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ова військова структура командування НАТО є зменшеною,
гнучкішою та ефективнішою, а також більш здатною до
проведення повного спектра операцій Альянсу. Зазначена
структура є основним компонентом трансформації НАТО. З нею
тісно пов’язане створення потужних, здатних до швидкого
розгортання Сил реагування НАТО (СРН). Таким чином виконано
два основних зобов’язання, які були сформульовані лідерами
Альянсу під час Празького саміту НАТО у листопаді 2002 року.
Як і раніше, залишається три
рівня командувань: стратегічний,
оперативний, тактичний або рівень
підрозділів. Найбільше скорочення
торкнулося третього рівня, або
рівня військових підрозділів, під час

якого 13 штабних елементів було
скорочено до шести. У поєднанні
зі скороченнями другого рівня
(оперативного) загальне число
штабних елементів зменшилося з
двадцяти до одинадцяти. n
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Стратегічні командування
Нова структура командування ба
зується скоріше на функціональному,
ніж на територіальному розподілі. На
першому рівні командування (стра
тегічному) знаходиться лише одне
командування — Командування ОЗС
НАТО з питань операцій, що виконує
оперативні функції та очолюється
Верховним головнокомандувачем
ОЗС НАТО в Європі (SACEUR).
Командування виконує оперативні
завдання, що попередньо належали
до сфери відповідальності Команду
вання ОЗС НАТО в Європі та Коман

дування ОЗС НАТО на Атлантиці.
Останнє командування було реорга
нізовано у Командування ОЗС НАТО
з питань трансформації (ACT), яке
очолюється Верховним головноко
мандувачем ОЗС НАТО з питань
трансформації (SACT) та несе відпо
відальність за питання просування та
контролю над поточним процесом
трансформації сил і засобів Альянсу,
зокрема у питаннях підготовки та роз
робки концепцій і доктрин.
Обидва командування очолюються
Верховними головнокомандувача

 и, які виконують подвійні функції.
м
Так, Верховний головнокомандувач
ОЗС НАТО в Європі водночас про
довжує очолювати Командування
збройних сил США в Європі й має
спільну з командуванням НАТО
територію. Верховний головноко
мандувач ОЗС НАТО з питань транс
формації водночас продовжує очо
лювати Командування ОЗС США,
яке відповідає за питання військової
трансформації США, поєднуючи
таким чином зусилля НАТО та США
у цьому регіоні. n

Командування ОЗС НАТО
з питань операцій
«Нова структура
командування спрощує
процедури управління
під час проведення
операцій НАТО»
Командування ОЗС НАТО з питань
операцій розташовано у штабі Вер
ховного головнокомандувача ОЗС
НАТО в Європі (SHAPE), поблизу
міста Монс, Бельгія, та відповідає за
проведення усіх операцій Альянсу,
починаючи від Гібралтарської про
токи та закінчуючи Афганістаном.
Структура командування нижчого
рівня (тактичного) була суттєво
реформована за рахунок скоро

чення кількості штабів. Другий рівень
командування (оперативний) вклю
чає постійні командування ОЗС
НАТО, що розташовані у містах
Бранссум, Нідерланди та Неаполь,
Італія. Зазначені командування
здатні проводити операції з місць їх
постійного розташування або забез
печувати підтримку сухопутного
штабу Багатонаціональних об’єдна
них
оперативно-тактичних
сил
(БООТС) (див. окремий розділ), а
також потужного, але більш функці
онально обмеженого постійного
штабу, розташованого у місті
Лісабон, Португалія, який може
забезпечити можливості розгортан
ня штабу БООТС морського базу
вання. Сьогодні Командування ОЗС
НАТО у Бранссумі забезпечує штаб
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ними елементами (за винятком мор
ського компоненту) Міжнародні сили
сприяння безпеці в Афганістані
(МССБ), а Командування ОЗС НАТО
у Неаполі – штабними елементами
для проведення операції НАТО на
Балканах.
Третій рівень (рівень підрозділів
або тактичний) складається з шести
видових командувань ОЗС НАТО,
які забезпечують відповідну під
тримку операцій штабними елемен
тами на суші, морі та у повітрі.
Зазвичай видові командування під
порядковані командувачам ОЗС
НАТО, але у разі необхідності вони
також можуть бути підпорядковані
іншому командувачу. До складу
Командування ОЗС НАТО у Бранс
сумі входить командування пові

