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Розвиток глобальної економіки та 
новітніх інформаційних систем безпосе-
редньо впливає на активізацію сучасних 
міграційних процесів, основним рушієм 
яких є підвищення рівня життя, покра-
щення прав і свобод громадян. Політичні 
трансформації, поглиблення нерівності за 
рівнем добробуту, війни та екологічні ката-
строфи призвели до того, що міжнародна 
міграція поступово стає глобальною 
проблемою, що торкається інтересів 
усіх країн світу, незалежно від того чи 
це є країни походження, транзиту або 
місця призначення міграційних потоків. 

За даними ООН у 2000 році кількість 
мігрантів у світі становила 173 млн. 
осіб, у 2010 – 222 млн. На кінець 2015 
року кількість мігрантів досягла 244 
мільйонів осіб. За останні 15 років зро-
стання становило 41%. Кількість біженців 
на даний час перевищує 20 млн. осіб.

Окремо ООН відзначає 
39,6 млн. осіб, що є внутрішньо 
переміщеними в межах своєї країни. 

Слід відзначити, що в стати-
стичних даних до категорії мігрантів 
відносять усіх, хто проживає в 

країні, де вони не народилися. 
Серед усіх мігрантів 76 млн прожи-

вають в Європі, близько 75 млн – в Азії, 
54 млн в Північній Америці. Близько двох 
третин від усіх міжнародних  мігрантів 
проживають всього в двадцяти країнах. 
Найбільша кількість мігрантів у США – 
майже 20%. До лідерів також відносяться 
Німеччина, Росія, Саудівська Аравія. 

Щодо біженців, то найбільша їх 
кількість знаходиться в Пакистані, 
Лівані, Туреччині, Ірані, Йорданії. 
Найчастіше біженці покида-
ли Сирію, Афганістан та Сомалі.

Наростаюча хвиля міграції в Європу 
стає все більшою проблемою суспільно-
політичного та економічного характеру. У 
засобах масової інформації, на побутово-
му рівні та на представницьких зустрічах 
керівників держав тривають дискусії по 
те, де і як розміщувати людей, що при-
бувають, хто і в якій кількості має їх при-
ймати, як забезпечити фінансування 
витрат, пов’язаних з перебуванням 
біженців, чи надавати їм право на пра-
цевлаштування і як запобігати правопо-
рушенням стосовно мігрантів та з їх боку.

Глобальні міграційні процеси у 2015 році

Рис.1 Країни, що прийняли найбільше біженців у 2015 р. 
Джерело: www.unhcr.org.



Для того, щоб виробити ефективні 
рішення відносно названих проблем 
необхідно мати якомога більше інформації 
про самих мігрантів, причини їх еміграції 
та мету приїзду. Зрозуміло, що не пра-
вильно вважати, що всі, хто прибувають 
в Європу потенційні терористи, шукачі 
європейських благ та державної допо-
моги. У переважній більшості біженці 
змушені рятувати своє життя та життя 
своїх близьких часто жертвуючи своїм 
майном.

Не поодинокими є випадки, коли се-
ред біженців зустрічаються групи моло-
дих чоловіків, яких часто звинувачують 
у тому, що вони не хочуть воювати і бо-
ротися проти Ісламської держави, а шу-
кають безкоштовне утримання в Європі. 
Такі випадки не слід виключати, але варто 
брати до уваги і те, що є багато прикладів, 
коли мужчини залишають своїх рідних у 
таборах біженців в Туреччині, Лівані чи 
Йорданії та пробираються в Європу, ча-

сто ризикуючи своїм життям, щоб знайти 
роботу, влаштуватися там і згодом пере-
везти родину до себе. Такі аргументи ма-
ють право на існування ще з огляду на те, 
що вартість такої подорожі становить 3-5 
тисяч євро на особу і часто для всієї роди-
ни грошей просто не вистачає. 

Зрозуміло, що для з’ясування всіх об-
ставин та вивчення прибулих осіб потрібен 
час та ресурси. Планується, що спеціальні 
міграційні служби будуть відсіювати та 
депортувати порушників і небезпечних 
осіб, хоч достатньо дієвих механізмів та 
відлагоджених процедур для цього ще не 
напрацьовано.

