котельном отделении, и, 
несмотря на шестичасовые попытки спасти корабль, команда в конце концов 
была вынуждена оставить его. Обреченный "Эскорт" был добит эсминцем 
"Форестер" [22, 35].                

 
Боевые действия в июле-августе 1940 г. 

Скоротечное столкновение у берегов Калабрии имело далеко идущие 
последствия, несопоставимые с его масштабами. Боевой дух итальянских 
командиров и моряков был существенно подорван. В то же время англичане 
обрели уверенность в себе, доказав, что способны на равных противостоять 
превосходящим силам врага. Последующие месяцы они укрепляли свои 
позиции в Средиземноморье.  



Вісник Центру міжнародної безпеки № 1-2 (25-26), 2012 

 

 132

18 июля 1940 г. Александрию покинул крейсер "Сидней" (командир - 
капитан Джон Коллинз) и эсминцы "Хайперион", "Хэвок", "Хэсти", "Хироу" 
и "Айлекс". Они направились к острову Крит, где на следующий день 
австралийский корабль вместе с "Хэвоком" начал крейсировать в 40 милях к 
северу от мыса Спада, имея задачу досматривать торговые суда на предмет 
контрабанды. Остальные корабли под командованием коммандера 
Николсона вели противолодочный поиск у северо-западного побережья 
Крита [14, 80]. В это же время итальянское командование, решив упрочить 
положение в Восточном Средиземноморье, направило из Триполи на Лерос 
легкие крейсера "Джованни делле Банде Нере" и "Бартоломео Коллеони". 
Соединением руководил контр-адмирал Кассарди [27, 21-22].  

В 7:20 19 июля итальянцы обнаружили эсминцы Николсона, и через 7 
минут открыли по ним огонь с дистанции 95 кбт [14, 80]. Британцы, шедшие 
навстречу врагу, сразу же отвернули и устремились на северо-восток, к 
"Сиднею", отстреливаясь из кормовых орудий. Бой-преследование ничего не 
дал итальянцам - плохие условия видимости, английские дымзавесы и 
скверная подготовка артиллеристов не позволили им поразить противника. В 
это же время Коллинз, получив сообщение о контакте с вражеским 
соединением, поспешил на помощь Николсону. Встреча отрядов состоялась 
через час после начала боя, и в 8:29 "Сидней" открыл огонь по эскадре 
Кассарди с дистанции в 100 кбт [14, 80]. Появление новых британских 
кораблей стало для итальянцев неожиданностью. Они повернули на 
обратный курс, перенеся огонь кормовых орудий на соединение "Сиднея". В 
суматохе боя, при плохой видимости, Кассарди принял следующий за 
австралийцем "Хэвок" за второй английский крейсер и посчитал, что его 
легко бронированные корабли не в силах справиться с более сильными 
боевыми единицами англичан [4, 48]. Уповая на первоклассную скорость 
своей эскадры, он решил покинуть поле боя. Коллинз и присоединившийся к 
нему Николсон бросились за ним. Охотник превратился в жертву.  

В 8:35 первого успеха добился "Сидней". Его снаряд поразил 
итальянский флагман "Банде Нере" в районе кормовой трубы [14, 81]. 
Итальянцы вначале двигались на юго-восток, затем повернули на юг, а в 8:58 
- на юго-запад. В это время на флагмане Кассарди упала скорость из-за 
вышедшего из строя котла. Дистанция между противниками сократилась, 
крейсера с обеих сторон теперь ввели в дело весь свой главный калибр, 
периодически в перестрелку вступали английские эсминцы. В 9:21 
итальянский снаряд пробил трубу "Сиднея", ранение получил 1 матрос, 
однако на этом все успехи итальянцев закончились [14, 81]. В 9:24 
австралийцы накрыли "Бартоломео Коллеони". Снаряд заклинил руль 
корабля, который теперь управлялся только машинами. Затем последовало 
еще два попадания: одно в боевую рубку, второе - в кормовое котельное 
отделение [27, 23]. Крейсер полностью потерял ход, и сразу же попал под 
сосредоточенный огонь англичан, причинявший дальнейшие повреждения. 
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Последовало еще одно попадание в мостик, в кормовом машинном 
отделении вышли из строя котлы № 5 и 6 [14, 82]. "Банде Нере" сначала 
повернул на помощь товарищу, однако Кассарди понял, что "Коллеони" 
обречен, и вынужден был оставить его, спасая свой флагман. "Сидней", в 
сопровождении "Хэсти" и "Хироу", какое-то время преследовал его, 
добившись в 9:50 еще одного попадания в кормовую часть итальянского 
крейсера. Лишь в 10:27 он прекратил погоню, исчерпав боезапас носовых 
башен [14, 82]. В это же время три других английских эсминца разбирались с 
"Коллеони". "Хайперион" и "Айлекс" всадили в него по торпеде, и в 9:59 
итальянец скрылся в водах Средиземного моря [27, 23]. Англичане 
подобрали значительную часть экипажа погибшего корабля, однако 
появившаяся итальянская авиация помешала продолжению спасательных 
работ. В результате этого боя, вошедшего в историю как сражения у мыса 
Спада и завершившегося несомненной победой Королевского Флота, на 
"Коллеони" погиб 121 итальянский моряк [27, 23]. "Банде Нере" в тот же 
день сумел добраться до побережья Африки, и на ближайшее время 
итальянцы оставили идеи относительно отправки крупных кораблей в 
Эгейское море.             

Продолжались и противолодочные операции враждующих сторон. Так, 
16 июля несчастье постигло британскую субмарину "Феникс" - ту саму, 
которая первой отправила Каннингхему сообщение о выходе в море 
итальянского линейного флота перед сражением у Пунта Стило. В этот день 
у побережья Сицилии она была атакована и потоплена итальянским 
миноносцем "Альбатрос" [24, 37]. 1 августа таранным ударом эсминца 
"Уголино Вивальди" была потоплена английская подводная лодка "Освальд", 
при этом итальянцы спасли 52 из 55 человек команды [29, 42]. Показали себя 
и итальянские минные заграждения – 23 августа на них подорвался и затонул 
эсминец "Хостайл" [22, 45].      