тряним компонентом, що роз
ташоване у місті Рамштайн,
Німеччина; морським компонентом,
у місті Нортвуд, Велика Британія; та
сухопутним компонентом, у місті
Гейдельберг, Німеччина. Команду
вання ОЗС НАТО у Неаполі, в свою
чергу, має повітряний компонент,
розташований у місті Ізмір, Туреч
чина; морський компонент, у Неа
полі; та сухопутний компонент, у
Мадриді, Іспанія.
Підтримку командуванням повітря
них компонентів надають чотири
стаціонарних та два мобільних

Об’єднаних повітряних оператив
них центра (CAOCs), завдання яких
полягає у тому, щоб керувати пові
тряними операціями НАТО. Стаціо
нарні центри можуть підтримувати
операції Альянсу з місць їх постій
ного розташування, тоді як мобільні
центри здатні пересуватися до
місць призначення.
Нова структура командування спро
щує процедури управління під час
проведення операцій НАТО. За часи
попередньої структури Сили втілення
(ІФОР) у Боснії та Герцеговині підпо
рядковувались безпосередньо штабу

Верховного
головнокомандувача
ОЗС НАТО в Європі, розташованого
в Монсі. Новою структурою передба
чено
підпорядкування
штабним
елементам оперативного рівня під
стратегічним керівництвом SHAPE.
Таким чином, Стабілізаційні сили
(СФОР), що змінили ІФОР у грудні
1996 року, (у свою чергу, замінені
силами Європейського Союзу у грудні
2004 року) оперативно підпорядкову
вались Командуванню ОЗС НАТО в
Неаполі, а МССБ в Афганістані –
Командуванню ОЗС НАТО у Бранс
сумі. n

Командування ОЗС НАТО
з питань трансформації

Командування ОЗС НАТО з питань
трансформації (АСТ), що розташо
ване у місті Норфолк, Вірджинія,
США, є головним на рівні стратегіч
ного командування у питаннях здій
снення процедур трансформації вій
ськової структури, сил, можливостей
та доктрин НАТО. АСТ займається
посиленням тренувальних процедур,
особливо для керівників командної
та штабної ланок, здійснює експери
менти з метою оцінки нових концеп
цій та сприяє підвищенню рівня вза
ємосумісності структур Альянсу.
АСТ також має низку структур, що
розташовані за межами Норфолку:
штабний елемент в SHAPE, що від
повідає за питання оборонного пла

нування та управління ресурсами,
Об’єднаний центр ведення бойових
дій у Норвегії, Об’єднаний центр під
готовки сил у Польщі та Об’єднаний
центр аналізу і вивчення досвіду
у Португалії (див. окремі розділи).
Штаб АСТ також керує Центром під
водних досліджень у місті Ла Спеція,
Італія. Існує прямий зв’язок між АСТ,
навчальними закладами і агенці
ями НАТО та Командуванням ОЗС
США, з яким штаб АСТ знаходиться
в одному приміщенні та очолюється
одним командувачем. Така структура
сприяє зв’язку з трансформаційними
ініціативами США та заохочує вза
ємовигідне
співробітництво
між
Сполученими Штатами Америки та
Європою.
Центр НАТО з підготовки та прове
дення морських операцій перехо
плення, що розташований у Греції,
також передбачено організаційною
структурою АСТ.
На додаток низка національних та
багатонаціональних зразкових цен
трів удосконалення зосереджують
свої зусилля на трансформаціях у
певних військових сферах, і таким
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чином підтримують АСТ. До таких
сфер входять: аналіз та моделю
вання повітряних операцій, тактичні
повітряні операції, командування і
управління, цивільно-військове спів
робітництво, операції у холодних
кліматичних умовах, ведення спіль
них операцій з моря, кібернетичний
захист, боротьба з тероризмом, зне
шкодження вибухових пристроїв,
гуманітарне розмінування, альпінізм,
морські засоби мінної протидії, захист
від ядерної, біологічної та хімічної
зброї, підготовка у рамках програми
«Партнерство заради миру» та здій
снення патрульної діяльності. n

