
ЩО ТАКЕ НАТО? 

Організація Північноатлантичного договору, також 

Північноатлантичний альянс 

або НАТО - міжнародна 

міжурядова організація, військово-

політичний союз 29 держав 

Північної Америки і Європи, які 

прагнуть досягти мети 

Північноатлантичного договору, 

підписаного у Вашингтоні 4 квітня 

1949. 

Прапор (НАТО) 

складається з прямокутного 

полотнища синього кольору, в центрі якого зображена біла роза вітрів з білими 

лініями, які розходяться в чотирьох сторонах світу. Кольори прапора несуть 

культурні, політичні, і регіональні значення. Синє полотно символізує 

Атлантичний океан, а коло - єдність серед держав-членів НАТО. 

Прийнятий 14 жовтня 1953 року через три з половиною роки після 

створення організації. 

Відповідно до Вашингтонського договору кожна держава-член Альянсу 

несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у 

системі колективної безпеки. У Ст. 5 ведеться про те, що збройний напад на 

одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх 

членів і що “вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з 

них … надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і 

одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які 

вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою 

відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні”. Такі 

безпрецедентні гарантії безпеки, територіальної цілісності, недоторканості 

кордонів та державного суверенітету не дає жодна з наявних на сьогодні 

колективних систем безпеки. 

В часи холодної війни Альянс ніколи не використовував військову силу 

проти третіх країн або з метою впливу на своїх держав-членів. (Водночас, 

СРСР на чолі Організації Варшавського договору (ОВД), який у 1954 році 

подавав заявку на вступ до НАТО, але отримав відмову, без вагань 

застосовував засіб військового втручання у внутрішні справи союзників по 

соціалістичному табору в Угорщині 1956 р. і Чехословаччині 1968 р.) 

Ухвалення всіх рішень в Альянсі відбувається на засадах консенсусу. 

Кожна країна-член НАТО має право вето. 

НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні Альянсу є 

збройні сили - країн-членів. (Деякі держави-члени НАТО взагалі не мають 

власних армій, зокрема Люксембург та Ісландія). 



Будь-яка держава-член має право виходу з Альянсу. За історію 

організації цим правом скористалися Франція та Греція, які відповідно у 

1966р. та у 1974р. вийшли з військової структури НАТО, однак залишилися в 

межах її політичної структури. У 1980 році повна участь Греції у військовій 

структурі НАТО була відновлена. Франція також відновила участь у 

військовій структурі НАТО, про що було оголошено під час ювілейного 

Саміту НАТО в Страсбурзі в 2009 році, коли Організація відзначала 60-річчя 

з часу свого заснування. 

Альянс у 2014 році припинив практичну співпрацю з Російською 

Федерацією після її агресії проти України, проте залишив канал комунікації - 

Раду НАТО-РФ і розпочав проведення політики стримування РФ. 

Для міжнародних інвесторів НАТО – це очевидний знак стабільності, а 

отже, більшої інвестиційної привабливості. 

Членство в НАТО є відкритим для "будь-якої іншої європейської 

держави, здатної поглиблювати принципи цього Договору та сприяти безпеці 

північноатлантичного простору". 

Цілі НАТО 

Нині, у XXI, столітті перед Альянсом постає цілий комплекс 

стратегічних цілей та завдань, які докорінно відрізняються від колишніх, 

зокрема подолання наслідків поділу Європи за часів «холодної війни», 

зміцнення демократії в країнах Центральної та Східної Європи. 

Мова йде про боротьбу зі зброєю масового знищення, тероризм та країни 

із нелегітимними режимами, в яких може виникнути спокуса застосувати таку 

зброю або передати її терористам. 

Щоб зберегти свій авторитет і довіру громадськості країн всього світу, 

не тільки Заходу, Альянс повинен протистояти цим загрозам і відповідати на 

нові виклики. 
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