20 июля самолеты Воздушных Сил Флота нанесли еще один визит 
итальянским силам в Ливии. В этот раз в заливе Бомба их жертвами стали 
итальянские эсминцы "Нембо" и "Остро" [10, 17]. В августе они повторили 
свой успех. Дело в том, что итальянцы, наконец, решили использовать свои 
специальные штурмовые средства для атаки гавани Александрии. Согласно 
плану, подводная лодка "Ириде" должна была в заливе Бомба взять на борт 
человекоуправляемые торпеды и их экипажи и доставить их к египетской 
гавани. Затем диверсанты атаковали бы Средиземноморский флот, незаметно 
пробравшись в порт и установив подрывные заряды под британскими 
кораблями. 21 августа субмарина встретилась у африканского побережья с 
миноносцем "Калипсо", моторным судном "Монте Гаргано" и несколькими 
мелкими судами. Началась приготовления к проведению операции, которая 
была намечена в ночь с 25 на 26 августа. Но уже утром 22 августа эта 
небольшая флотилия была обнаружена тремя флотскими "Суордфишами". В 
результате быстрой и решительной атаки "Ириде" и "Монте Гаргано" были 
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потоплены торпедами. Первая операция итальянских диверсантов была 
сорвана, и боевые пловцы, вместо атаки британского флота, вынуждены 
были заниматься спасением членов команды затонувшей подводной лодки 
[3, 40-46].   

Несмотря на пессимистический настрой сухопутного и воздушного 
командования, адмирал Каннингхем был преисполнен решимости удержать 
Мальту и превратить ее в грозу итальянских коммуникаций. Для этого 
необходимо было увеличить авиагруппу, базирующуюся на острове. С этой 
целью 31 июля 1940 г. в море вышло Соединение Н. В рамках операции 
"Харри" авианосец "Аргус" в районе к юго-востоку от Сардинии поднял в 
воздух 12 истребителей "Харрикейн", которые затем перелетели в 
Центральное Средиземноморье. Таким образом, была проведена первая из 
многих челночных операций по переброски авианосцами самолетов на 
Мальту [21, 142]. В рамках данной миссии "Суордфиши" с "Арк Ройяла" 
атаковали цели в Кальяри, заминировав гавань и разбомбив ангары 
неприятеля [15, 75]. Эта операция стала последней для линейного крейсера 
"Худ" на Средиземном море - он отправился в Англию, а его место в 
качестве флагмана Сомервилла занял линейный крейсер "Ринаун" [8, 101]. В 
середине августа александрийские линейные силы ("Уорспайт", "Малайя" и 
"Рэмиллис") при поддержке тяжелого крейсера "Кент" (был направлен 
Каннингхему для усиления его сил в том же месяце) и эсминцев в очередной 
раз обстреляли позиции итальянцев в районе Бардии [32].    

30 августа 1940 г. Каннингхем вывел Средиземноморский флот в море 
для прикрытия очередного конвоя на Мальту и подкреплений, которые шли к 
нему с Запада. Операция, обеспечивавшаяся из Гибралтара отрядом 
Сомервилла, получила название "Хэтс". На следующий день английский 
самолет-разведчик обнаружил итальянский флот, который шел на перехват 
англичан. Он состоял из 5 линкоров, 10 крейсеров и 34 эсминцев [4, 52]. В 
его состав уже вошли новейшие линкоры – "Литторио" и "Витторио Венето", 
он по всем параметрам превосходил силы англичан [12, 81-82]. Каннингхем 
приготовился к неравному бою, однако сражение не состоялось. Из-за 
ухудшившейся погоды противники так и не встретились. Конвой 
благополучно пришел на Мальту, а итальянцы, упустив отличный шанс 
навязать врагу бой на своих условиях, вернулись в Таранто. Эта операция 
стала первым боевым крещением для подразделения итальянских 
пикировщиков, на вооружении которого находились немецкие самолеты Ju-
87. Впрочем, несмотря на громкие заявления, успеха они не добились [25, 
161]. В это же время самолеты с "Арк Ройяла" из состава Соединения Н 
снова нанесли визит на Сардинию, атаковав электростанцию и аэродром [6, 
267]. В конце концов Каннингхем, возвратившись в Александрию, 
обнаружил там так необходимые ему подкрепления - ради прохода которых в 
Восточное Средиземноморье собственно и затевалась вся операция. 
Прорвавшись через Сицилийский пролив из Гибралтара,  в египетскую 
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гавань 1 сентября пришли новый авианосец "Илластриес", оснащенный 
радаром линкор "Вэлиант", крейсера ПВО "Калькутта" и "Ковентри" [23, 
137]. Лето 1940 г. завершилось усилением англичан в Восточном 
Средиземноморье. С этими силами Каннингхем был готов снова указать 
итальянцам их место в регионе.  
 
Выводы     

Рассматривая боевые действия Королевского Флота в 
Средиземноморье летом 1940 г., можно прийти к выводу, что этот период 
характеризуется преодолением неопределенности и обретением англичанами 
уверенности в своих силах. Превосходство над противником, имевшееся 
благодаря союзничеству с французами, быстро исчезло после разгрома и 
капитуляции Франции. На протяжении многих месяцев Великобритания 
осталась один на один с противником, силы которого на бумаге выглядели 
очень грозно, и который хотел, во что бы то ни стало, укрепить свое 
могущество в регионе. В это же время английский флот, разрывающийся 
между театрами военных действий и страдающий от понесенных в первые 
месяцы войны потерь, был ослаблен. 

Однако умелое командование, отличная подготовка и высокий боевой 
дух сделали свое дело. Проявив твердую (а, по мнению многих, чрезмерную) 
решимость в противостоянии с бывшими союзниками, англичане показали, 
что будут драться до конца. Приняв вызов итальянского флота и вступив с 
ним в схватку, они уже после первых столкновений доказали, что количество 
кораблей и самолетов, скорость в узлах, калибр и дальнобойность орудий 
являются вовсе не решающими факторами в современной морской войне. 
Сражения у Пунта Стило и мыса Спада, успешные для британцев, показали 
им слабости итальянских моряков, и дали почувствовать собственную силу. 
В то же время неуверенные действия в первые месяцы войны и крушение 
многих довоенных надежд подорвали уверенность фашистов. 

Война в регионе еще только начиналась. Обе стороны за лето понесли 
незначительные потери. Средиземноморью еще только предстояло стать тем 
горнилом, в котором нашли свою могилу десятки кораблей и тысячи человек. 
Предстояла ожесточенная и жестокая борьба. Однако уже в эти первые 
месяцы ведения боевых действий Королевский Флот доказал, что не 
отступит перед трудностями. Фундамент окончательной победы в регионе 
был заложен именно в это время.      
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ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА 
 