«Існує прямий
зв’язок між АСТ,
навчальними
закладами і
агенціями НАТО
та Командуванням
ОЗС США»
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©

Об’єднаний центр ведення бойових дій
Об’єднаний центр ведення бойових
дій Командування ОЗС НАТО з
питань трансформації (колишній
Об’єднаний штаб Північ), що
розташований у місті Ставангер,
Норвегія, забезпечує нові мож
ливості
проведення
спільного
бойового штабного тренування
для Багатонаціональних об’єд
наних оперативно-тактичних сил
НАТО, Сил реагування НАТО,
штабів командувань видів сил та
інших штабів НАТО перед їх участю
у операціях. Штаб Сил швидкого
реагування, сухопутний компонент,

(див. окремий розділ) проходить
тренування у Об’єднаному центрі
ведення
бойових
дій
перед
прийняттям командування Між
народними
силами
сприяння
безпеці в Афганістані (МССБ).
Центр також забезпечує спільну
штабну підготовку для нових членів
НАТО та країн-учасниць програми
«Партнерство заради миру».
На підтримку Тренувальної місії
НАТО в Іраку, Центр здійснює
підготовку
особового
складу
іракських структур безпеки. Серед
іракських учасників – старші

офіцери та цивільний персонал
Міністерства оборони та Міністер
ства внутрішніх справ, які були
спеціально відібрані іракським
керівництвом. n

Об’єднаний центр підготовки сил
Якщо Об’єднаний центр ведення
бойових дій проводить підготовку на
оперативному рівні, Об’єднаний
центр
підготовки
сил,
що
розташований у місті Бидгощ і є
першим
елементом
командної
структури НАТО у Польщі, —
забезпечує спільну багатонаціо 
нальну підготовку військ НАТО та
країн-партнерів з метою досягнення
взаємосумісності на тактичному
рівні. Центр здійснює взаємодію з
національними тренувальними цен
трами, з центрами, що проводять
підготовку за програмою «Парт

нерство заради миру», а також зі
зразковими
центрами
удоско
налення.
Одним із пріоритетних напрямів
діяльності Центру є підтримка
командувачів об’єднаними та ви
довими компонентами Сил реагу
вання НАТО з питань підготовки та
проведення навчань. Центр здій
снює підготовку підрозділів Сил
реагування НАТО до ротації кожні
шість місяців з метою досягнення
високого рівня взаємосумісності,
гнучкості, а також підготовки
боєздатних об’єднаних сил.
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Завдання Об’єднаного центру під
готовки сил під час кожної ротації —
забезпечити повністю інтегровані
об’єднані сили, яким притаманний
високий рівень підготовки та
здатність до швидкого розгортання.
Такі заходи спрямовані на під
вищення стандартів, встановлених
SHAPE для Сил реагування НАТО
під час кожного циклу підготовки при
постійному впровадженні у програму
навчання нових концепцій та
набутого досвіду, що є своєрідним
каталізатором трансформації усіх
сил НАТО. n
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Центр спільного аналізу та набутого досвіду
Центр спільного аналізу та набутого
досвіду (ЦСАНД), що розташований
у районі Монсанто в західній частині
Лісабону, Португалія, здійснює ана
ліз спільних військових операцій,
навчань країн — членів НАТО та
країн — учасниць програми «Парт
нерство заради миру» (ПЗМ), веде
базу даних з набутого під час таких
операцій та навчань досвіду, а також

наглядає за процесом впровад
ження цього досвіду. Центр щорічно
забезпечує аналітичну підтримку
10—12 навчань, здебільшого на опе
ративному та тактичному рівнях, та
інколи на стратегічному або техніч
ному рівнях.
ЦСАНД головним чином готує звіти
за результатами аналізу, веде бази
даних з набутого досвіду країн —

членів НАТО та країн — учасниць
програми ПЗМ, а також бази даних
щодо усунених недоліків та працює
над іншими аналітичними докумен
тами. Такі продукти розповсюджу
ються через друковані засоби масо
вої інформації, на компакт-дисках та
веб-сторінках у мережі НАТО та в
Інтернеті. n