Важливим напрямом подолан-
ня міграційної кризи повинна стати 
діяльність, спрямована на усунення при-
чин, через які біженці покидають свої 
домівки. Перед усім слід докласти макси-
мум зусиль для припинення воєнних дій в 
їх країнах. У цьому напрямку країни За-
ходу займають часто пасивну позицію і не 

Рис.2. Країни, звідки поступає найбільше біженців у 2013-15 рр.
За даними UNHCR Mid-Year Trends 2015.



бажають втручатися у внутрішні справи 
охоплених війнами країн та вирішувати 
локальні конфлікти. Водночас є приклади 
втручання з метою повалення антинарод-
ного режиму (як це було в Іраку, Лівії та 
в Афганістані), що зрештою, не привело 
до припинення бойових дій. Намагання 
побудувати демократію за європейським 
зразком у таких країнах не дає бажа-
ного результату, а скоріше навпаки – 
спричиняє появу нових угрупувань, які 
прагнуть до влади, і війни розгоряються 
з новою силою. 

Усі ці проблеми, пов’язані з 
внутрішніми конфліктами, підсилюються 
природними катаклізмами, змінами 
клімату і великим перенаселенням в 
сукупності призводять до того, що в бага-
тьох країнах Азії та Африки не вистачає 
посівних земель, відчувається нестача 
води і як наслідок голод і спрага змушу-
ють людей мігрувати до більш забезпече-
них країн, які дають надію на виживан-
ня. 

Розв’язати проблеми, що виника-
ють у світі через такі масштабні потоки 
біженців можна буде тоді, коли вдасться 
усунути або принаймні послабити  при-
чини появи нових біженців, подбати про 
їх облаштування в країнах, що межують 
з зонами конфліктів або в місцях, набли-
жених до культури та звичаїв біженців. 
Значних зусиль політичного характе-
ру слід буде докласти в тих країнах, де 
з тих чи інших причин сформувалися 
непримиренні ворогуючі групи населен-
ня. У цьому випадку можливе викори-
стання миротворчих сил, що забезпечу-
ватимуть розмежування конфліктуючих 
сторін, або більш радикально – встанов-
лення нових кордонів.

  Допоки Євросоюз та США принци-
пово не змінять своєї політики до країн з 
такими несприятливими для життя умо-
вами і не знайдуть шляхи розв’язання 
конфліктів та подолання кризових явищ, 
потоки біженців не припиняться.

Безпека людини і людський розвиток

Людська безпека є влучною 
концепцією для світу 21-го століття, де 
взаємодії відбуваються в геологічних, 

географічних, кліматичних, біологічних, 
та соціальних системах на глобальному 
рівні, і де односторонні дії окремих дер-
жав є недостатніми для боротьби з таки-
ми загрозами.

Мета національної безпеки - захист 
держави від зовнішніх загроз . Метою ж 
безпеки людини є захист окремих грома-
дян.

Безпека держави не означає 
автоматичної безпеки його населення . За-
хист від зовнішніх нападів, безсумнівно, 
необхідна умова забезпечення безпеки 
окремих людей, але не достатня . Минуле 
століття показало, що набагато більше лю-
дей постраждало від дій власних урядів , 
а не в ході військових сутичок з іншими 
країнами. 

Безпека людини і національна безпе-
ка – взаємодоповнюючі чинники. Проте 
цей принцип дотримується не завжди . 
Безпеці людини загрожують як слабкі дер-
жави, допускаючи діяльність бойовиків 
і незаконних збройних формувань на 
своїй території, так і сильні держави, 
практикуючі тортури і смертну кару.

 Згідно «широкої» концепції безпеки 
людини , вперше в 1994 р в Доповіді про 
розвиток людини , виданому в рамках 
Програми розвитку ООН , безпеку люди-
ни спирається на два поняття – свободу 
від потреби і свободу від страху . У ши-
рокому сенсі безпека людини включає в 
себе гарантію даху над головою, захист 
від голоду і злиднів , а іноді і від «загроз 
людської гідності»[1]

 У більш «вузькому» розумінні по-
няття «безпека людини» ставить в 
центр уваги свободу від насильства як 
кримінального, так і політичного харак-
теру, так як не завжди можна провести 
різницю між ними. Чи існує на практиці 
будь-яка відмінність між злочинною бан-
дою , яка вирощує наркотики і з рушни-
цями захищає свої поля, і повстанцями 
, які продають наркотики , щоб зібрати 
гроші на покупку зброї? Де проходить 
межа між солдатом , який вчиняє на-
сильство, перебуваючи поза службою, 
і заздалегідь спланованою військовою 
акцією, мета якої - насильство над мир-
ними жителями і яка може бути віднесена 
до військових злочинів? У тому чи іншому 



випадку страждає людина. Тому, у центрі 
уваги  обох підходів  до концепції безпеки 
людини стоїть сама людина.