Регіональний семінар для представників Інформаційних Центрів НАТО 

та неурядових організацій 
16-18 грудня 2011 р., м. Тбілісі, Грузія 

 
У столиці Грузії місті Тбілісі з 16 по 18 грудня 2011 року був організований 
семінар для представників Інформаційних Центрів НАТО та інших подібних 
неурядових організацій, що представляють країни-партнери 
Північноатлантичного Альянсу. В заході, організованому Інформаційним 
Центром НАТО в Грузії, прийняли участь гості з Молдови, Вірменії, 
Азербайджану, Російської Федерації та України. Нашу державу на семінарі 
представляли директор Донецької міської громадської організації «центр 
міжнародної безпеки» Валерій Кравченко та директор Наукового 
інформаційно-аналітичного Центру НАТО Прикарпатського національного 
університету ім.. В.Стефаника Олег Білоус. 
В якості доповідачів на заході виступили відомі грузинські експерти з 
безпекової тематики, представники громадського сектору та державних 
установ – міністерства закордонних справ, міністерства внутрішніх справ та 
міністерства оборони Грузії. Пан Гіоргій Барамідзе, віце-прем’єр-міністр 
Грузії, розповів, яким чином його країна розвиває останнім часом відносини 
з Брюсселем, і чому саме вона вважається одним із основних кандидатів на 
отримання найближчим часом членства в Альянсі. Пан Тенгіз Гоготішвілі, 
директор Інформаційного Центру НАТО в Грузії, відзвітував щодо діяльності 
своєї установи за останній рік, розповівши про основні заходи, що були 
проведені за дванадцять місяців. Пан Нодар Надірашвілі, голова підрозділу 
євроатлантичного співробітництва відділу міжнародних відносин МВС 
Грузії, та пан Лаша Дарсаліа, представник аналітичного департаменту Ради 
Національної Безпеки Грузії, визначили основні аспекти процесу 
реформування грузинських силових структур та органів влади. Голова 
Центру стратегічних досліджень Грузії Й.В. пан Іраклій Менахарішвілі 
розповів про виклики та проблеми, з якими традиційно зустрічаються нові 
незалежні держави в своєму розвитку. Цю тему продовжив пан Девід Сміт, 
директор Грузинського Центру безпекового аналізу, який більш конкретно 
зупинився на безпековому середовищі у регіоні Східної Європи.     
Учасники семінару також отримали можливість надати інформацію про 
діяльність своїх організації. Окрім вищезгаданих українських гостей, 
громадські аспекти висвітлення євроатлантичної тематики у Східній Європі 
та на Південному Кавказі були розглянуті паном Нахідом Джафаровим 
(Азербайджан), пан Ігор Чернов (Росія), пан Ніколає Васкаутян та пан 
В’ячеслав Бербека (Молдова), пан Давід Алавердян (Вірменія). 
 

Звіт підготував Кравченко В.В. 
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Міжнародний семінар 

Кібербезпека та нові виклики інформаційного суспільства 
18 травня 2012 р., м. Донецьк, Україна 

 
18 травня 2012 р. у приміщенні Донецького обласного центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців відбувся міжнародний 
семінар „Кібербезпека та нові виклики інформаційного суспільства”. 
Організаторами заходу виступили Донецька міська громадська організація 
„Центр міжнародної безпеки” та науково-інформаційний Центр міжнародної 
безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного 
університету за підтримки Центру інформації та документації НАТО в 
Україні. Участь в семінарі взяли співробітники регіональних управлінь 
силових структур, зокрема Служби безпеки України, Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних справ, викладачі та студенти 
провідних вищих навчальних закладів – Донецького національного 
технічного університету (Факультет комп’ютерних наук та технологій) та 
Донецького національного університету (Фізико-технічний факультет), 
представники громадськості та бізнес-установ. 
Із вступним словом до присутніх звернувся заступник голови Управління 
інформаційної політики та з питань преси Володимир Безродний. У якості 
основних доповідачів виступили юрист з міжнародного права Ярослав 
Ширяєв (Таллінн, Естонія / Ковентрі, Велика Британія), завідувач кафедри 
інформаційної безпеки Волгоградського державного університету Анатолій 
Цибулін, заступник голови Відділу з боротьби з кіберзлочинами та торгівлею 
людьми головного Управління Міністерства внутрішніх справ України у 
Донецькій області Антон Орлов, професор, декан Факультету комп’ютерних 
наук та технологій Донецького національного технічного університету 
Олександр Аноприєнко, професор кафедри фізики нерівноважних процесів, 
метрології та екології Донецького національного університету В’ячеслав 
Білоусов. 
Протягом пленарного засідання були розглянуті питання, що пов’язані як з 
юридичними аспектами кібербезпеки, зокрема щодо існуючих норм 
міжнародного права, так й виключно технічні компоненти та досягнення у 
захисті від кібер-атак та протидії кіберзлочинам. Неодноразово 
наголошувалась визначна роль Організації Північноатлантичного договору, 
яка є беззаперечним лідером у попередженні новітніх безпекових викликів, 
таких як кібер-терроризм. 
 

Звіт підготував Овчаренко В.Є. 
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МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 
 

(ГРУДЕНЬ 2011 – ЧЕРВЕНЬ 2012) 
 
 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
В НАТО надеются на надежность и предсказуемость Украины 
12.12.2011 
НАТО надеется на то, что Украина будет предсказуемым стратегическим 
партнером. Об этом сегодня, 12 декабря, во время заседания восьмой 
Ассамблеи Общественной лиги Украина-НАТО заявил руководитель отдела 
по работе со странами-партнерами управления общественной дипломатии 
Штаб-квартиры НАТО Мишель Дюре. 
Он так же отметил, что сотрудничество НАТО и Украины продолжается уже 
15 лет, и Альянс верит в ценность партнерства с украинской стороной. 
Мишель Дюре отметил, что НАТО поддерживает европейский выбор 
Украины, а так же ценит участие Украины в операциях Альянса. 
Представитель НАТО проинформировал, что в таких операциях принимают 
участие 164 представителя Украины, и подчеркнул, что это дает шанс 
Украине одновременно иметь политический диалог с НАТО. Мишель Дюре 
дал оценку диалогу сторон как очень откровенному. 
http://ura.dn.ua/12.12.2011/119056.html 
 