Підтримка Сил реагування НАТО
Нова
структура
командування
НАТО відіграє важливу роль у під
тримці Сил реагування НАТО, бага
тонаціональної структури Альянсу,
здатної до швидкого розгортання,
що складається із сухопутного,
повітряного, морського компонентів
та сил спеціального призначення.
Ці війська, які знаходяться у підви
щеному ступені готовності, склада
ються з національних елементів,
що здійснюють ротацію кожні шість

місяців після проходження відпо
відної підготовки та сертифікації.
На стратегічному рівні SНАРЕ несе
відповідальність за розробку стан
дартів, сертифікацію сил та прове
дення навчань Сил реагування
НАТО, в той час як Командування
ОЗС НАТО з питань трансформації
відповідає за впровадження май
бутніх можливостей, в тому числі
нових технологій, розробку доктрин
та підготовку Сил реагування НАТО
на спільних тренувальних центрах
Норвегії та Польщі. Оперативні
командування та командування
видів Сил реагування НАТО прохо
дять ротацію кожних шість місяців з
метою розподілу навантаження та
збереження еквівалентного рівня
підготовки та готовності усіх штаб
них елементів.
Оперативне командування Силами
реагування НАТО (СРН) розподі
лено між трьома штабами другого
(оперативного) рівня командування.
Таким чином, СРН-1 та СРН-2, що
несли чергування у період з жовтня
2003 по червень 2004 року, підпо
рядковувались Командуванню ОЗС
НАТО у Бранссумі. СРН-3 та СРН-4,
що несли чергування у період з
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червня 2004 по липень 2005 року,
підпорядковувались Командуванню
ОЗС НАТО у Неаполі. СРН-5 та
СРН-6, у період з липня 2005 по
липень 2006 року, підпорядковува
лись Об’єднаному штабу НАТО у
Лісабоні. Починаючи з місії СРН-7,
липень 2006 року, оперативне
командування силами розподіляти
меться серед зазначених штабних
елементів кожні шість місяців.
Сухопутні, повітряні і морські ком
поненти СРН можуть підпорядкову
ватись командуванням третього
рівня на основі ротації кожні шість
місяців. n

«Оперативне
командування Силами
реагування НАТО
розподілено між
трьома штабами
другого (оперативного)
рівня командування»

Багатонаціональні об’єднані оперативно-тактичні сили
Штабні елементи другого рівня у

готовність мати доступними сили і

чином,

Бранссумі, Неаполі, та Лісабоні були

засоби НАТО для виконання поточ

БООТС є критично важливою. Штабні

підготовлені та оснащені з метою

них

Північноатлантичної

елементи БООТС будуть сформо

створення

Багатонаціональних

ради, участі у операціях, що прово

вані на основі відібраних елементів

об’єднаних

рішень

роль

штабних

елементів

оперативно-тактичних

дяться Західноєвропейським Сою

командної структури НАТО. В разі

сил (БООТС). Повітряний, сухопут

зом, таким чином підтримуючи роз

необхідності

ний та морський компоненти Сил

виток власне європейської політики у

муться іншими штабними елемен

реагування

підпорядковані

сфері безпеки та оборони. На дода

тами НАТО та країн-партнерів, на

БООТС, що створюється одним із

ток лідери Альянсу пов’язали роз

основі модульного принципу, щоб

таких штабних елементів.

виток концепції створення БООТС

задовольнити вимоги специфічних

БООТС є багатонаціональним та

з практичним військово-політичним

місій.

загальновійськовим

співробітництвом у контексті про

Вже

тактичним угрупованням, яке здій

грами «Партнерство заради миру».