Конфлікти і відчуття відсутності 
особистої безпеки сприяють глибокому 
негативному впливу на людський розви-
ток і заставляють мільярди людей жити в 
умовах ризику.

Багато країн з низькими показника-
ми індексу людського розвитку долають 
наслідки тривалих конфліктів або про-
довжують стикатися збройним насиль-
ством. Понад 1,5 млрд чол. – приблизно п’

ята частина населення світу, живе в 
країнах в яких відбувалися конфлікти.[1] 

   Теперішня політична нестабільність 
обертається колосальними людськи-
ми втратами: за станом на кінець 2014 
р., близько 45 млн чол. були насильно 
переміщені врезультаті конфліктів або 
переслідувань (це самий високий показ-
ник за останні 18 років); з них більше 15 
млн чол. є біженцями. У деяких районах 
Західної Центральної Африки беззакон-
ня і збройні конфлікти продовжують за-
грожувати прогресу людського розвит-
ку, що має довгострокові наслідки для 
прогресу країн. А в цілому ряді держав 
Латинської Америки і Карибського басей-
ну, незважаючи на високі досягнення в 
області  людського розвитку, багато лю-
дей відчувають страх у зв’язку з зростан-
ням числа вбивств і інших злочинів із за-
стосуванням насильства.[3]

Безпека  людини в жодному разі 
не замінює традиційної національної 
і міжнародної безпеки. Швидше 
вона виступає в якості доповнення, 
підкреслюючи важливу взаємозалежність 
між розвитком, безпекою та правами 
людини. Можна виділити ряд ключових 
складових безпеки людини. По-перше, 
можливість для всіх громадян жити в 
мирі та безпеці в межах кордонів держа-
ви. По-друге, використання громадяна-
ми всього набору цивільних, політичних, 
соціальних, економічних і культурних 
прав. По-третє, соціальна активність 
громадян і можливість брати участь у 
суспільному житті. По-четверте, верхо-
венство закону і незалежність судової си-
стеми.

Основною умовою реалізації безпеки 

людини  як по лінії безпеки, так і  по лінії 
розвитку є залучення громадянського 
суспільства в процес обговорення і при-
йняття рішень і мобілізація громадської 
думки. На думку М.Калдор, громадянське 
суспільство в даному випадку виступає 
центральним елементом.[4]

 Окрім забезпечення традиційної 
національної і міжнародної безпеки дер-
жави, міжнародні організації також 
орієнтуються у своїй політиці на потреби 
безпеки людини, приділяють увагу до ши-
рокому комплексу проблем, пов’язаних з 
бідністю, недоїданням, незахищеністю від 
хвороб значної частини населення Плане-
ти, з деградацією навколишнього середо-
вища, особистої і громадської людської 
безпеки. Хоча б  задля пом’якшення за-
значених проблем потрібно вживати роз-
ширене розуміння безпеки, що враховує 
інтереси людини. Сьогодні це стало скла-
довою частиною національних стратегій 
багатьох країн.
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НАТО в умовах змін системи 
міжнародних відносин

В НАТО не вірять в швидке завер-
шення українсько-російського конфлікту, 
і готуються до подальшої конфронтації 
з Росією. Такий висновок можна зро-
бити проаналізувавши офіційні заяви 
та закордонні візити Генерального се-
кретаря НАТО Єнса Столтенберга та 
інших високопосадовців НАТО, а також 
інтенсивність та географію військових 
навчань НАТО в 2015 році. 