 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
В шатб-квартире НАТО должны услышать Украину – Польша 
12.12.2011 
Украина продолжает строить взаимоотношения с НАТО, не взирая на смену 
внешнеполитического курса. Об этом сегодня, 12 декабря, в ходе восьмой 
ассамблеи Общественной лиги «Украина-НАТО» заявил заместитель посла 
Польши в Украине Дариуш Гурчинский. 
Он подчеркнул, что голос Украины должен быть услышан в Брюсселе. По 
его словам, Украина должна принимать участие в обсуждениях, касающихся 
политики Альянса, которые проходят в НАТО. 
Дариуш Гурчинский положительно оценил тот факт, что сотрудничество 
Украины с Альянсом развивается последовательно. 
http://ura.dn.ua/12.12.2011/119058.html 
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Інтернет-портал Донецького прес-клубу 
Безпеку Євро-2012 допоможе забезпечити Північноатлантичний Альянс? 
13.12.2011 
«На сьогоднішній день Північноатлантичний альянс залишається для 
України основним партнером у безпековій сфері», – вважає директор ДМГО 
«Центр міжнародної безпеки» Валерій Кравченко. На думку політолога, 
особливо цікавим є процес розвитку транскордонного співробітництва між 
нашою державою та сусідньою Польщею в контексті проведення Євро-2012. 
«Польща та Україна є найбільшими торговельними партнерами серед країн 
Центральної та Східної Європи. Ця держава залишається для нас одним із 
найбільш важливих європейських економічних партнерів (поряд із РФ, 
Німеччиною, Голландією, Італією, Туреччиною). Станом на 2011 рік Україна 
й Польща мають розвинену мережу контрактів на міжрегіональному рівні. 
Підписано близько 430 партнерських угод про співпрацю між суб’єктами 
місцевого самоврядування обох країн» – акцентував Кравченко. 
Він також зауважив, що 21 квітня 2011 р. розпочалося спільне патрулювання 
кордону прикордонними службами України та Польщі: «Ці держави 
об’єднали зусилля, щоб оперативно реагувати на виклики незаконної 
транскордонної діяльності, та забезпечити полегшені умови для подорожей 
та законних торгівельних потоків. Уперше країна Шенгенської зони 
започаткувала спільне патрулювання з Україною по всій довжині їхнього 
кордону». 
Водночас експерт звернув увагу на те, що Польща є країною-членом НАТО, 
тому й проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року не залишається 
без уваги Північноатлантичного альянсу. «НАТО, що має широкий досвід 
підтримки таких заходів, пропонує свою допомогу у зміцненні заходів 
безпеки під час підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012. За 
попередніми даними, прогнозується, що до України приїде близько 700 тисяч 
вболівальників, а до Донецька завітають французькі та англійські фанати, які 
традиційно вважаються одними з найбільш небезпечних гостей. Тому 
питання безпеки під час футбольного форуму, безперечно, виходять на 
перший план», – завершив Валерій Кравченко. 
Як пояснив політолог Ігор Тодоров, ще наприкінці літа 2011 р. НАТО 
запропонувало Києву розробити пакет можливих заходів допомоги з 
гарантування безпеки під час Чемпіонату Європи з футболу. «Заступник 
генсека Альянсу Дірк Бренгельманн повідомив, що до Києва приїде група 
експертів для проведення консультацій. За словами голови делегації 
експертів НАТО, представника Директорату цивільного планування на 
випадок надзвичайних ситуацій відділу операцій штаб-квартири Альянсу 
Еверта Сомера, рішення про надання нашій державі допомоги Організацією 
Північноатлантичного договору було прийнято після того, як у травні 
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українська сторона направила в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі офіційний 
запит». 
http://pclub.dn.ua/article/2011/article-1352/ 
 
 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
В Пакистане сожгли восемь бензовозов НАТО 
13.12.2011 
Бензовозы войск миссии НАТО в Афганистане сожжены на юго-западе 
Пакистана. 
Как сообщает CNN, в ночь на понедельник в 90 км от города Кветта, столицы 
пакистанской провинции Белуджистан, вооруженные мотоциклисты 
остановили колонну из восьми автоцистерн с горючим, убили одного 
водителя и подожгли цистерны. 
Напомним, 11 декабря на юго-западе Пакистана также было совершено 
нападение на колонну бензовозов с топливом для сил НАТО в Афганистане. 
Боевики на мотоциклах подожгли семь автоцистерн. 
Кроме того, в результате обстрела погиб водитель одного из бензовозов. 
8 декабря на юго-западе Пакистана, в районе города Кветта боевики 
атаковали автоколонну, которая везла горючее для войск НАТО в 
Афганистане. В результате было подожжено по меньшей мере 10 бензовозов. 
До настоящего времени никто не взял ответственность за нападение. 
http://donbass.ua/news/world/2011/12/13/v-pakistane-sozhgli-vosem-benzovozov-
nato.html 
 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
Украина делает ставку на НАТО 
 27.12.2011 
В Украине занимались развитием диалога с НАТО и в будущем намерены 
считать альянс очень важным своим партнером. Об этом заявил глава одного 
из департаментов МИД Олег Волошин. 
Диалог с НАТО в Украине намерены развивать в сферах безопасности, а 
также проведения реформ вооруженных сил, борьбы с последствиями 
чрезвычайных ситуаций. 
Саммит же НАТО, который состоится в Чикаго и на который планируют 
пригласить Вктора Януковича, также должен стать мощным толчком для 
развития сотрудничества НАТО и Украины. 
Напомним, 15 июля Виктор Янукович подписан закон о политике 
внеблоковости. Это значит, что Украина не будет принимать участие в 
военно-политических союзах, однако будет заниматься совершенствованием 
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коллективной безопасности, вести диалог с НАТО по всем представляющим 
интерес вопросам. 
http://ura.dn.ua/27.12.2011/119650.html 
 
 
 