вань концепції БООТС, наприклад,

снює специфічні місії (завдання) та

Необхідність розробки зазначеної

навчання «Спільне зусилля», що

виконує повний спектр військових

концепції виникла у зв’язку зі змінами

проходило у листопаді 1997 року,

завдань Альянсу, що вимагають

в ситуації безпеки у Європі та появою

в

багатонаціонального та загальновій

невеликих за масштабом, але різно

участь як спостерігачі; навчання

ськового командування і управління

манітних за своїм характером непе

«Сильна рішучість» у березні 1998

редбачуваних загроз миру та ста

року, в якому країни-партнери брали

більності. Зокрема, було вирішено,

участь та були інтегровані до струк

що майбутні домовленості з питань

тур БООТС. Метою випробувань

безпеки

створенню

було підтвердження працездатності

багатонаціональних сил, здатних до

нової концепції штабних елементів

швидкого розгортання і таких, що

БООТС.

складаються з різних родів військ,

Базуючись на таких випробуваннях,

пристосованих для виконання спе

а також керуючись аналітичними

цифічних військових завдань. Такі

документами,

завдання включатимуть: надання

повномасштабне

гуманітарної допомоги, операції з

концепції БООТС у 1999 році. Про

підтримання та встановлення миру,

цес, що включав придбання необ

а також колективну оборону. Струк

хідного обладнання для забезпе

тура необхідних сил буде швидко

чення, командування, управління та

створюватись та змінюватись відпо

зв’язку штабних елементів, отримав

з боку штабних елементів БООТС.

відно до обставин.

свою оцінку наприкінці 2004 року.

Такі елементи можуть включати в

Вимоги щодо командування і управ

Під час впровадження процесу було

себе підрозділи з країн — учасниць,

ління, необхідні для ефективного

що не є членами НАТО.

функціонування таких сил, є цен

враховано досвід операції НАТО на
Балканах. n

Концепцію БООТС було висунуто

тральним

у 1993 році та затверджено у січні

БООТС.

1994 року на Брюссельському саміті

обставин, за яких можуть діяти

НАТО, в той час, коли лідери Альянсу

БООТС, обумовлює суттєві вимоги

визначили, що подальший розвиток

щодо

концепцій повинен відображати їх

управління такою діяльністю. Таким

НАТО

(об’єднаним)

сприятимуть

елементом
Велика

процедур

концепції

різноманітність

командування
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і

вони

здійснено

якому

підсилювати

низку

випробу

країни-партнери

Альянс

брали

розпочав

впровадження

Управління експедиційними операціями

Багатонаціональні об’єднані оперативно-тактичні сили та Сили
реагування НАТО
Багатонаціональні об’єднані опе
ративно-тактичні сили (БООТС) є
багатонаціональним та загально
військовим (об’єднаним) тактичним
угрупованням, яке створено з метою
здійснення
специфічних
місій
(завдань) та виконання повного
спектра
військових
операцій
Альянсу, що потребують багатона
ціонального
і
багатовидового
командування та управління з боку
штабних елементів БООТС. Вони
також можуть включати компоненти
країн-учасниць, що не є членами
НАТО. Сили реагування НАТО є
багатонаціональними силами, мен
шими за чисельністю, які водночас
мають більш високу готовність та
здатність до швидкого втручання.
Обидва угруповання вимагають
високого рівня командування і
управління.
Штабні елементи другого рівня, що
знаходяться у Бранссумі, Неаполі

та Лісабоні, підготовлені та осна
щені для створення у разі необхід
ності штабних елементів БООТС,
здатних здійснювати управління
основними
загальновійськовими
операціями та новими, меншими за
розміром мобільними штабами
об’єднаних оперативно-тактичних
сил (МООТС), які управляють
Силами реагування НАТО. Обидві
структури створені з ядра штабних
елементів МООТС у кожному з
трьох об’єднаних штабних елемен
тів. Вони мають усі основні штабні
функції та ключові елементи групи
командування. Такі штабні еле
менти будуть посилюватися іншими
штабами НАТО як з числа країнчленів, так і, в разі потреби, з країнпартнерів НАТО.
Концепція БООТС, затверджена у
січні 1994 року на Брюссельському
саміті НАТО, відобразила готовність
Альянсу на підставі відповідних
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рішень забезпечувати доступ до
можливостей НАТО, в разі потреби,
для виконання операцій, що прово
дяться Західноєвропейським Сою
зом,