Інтернет-портал «Донецкий коммуникационный ресурс» 
Африканский Союз -НАТО должно ответить 
19.01.2012    
Своими действиями в Ливии НАТО далеко вышла за рамки резолюции 1973 
Совета Безопасности ООН и поэтому должна ответить за свои действия. Эту 
позицию Африканского Союза (АС), членами которого являются 54 страны 
черного континента, изложил президент ЮАР Джейкоб Зума. Выступая на 
заседании Совета Безопасности ООН по вопросу сотрудничества между ООН 
и Африканским союзом, Зума напомнил, что «АС разработал политическую 
дорожную карту, которая бы способствовала разрешению политического 
конфликта в Ливии». Однако план АС «был полностью проигнорирован в 
пользу бомбардировок Ливии силами НАТО», констатировал Зума. 
http://dkr.com.ua/index.php?new=16417 
 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
В Афганистане рухнул вертолет НАТО 
20.01.2012 
Вертолет сил НАТО разбился в ночь на пятницу, 20 января, на юге 
Афганистана. В результате крушения шестеро иностранных военнослужащих 
погибли. 
По данным полковника Гари Колба, официального представителя 
Международных силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF), 
инцидент произошел в провинции Гильменд приблизительно в полночь. 
Колб отметил, что в районе происшествия в это время боевики замечены не 
были, передают РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. 
Причины падения вертолета выясняются. 
В операции в Афганистане участвует многонациональный контингент 
антитеррористической коалиции, который возглавляют представители 
командования вооруженных сил США, а также контингент ISAF под 
командованием НАТО. Основные их задачи - поиск и уничтожение боевиков 
движения «Талибан» и международной террористической группировки «Аль-
Каида». 
Вывод иностранных воинских контингентов из Афганистана запланирован на 
2014 год. 
http://donbass.ua/news/world/2012/01/20/v-afganistane-ruhnul-vertolet-nato.html 
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Інтернет-портал «Донбасс» 
Янукович собрался на саммит НАТО 
26.01.2012  
Президент Украины Виктор Янукович намерен посетить США для участия в 
саммите НАТО в мае. Об этом говорится в поздравлении Януковича 
генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену по случаю 59-
летия. 
"Надеюсь, мы будем иметь возможность встретиться с Вами лично в мае 
этого года во время Чикагского саммита НАТО и обсудить актуальные 
вопросы сотрудничества", - сказано в поздравлении. 
Президент надеется на дальнейшее развитие конструктивного 
сотрудничества Украины и НАТО. 
Он желает Расмуссену крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов 
в международной деятельности. 
Как сообщалось, Украина надеется на содействие саммита НАТО, который 
пройдет в Чикаго (США) в мае 2012 года, углублению сотрудничества 
Украины с Альянсом. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/01/26/janukovich-sobralsja-na-sammit-
nato.html 
 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
Генсек НАТО: ЕвроПРО будет создана за 10 лет 
27.01.2012  
Система противоракетной обороны (ПРО) НАТО будет создана в течение 8-
10 лет, заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. 
"Эта система НАТО будет развиваться в течение периода от восьми до 
десяти лет", - сказал он журналистам в Брюсселе. 
По словам Расмуссена, если на саммите НАТО в мае в Чикаго будет, как он 
ожидает, объявлено о начальной стадии операционной готовности ПРО 
НАТО в Европе, "это станет значительным шагом". 
Решение о создании натовской системы ПРО было принято в ноябре 2010 
года на саммите организации в Лиссабоне. В настоящее время проводятся 
мероприятия по расширению существующей в НАТО программы защиты 
европейского театра военных действий (ТВД) от ракетного нападения, 
известной как ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence). 
В частности, для организации ПРО НАТО в Европе предполагается 
объединить уже имеющиеся национальные компоненты систем ПРО стран-
участниц альянса, а также использовать развертываемые в Европе элементы 
ПРО США. В интересах европейской системы ПРО НАТО предполагается 
задействовать радиолокационную станцию (РЛС) в Турции, базы ракет-
перехватчиков SM-3 в Румынии и Польше и корабли УРО (управляемое 
ракетное оружие) ВМС США, базирующиеся в испанском порту Рота. Кроме 
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того, в состав системы европейской ПРО НАТО будут включены мобильные 
РЛС системы раннего предупреждения о ракетном нападении, размещенные 
на кораблях ВМС Нидерландов. 
В октябре 2011 года генсек НАТО заявил о том, что система ПРО альянса 
достигнет степени полной операционной готовности в 2018 году. По его 
словам, о начальной степени готовности ПРО НАТО будет объявлено на 
саммите альянса в мае 2012 года в Чикаго. 
Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите 
в Лиссабонев 2010 году, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США 
предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой 
системы против российских сил сдерживания. 
В конце ноября прошлого года президент РФ Дмитрий Медведев огласил 
комплекс мер военно-технического и дипломатического характера, которыми 
Россия ответит на развертывание системы ПРО в Европе. 
Рамуссен недавно оценил намерения России укреплять стратегические 
наступательные вооружения в ответ на ЕвроПРО как меру против 
вымышленного врага и пустую трату финансовых ресурсов. 
http://donbass.ua/news/world/2012/01/27/gensek-nato-evropro-budet-sozdana-za-
10-let.html 
 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
Кабинет Министров рассмотрит программу сотрудничества Украины с 
НАТО 
29.02.2012 
Сегодня, 29 февраля, правительство Украины рассмотрит программу 
сотрудничества Украины с НАТО на 2012 год. Такая информация 
содержится в повестке дня заседания Кабинета министров. 
Представит программу министр иностранных дел Украины Константин 
Грищенко. Помимо этого, на рассмотрение правительству министром 
культуры Михаилом Кулиняком будет предложена концепция 
государственной этнонациональной политики Украины. 
Кроме того, предполагается заслушать информацию вице-премьер-министра, 
министра здравоохранения Раисы Богатыревой и председателя 
Государственной службы по лекарственным средствам Алексея Соловьева о 
состоянии выполнения государственной программы развития внутреннего 
производства. Так же, с докладом по вопросу утилизации стрелкового 
оружия выступит министр обороны Украины Дмитрий Саламатин. 
http://ura.dn.ua/29.02.2012/121989.html 
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Інтернет-портал «Донбасс» 
НАТО "закрыли доступ" на украинское телевидение 
02.03.2012 
В феврале в выпусках новостей украинских телеканалов большинство 
сюжетов о международных событиях были посвящены России и ее лидерам. 
Евросоюзу и США уделяется намного меньше внимания. Блок НАТО, 
деятельность которого  ранее широко освещалась на телевидении, сейчас 
в новостях не упоминается вообще. 
Об этом свидетельствует исследование «Мониторинг украинских новостей», 
проведенный Академией украинской прессы при участии сотрудников 
Института социологии НАН Украины. 
Эксперты проанализировали февральские выпуски новостей каналов УТ-1, 
1+1, «Интер», «Новый канал», ICTV, СТБ, ТРК «Украина» и ТВІ. 
Согласно исследованию, новости о России составляют 13% от всех 
освещаемых событий. 8% сюжетов посвящены странам Большой восьмерки. 
7% новостей касаются стран Евросоюза (кроме Большой восьмерки). 
Новости из США составляют 6%. Другим странам посвящено 11% новостей. 
В выпусках новостей почти не представлены сюжеты о международных 
организациях и объединениях. Деятельности исполнительных органов 
Евросоюза уделяется 2% сюжетов. ООН и МВФ посвящены не более 1% 
новостей. 
Деятельность блока НАТО в феврале в новостях не освещалась. 
http://donbass.ua/news/ukraine/2012/03/02/nato-zakryli-dostup-na-ukrainskoe-
televidenie.html#comments 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
НАТО обвиняет испанских военных в смерти африканских беженцев 
30.03.2012 
НАТО обвинило испанских военных в неоказании помощи терпящему 
бедствию судну, в результате чего весной 2011 года погибли более 60 
африканских беженцев. 
В среду, 28 марта, издание опубликовало выдержки из доклада Совета 
Европы, касающегося этого инцидента. В документе отмечается, что 
беженцы просили о помощи итальянскую береговую охрану и НАТО, но те 
не отреагировали, передает Лента.ру. 
Ранее в НАТО утверждали, что не получали никаких сигналов с места 
происшествия у берегов итальянского острова Лампедуза. Однако на этой 
неделе руководство альянса впервые признало, что ему передавали 
информацию об аварии. В пресс-службе НАТО заявили, что сигнал 
переадресовали на испанский фрегат «Мендес Нуньес», который находился 
ближе всего к катеру с мигрантами. 
Между тем министерство обороны Испании утверждает, что в указанный 
день «Мендес Нуньес» не получал никаких сигналов о бедствии. «Если 
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уведомление действительно было подано, об этом должна быть запись, - 
отметили в ведомстве. - Если НАТО заявляет, что такое сообщение было, оно 
должно доказать это». 
Катер с 72 африканцами на борту отправился из Триполи на Лампедузу 25 
марта 2011 года. В пути у судна закончилось топливо, и более двух недель 
оно дрейфовало в Средиземном море. 10 апреля катер принесло течением 
обратно к берегам Ливии. К этому времени 63 пассажира скончались от 
голода и жажды. 10 человек, оставшиеся в живых, были отправлены в 
тюрьму, позже один из них скончался. Вскоре беженцев отпустили, и 
некоторые из них вновь предприняли путешествие к берегам Европы. Один 
из выживших, 23-летний эфиоп Абу Курке Кебато, на днях был арестован 
иммиграционной полицией в Нидерландах. Суд постановил депортировать 
африканца в Италию, так как именно там завершилось его плавание. 
http://donbass.ua/news/world/2012/03/30/nato-obvinjaet-ispanskih-voennyh-v-
smerti-afrikanskih-bezhencev.html 
 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
В Донецке протестуют против НАТО 
04.04.2012  
В Донецке на пл. Ленина в данный момент проходит акция «Донецк – город 
без НАТО». 
В акции принимают участие около 30 человек. Коммунисты оградили часть 
пл. Ленина красными лентами и табличками «Территория без НАТО», а 
также установили палатки с партийной символикой. 
Лидер донецкой городской организации КПУ Владимир Бедевка отметил, 
что мероприятие приурочено к годовщине создания блока НАТО. 
«После развала Советского Союза этому агрессивному блоку никто не 
противостоит. Он просто утонул в крови. И мы не хотим, чтобы эта кровь 
была на руках украинцев», - заявил Владимир Бедевка. 
Он также добавил, что сегодня на пл. Ленина дончане могут поучаствовать 
во всеукраинском референдуме, инициированном КПУ, и таким образом 
поддержать объединение Украины с бывшими советскими республиками. 
http://donbass.ua/news/region/2012/04/04/v-donecke-protestujut-protiv-
nato.html#comments 
 
 
Інтернет-портал «Новости Донбасса» 
Януковича зовут в Чикаго 
12.04.2012 
Североатлантический Альянс надеется, что на майском саммите НАТО 
в Чикаго Украина будет представлена на высшем уровне. 
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Как сообщает представитель Института Горшенина, об этом в среду заявил 
Мишель Дюре, руководитель отдела по работе со странами-партнерами 
Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО в рамках 
мероприятия в Брюсселе «Повестка дня НАТО накануне Чикагского 
саммита». 
По словам Мишеля Дюре, в рамках саммита запланирована двусторонняя 
встреча генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена с президентом Украины 
Виктором Януковичем. 
Представитель Североатлантического Альянса также отметил, что Украина 
является стратегическим партнером НАТО, и подчеркнул, что сейчас 
обсуждается участие Украины в операциях НАТО по борьбе с пиратством 
в следующем году. 
Как известно, 20–21 мая 2012 года в Чикаго состоится ближайший саммит 
НАТО, который, по словам Мишеля Дюре, будет сконцентрирован на трех 
пунктах: Афганистан после 2014 года, улучшение системы smart defense 
(умная оборона») и развитие партнерства с международными организациями. 
http://novosti.dn.ua/details/177709/ 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
Украина продолжает совместную с НАТО утилизацию боеприпасов 
18.04.2012 
Украина продолжает активно сотрудничать с НАТО в сфере утилизации 
боеприпасов, а также стрелкового оружия и прочего вооружения. 
Соглашение об этом было подписано 17 апреля между Министерством 
обороны Украины, а также агентством НАТО, которое занимается военным 
обслуживанием и предприятиями-исполнителями. 
В рамках договоренности, в Украине должно быть утилизировано 76 тысяч 
тонн различных боеприпасов, в том числе и 366 тысяч единиц легкого 
вооружения, а также стрелкового оружия, которое не годится для 
использования. Стоимость данных работ оценивается в 25 миллионов евро, а 
выполнять эти работы будут в течение 3 или 4 лет. Утилизация будет 
осуществляться в основном предприятием «Укроборонлизинг». 
http://ura.dn.ua/18.04.2012/123952.html 
 
Інтернет-портал «Новости Донбасса» 
Украина примет участие в тендере НАТО на воздушные грузоперевозки 
19.04.2012 
Украина намерена принять участие в новом тендере НАТО 
на грузоперевозки в Афганистан с использованием транспортного самолета 
Ан-124 «Руслана», сообщил, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-
Украина», министр иностранных дел Украины Константин Грищенко 
в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров иностранных дел 
Международных сил стабильности и безопасности в Афганистане. 
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По его словам, в рамках этого заседания Украина выступила с предложением 
предоставить свои возможности транспортной авиации, «которая уже давно 
работает с НАТО, для организации вывоза подразделений, а также военной 
техники из Афганистана». «Наши возможности являются уникальными 
с точки зрения обеспечения надежного, своевременного решения вопросов 
по выводу сил, которые сегодня принимают участие в операции 
в Афганистане», — сказал К.Гришенко. 
Как сообщил глава внешнеполитического ведомства, речь идет о самолетах 
Ан-124 «Руслан». «Мы исходим из того, что сейчас будет новый тендер, 
и у нас есть все возможности, чтобы его выиграть, поскольку опыт 
взаимодействия очень большой, и он очень позитивно оценивается 
со стороны альянса», — подчеркнул он. 
18—19 апреля в Брюсселе проходит заседание министров обороны 
и иностранных дел стран НАТО, а также стран-партнеров, участвующих 
в операции в Афганистане. 
http://novosti.dn.ua/details/178111/ 
 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
Янукович подписал программу сотрудничества с НАТО 
20.04.2012 
Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «Об утверждении 
Годовой национальной программы сотрудничества Украина - НАТО на 2012 
год», сообщили в пресс-службе Главы государства. 
Указ подписан с целью реализации положений Закона «Об основах 
внутренней и внешней политики», в частности, в части продолжения 
конструктивного партнерства с НАТО по всем вопросам взаимного интереса, 
а также выполнение решений Комиссии Украина - НАТО, принятых на ее 
заседаниях 4 апреля 2008 года в Бухаресте и 3 декабря 2008 года в Брюсселе. 
Согласно Указу, Правительство должно разработать и в течение месяца 
утвердить план мер по выполнению Годовой национальной программы. 
Кабмин также должен обеспечить координацию деятельности министерств и 
других центральных органов исполнительной власти по реализации 
программы. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/04/20/janukovich-podpisal-programmu-
sotrudnichestva-s-nato.html 
 