таким

чином

підтримуючи

розбудову власне Європейської по
літики безпеки та оборони. Лідери
Альянсу також пов’язали розвиток
концепції створення БООТС з прак
тичним військово-політичним спів
робітництвом у контексті програми
«Партнерство заради миру».
Концепція продовжує розвиватись і
нині, разом із Силами реагування
НАТО, відображає трансформацію
Альянсу від часів, коли у плануванні
домінувала Стаття 5 (колективна
самооборона), — до нового, менш
передбачуваного середовища без
пеки, і готовності НАТО проводити
багатонаціональні

експедиційні

операції у разі необхідності. n

Ще до розбудови нової структури

вого складу штабних елементів та

ротації

командування силами НАТО члени

надає корпусу дві дивізії поряд з

командування

Альянсу створили шість штабних

бойовими службами та службами

НАТО.

елементів сухопутного компоненту

бойового забезпечення;

Штабні елементи морського компо

• штабу

Першого

ненту мобільних Сил високої готов

голландського корпусу, розташо

ності можуть здійснювати управ

ваного у місті Мюнстер, Німеч

ління приданими силами, аж до

чина;

рівня морської оперативної групи

• Італійського штабу Корпусу швид

НАТО, що складається з десятків

кого реагування, розташованого у

кораблів. Три таких штабних еле

місті Солбіате Олона, неподалік

мента

від Мілана, Італія;

SНАРЕ:

іншими штабними елементами ниж

штабу

військово-

місті Валенсія, Іспанія;

ходиться на авіаносці ВМС Італії

Стамбул, Туреччина;
Альянсу (АRRС), та доповнили їх

• к омандувач

сертифікацію

морських сил (ВМС) Італії, що зна

кого реагування, поблизу міста
реагування

отримали

кого реагування, розташованого у
• Турецького штабу Корпусу швид

швидкого

реагування

німецько-

• Іспанського штабу Корпусу швид

Корпусу

компоненту

Сил

• Французького

штабу

«Гарібальді»;
• к омандувач штабу ВМС Іспанії, що
знаходиться

Корпусу

швидкого реагування у місті Лілль,
Франція;

на

десантному

кораблі ВМС Іспанії «Кастилія»;
• к омандувач штабу ВМС Великої
Британії, що знаходиться на авіа

чого рівня готовності. Такі мобільні

• Єврокорпусу, що розташований у

штабні елементи можуть здійсню

місті Страсбург, Франція, та має

корабля Її Величності «Королів

вати управління військовими під

бельгійські, французькі, німецькі,

ський ковчег».

розділами,

рівня

люксембурзькі та іспанські скла

Водночас готуються ще два штабні

бригади, що налічує тисячі військо

дові. Єврокорпус наділено іншим

елементи

вослужбовців, і до рівня корпусу у

міжнародним військовим стату

Сил високої готовності, один —

складі десятків тисяч військово

сом, ніж решту штабних елемен

французькою стороною, спочатку на

службовців.

тів, тому з Командуванням ОЗС

авіаносці ВМС Франції «Шарль де

SHAPE здійснив сертифікацію семи

НАТО з питань операцій було під

Голль», а у майбутньому на десант

таких штабних елементів сухопут

писано технічну угоду з метою

ному кораблі «Містраль», другий –

ного компоненту Сил високої готов

участі цього підрозділу у спільних

Ударними силами НАТО в Атлантиці,

операціях з НАТО.

які водночас очолює командувач

починаючи

з

ності:
• штабних елементів АRRС, що

носці

ВМС

Великої

морського

Британії,

компоненту

Ці штаби по черзі беруть на себе

Шостого флоту ВМС США зі штабом

розташовані у місті Райндален,

командування

Міжнародними

на кораблі управління ВМС США

поблизу Менхенгладбаху, Німеч

силами сприяння безпеці в Афга

«Маунт Уітні». Командувач Ударних

чина, на чолі з Великою Британією

ністані на період ротацій тривалістю

сил НАТО в Атлантиці буде здатен

як провідною країною, яка забез

від шести до дев’яти місяців. Вони

печує близько 60 відсотків особо

також забезпечують шестимісячні

командувати розширеною опера
тивною групою НАТО. n
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