 
Інтернет-портал «Новости Донбасса» 
Украина и Грузия увеличивают свое участие в операциях НАТО  
 27.04.2012 
Военный комитет НАТО приветствовал решение Украины направить свой 
военный корабль для участия в натовской операции "Океанский щит" по 
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борьбе против морского пиратства, сообщается в коммюнике по итогам 
серии совещаний на уровне начальников генеральных (главных) штабов. 
О решении Киева объявил начальник генерального штаба вооруженных сил 
Украины генерал-лейтенант Владимир Замана на заседании Комиссии 
Украина-НАТО. Корабль класса "фрегат" будет направлен в состав морской 
группировки НАТО в будущем году. 
"Таким образом, Украина станет первой страной-партнером (не членом 
НАТО - ред), которая примет участие в операции "Океанский щит", - 
говорится в коммюнике. 
В свою очередь, глава генштаба вооруженных сил Грузии генерал-лейтенант 
Деви Чанкотадзе подтвердил на совещании с натовскими коллегами в 
Брюсселе об увеличении грузинского военного контингента в составе 
Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) на 750 
человек. Тем самым, Грузия займет первое место среди не входящих в НАТО 
стран по своему вкладу войсками в афганскую операцию альянса, отмечается 
в коммюнике. 
В среду и четверг в штаб-квартире НАТО состоялись заседание Военного 
комитета НАТО на уровне начальников генеральных (главных) штабов, 
совещание высших военачальников стран-контрибуторов Международных 
сил ISAF, заседание Совета Россия-НАТО с участием начальника ГШ ВС 
России генерала армии Николая Макарова, заседание Комиссии Украина-
НАТО и Комиссии Грузия-НАТО. 
http://novosti.dn.ua/details/178667/ 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
Януковича пригласили в Чикаго на саммит НАТО 
16.05.2012 
Президент Украины Виктор Янукович получил от Генерального секретаря 
НАТО Андерса Фог Расмуссена официальное письмо-приглашение принять 
участие в мероприятиях саммита Альянса, который состоится 20-21 мая в 
Чикаго. 
Об этом сообщил представитель штаб-квартиры Альянса. «На прошлой 
неделе мы направили Президенту Украины официальное письмо-
приглашение», - сказал он. 
Эту информацию также подтвердил глава Миссии Украины при НАТО Игорь 
Долгов. 
Он уточнил, что Украина примет участие в мероприятиях саммита в Чикаго 
как контрибутор Международных сил содействия безопасности в 
Афганистане (ISAF). 
Фамилия Президента Украины также значится среди 60 мировых лидеров на 
официальном сайте организаторов Чикагского саммита. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/05/16/janukovicha-priglasili-v-chikago-na-
sammit-nato.html 
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Інтернет-портал «Донбасс» 
Более половины украинцев считают НАТО агрессивным блоком 
17.05.2012  
Большинство граждан Украины против членства страны в НАТО, 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом 
«Демократические инициативы». 
На пресс-конференции в четверг, 17 мая, директор «Деминициатив» Ирина 
Бекешкина, сообщила, что только 15% респондентов проголосовали 
бы за вступление Украины в НАТО, против – 62%. 
При этом среди противников вступления в НАТО 63% побаиваются, что 
Украина может быть втянута в военные действия альянса, 46% считают 
НАТО «агрессивным империалистическим блоком», а 34% уверены, что 
Украина должна быть внеблоковым государством. 
В то же время, украинцы мало знают о НАТО: 48% опрошенных не знакомы 
с процессом принятия решений в альянсе: 14,9% респондентов считают, что 
решения принимаются большинством голосов, 19,7% отметили, что решения 
принимаются консенсусом, когда согласны все страны-члены НАТО. 
По словам Бекешкиной, в случае проведения всеукраинского референдума 
по вопросу вступления Украины в НАТО он был бы проигран. «Народ 
равнодушен к этому вопросу», — констатировала она. 
Опрос проводился с 30 марта по 4 апреля текущего года. Опрошено 2009 
человек во всех регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 
2,3%. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/05/17/bolee-poloviny-ukraincev-schitajut-
nato-agressivnym-blokom.html 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
Всего 17% украинцев хотят в НАТО 
17.05.2012 
Всего 17% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО. Об этом 
сообщила директор фонда «Демократические инициативы им. Илька 
Кучерива» Ирина Бекешкина. 
А вот 42%, по словам Бекешкиной, считают самым оптимальным для страны 
внеблоковый статус. Директор фонда сказала, что на 11% выросло мнение в 
пользу внеблокового статуса по сравнению с декабрем 2007 года. И на 6% 
снизилась поддержка вступление в НАТО. 
Бекешкина подчеркнула, что отношение населения к НАТО ухудшается. 
Люди, уверены, что членство в Альянсе вовлечет Украину в военные 
действия. 
http://ura.dn.ua/17.05.2012/124891.html 
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Інтернет-портал «Донбасс» 
НАТО призывает Украину провести честные выборы 
21.05.2012 
Лидеры стран - членов НАТО обеспокоены избирательным применением 
правосудия в Украине. Об этом говорится в декларации Чикагского саммита. 
«Мы обеспокоены избирательным применением правосудия и тем, что 
представляется политически мотивированным преследованием, включая 
лидеров оппозиции, а также условиями их содержания», - подчеркивается в 
декларации. 
В связи с этим лидеры стран НАТО призвали Украину решить проблемы в 
судебной системе для обеспечения ее соответствия принципу верховенства 
права и международным соглашениям, участником которых является 
Украина. 
«Мы также призываем Украину обеспечить свободные и честные 
парламентские выборы осенью этого года», - отмечается в Чикагской 
декларации. 
В документе лидеры стран также подчеркнули обязательство Украины 
усилить политический диалог с Альянсом, а также приветствовали вклад 
Украины в операции под руководством НАТО. 
В декларации также еще раз подчеркивается то, что Альянс продолжит 
осуществление политики открытых дверей относительно Киева и готов 
развивать сотрудничество с Украиной и помогать в реализации реформ в 
рамках Комитета Украина-НАТО и Ежегодной национальной программы 
сотрудничества. 
Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что 
правительство обеспечит проведение демократических выборов. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/05/21/nato-prizyvaet-ukrainu-provesti-
chestnye-vybory.html 
 
 
Інтернет-портал «Новости Донбасса» 
Украина поддерживает стратегию НАТО по Афганистану, - Янукович 
22.05.2012 
Украина последовательно поддерживает реализацию Лиссабонской 
стратегии НАТО, которая предусматривает поэтапное завершение 
совместной военной операции в Афганистане до конца 2014 года. Об этом 
заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении во время 
встречи Глав государств и правительств стран - участниц Международных 
сил содействия безопасности в Афганистане, сообщили в пресс-службе 
Президента. 
«Мы также поддерживаем продолжение тесного сотрудничества с 
Афганистаном в рамках политики долговременного партнерства на 2015-
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2024 годы и на дальнейшую перспективу, что предусмотрено новым 
Стратегическим планом НАТО по Афганистану», - сказал глава государства. 
Янукович отметил, что более десяти лет деятельности Международных сил 
содействия безопасности сделали важный вклад в дело становления и 
развития Афганистана. В этом контексте он высоко оценил участие 
украинских миротворцев в составе сил этой международной коалиции с мая 
2007 года. 
http://novosti.dn.ua/details/179859/ 
 
Інтернет-портал «Донбасс» 
НАТО устраивает внеблоковость Украины 
25.05.2012  
Североатлантический альянс уважает решение официального Киева о 
внеблоковости и не намерен подталкивать Украину к пересмотру оборонной 
политики. Об этом заявила заместитель помощника генерального секретаря 
НАТО по вопросам общественной дипломатии Стефани Бабст во время 
видеоконференции Киев-Брюссель. 
"Мы уважаем решение украинского правительства о внеблоковости и не 
намерены подталкивать кого-либо, в том числе, Украину, к пересмотру своей 
оборонной политики", — сказала она. 
Бабст подчеркнула, что НАТО будет продолжать сотрудничество с Украиной 
в рамках годовой национальной программы, чтобы "проекты, одобренные 
как часть нацпрограммы, выполнялись и приносили практические 
результаты". "И, чтобы мы — как в Киеве, так и в Брюсселе — могли 
действительно сказать, что двигаемся вперед в практическом смысле", — 
добавила она. 
Представитель НАТО также добавила, что альянс приветствовал участие 
президента Украины Виктор Януковича в саммите в Чикаго, во время 
которого украинский лидер указал на обязательство страны по 
предоставлению помощи Афганистану, а также привлечение к операции 
НАТО в районе Африканского Рога "Океанский щит". 
Отметим, что почти половина украинцев до сих пор считают НАТО 
"агрессивным империалистическим блоком" и боятся быть втянутыми в 
военные конфликты. 
http://donbass.ua/news/politics/2012/05/25/nato-ustraivaet-vneblokovost-
ukrainy.html 
 
 
Інтернет-портал «Новости Донбасса» 
Президент Парламентской Ассамблеи НАТО собирается к Тимошенко  
28.05.2012  
В рамках весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО член фракции 
«БЮТ-Батькивщина» Андрей Шкиль передал президенту ПА НАТО Карлу 
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Ламерсу письмо-обращение Евгении Тимошенко к Ассамблее. Об этом 
сообщает пресс-служба «Батькивщины». 
В свою очередь Ламерс принял приглашение Шкиля в ближайшее время 
посетить Украину с целью встречи с Юлией Тимошенко и заявил, что 
результатом весенней сессии ПА НАТО будет принята резолюция, которая 
будет касаться ситуации в Украине. 
Народный депутат сообщил, что на сессии Ассамблеи, которая началась в 
субботу в Таллине, большое внимание будет посвящено ситуации в Украине, 
в частности, незаконному заключению Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и 
других членов правительства Тимошенко, системы правосудия, защиты прав 
человека и свободы слова. 
Также, по словам Шкиля, 18-19 июня запланировано отдельное мероприятие 
– семинар Роуза-Рота, который будет полностью посвящен Украине, 
заключению оппозиционных лидеров и нарушению прав человека. 
http://novosti.dn.ua/details/180264/ 
 
 
Інтернет-портал «Ура-Информ» 
Клюев рассказал про охрану воздуха на ЕВРО-2012 
12.06.2012 
Украина успешно сотрудничает с другими странами с целью обеспечения 
безопасности воздуха над территорией проведения финала Евро-2012. Об 
этом сегодня, 12 июня, в процессе общения с журналистами сообщил 
секретарь СНБО Андрей Клюев. 
По его словам, за перемещением авиасудов по Украине сейчас усилен 
контроль. Поступает информация о перемещении воздушных объектов от 
Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. 
Более того, Украина договорилась с НАТО о внедрение на период Евро-2012 
обмена сведениями про воздушную обстановку. Таким образом, с дня начала 
чемпионата Евро-2012 ни одной внештатной ситуации не было. Хотя в 
районах проведения чемпионата наблюдалось насыщенное воздушное 
движение, – отметил Клюев. 
http://ura.dn.ua/12.06.2012/125890.html 
 
 
Інтернет-портал «Донецкий коммуникационный ресурс» 
ЦРУ тайно снабжает оружием сирийскую оппозицию 
25.06.2012 
Cтало известно, что США принимают опосредованное участие в сирийском 
вооруженном конфликте. Как передает The New York Times со ссылкой на 
американских чиновников и источники в арабских спецслужбах, на юге 
Турции, недалеко от границы с Сирией, тайно работает группа сотрудников 
ЦРУ, занимающаяся распределением оружия между сирийскими 
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оппозиционерами. Офицеры спецслужбы находятся у турецкой границы уже 
несколько недель, уточняет издание, и в их основные задачи входит 
определить, каким из группировок стоит помогать, а также удостовериться в 
том, чтобы поставляемые боеприпасы не попали в руки бойцам "Аль-Каиды" 
и другим террористическим организациям, сообщает портал Newsru.com. То, 
что различные виды оружия, включая автоматы, гранатометы, боеприпасы и 
противотанковое оружие, в настоящее время попадают в Сирию главным 
образом через турецкую границу при помощи сети посредников и 
оплачиваются Турцией, Саудовской Аравией и Катаром, не является 
секретом. На это недавно намекнули и в администрации президента США 
Барака Обамы, при этом подчеркнув, что Соединенные Штаты не 
занимаются поставками оружия противникам президента Сирии Башара 
Асада. В то же время в Белом доме заявили, что президент и его ближайшее 
окружение пытаются оказать давление на Россию по пресечению поставок 
оружия в Сирию. "Мы хотели бы, чтобы продажа оружия режиму Асада 
подошла к концу, потому что мы считаем, уже достаточно доказательств 
того, что они будут использовать военных против собственного 
гражданского населения", – заявил заместитель советника национальной 
безопасности по стратегическим коммуникациям США Бенджамин Родос 
после встречи Обамы и Президента России Владимира Путина в Мексике в 
понедельник.  
http://dkr.com.ua/index.php?new=16692 
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