Насамперед варто звернути увагу на 
те, як змінилася риторика представників 
НАТО в останні місяці. В НАТО вже 
не соромляться називати Росію дер-
жавою-агресором та прямою загро-
зою європейській, євроатлантичній та 



загальносвітовій безпеці. Зокрема, ще 
27 травня, в своїй промові в Центрі 
стратегічних і міжнародних досліджень 
(CSIS) у Вашингтоні (США), Генераль-
ний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
різко розкритикував Росію за її агре-
сивну політику, військову та фінансову 
підтримку сепаратистів на сході України. 
Окремо Єнс Столтенберг виділив анексію 
Криму. Незважаючи на те, що українська 
преса все частіше пише, що в Європі про 
Крим давно забули і змирилися з його 
анексією, Генеральний секретар НАТО 
чітко дав зрозуміти, що питання Кри-
му залишається відкритим. Більше того, 
він наголосив, що в НАТО не забули і про 
ситуацію в Грузії та в Молдові, які та-
кож постраждали від імперіалістичної 
політики Росії. В НАТО дуже незадоволені 
поведінкою Росії на міжнародній арені, 
зокрема недотриманням нею різного роду 
міжнародних зобов’язань та договорів, а 
також її агресивною політикою щодо дер-
жав сусідів. Окремо Генеральний секре-
тар НАТО зупинився на питанні ядерної 
зброї та політики Росії в цій сфері. В НАТО 
прекрасно розуміють, що робить Росія, і 
намагаються бути готовими відповідати 
на такий виклик, якщо буде необхідність. 
В НАТО також розуміють, що вирішити 
питання з Росією в політичній площині 
може бути надскладним завданням. Отже 
потрібно бути готовими до відповіді. 
І не лише у військовій сфері, але й в 
інших, зокрема це стосується готовності 
відповідати на виклики кібербезпеці та 
загрозу гібридних воєн. Ще одним важли-
вим пунктом його промови було вислов-
лення повної підтримки східних сусідів 
НАТО, зокрема України. 

Менше ніж через місяць, а саме 22 
червня на своїй прес-конференції та 24 
червня під час свого виступу, Генераль-
ний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
знову неодноразово наголошував на ви-
щезгаданих проблемах. Схожі настрої 
можна простежити проаналізувавши за-
яву міністрів оборони НАТО від 25 черв-
ня, в якій вони в черговий раз засудили 
політику Росії. Крім цього вони чітко дали 
зрозуміти, що НАТО буде продовжувати 
нарощувати оборонний потенціал. Окре-
мо варто відзначити наголос на розвитку 

Сил реагування НАТО, велику кількість 
навчань та укріплення на сході.

Також варто відзначити широку 
географію візитів Генерального секре-
таря НАТО Єнса Столтенберга та інших 
високопосадовців НАТО. За останні 2 
місяці вони відвідали більш ніж десять 
країн. Географія їх візитів справді вражає. 
І яскраво свідчить про те, що НАТО мас-
штабно укріплює свої позиції в Європі 
– від Скандинавії до Балкан. Зокрема, 
27 квітня Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг відвідав Португалію, де 
зустрівся з міністром закордонних справ 
Руі Мачете. 11 травня Єнс Столтенберг 
зустрівся в штаб-квартирі НАТО з пре-
зидентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, з 
яким обговорив поглиблення партнерства 
між Альянсом і Тбілісі. 3-5 червня Єнс 
Столтенберг перебував з робочим візитом 
в Норвегії, де у супроводі міністра обо-
рони Іне Марі Еріксен Серейде відвідав 
авіабазу в Будьо на півночі Норвегії. Там 
Генерального секретаря ознайомили з 
можливостями Норвезьких королівських 
ВПС і він спостерігав за тренуванням з 
вильоту по тривозі винищувачів Ф-16. 
Маршал авіації сер Крістофер Гарпер, 
генеральний директор Міжнародного 
військового штабу НАТО (DGIMS), з 9 до 
10 червня перебував з візитом в Швеції, 
де відвідав авіабазу Роннеби і Стокгольм. 
Туди ж, 12 червня прибув з візитом за-
ступник Генерального секретаря НАТО 
Александр Вершбоу. 30 червня Єнс Стол-
тенберг відвідав Берлін та взяв участь 
в святкуванні 60-ї річниці приєднання 
Німеччини до Північноатлантичного дого-
вору. 17-18 червня Генеральний секретар 
відвідав Польщу, де зустрівся з колишнім 
президентом Польщі Броніславом Комо-
ровським та з новообраним президентом 
Анджеєм Дудою. 2 липня Єнс Столтен-
берг відвідав Румунію, де зустрівся з пре-
зидентом Клаусом Вернером Йоганнісо, 
прем’єр-міністром Габріелем Опря, 
міністром закордонних справ Богданом 
Ауреску та міністром оборони Мірча Дуса. 
Також під час візиту Генеральний секре-
тар відвідав NATO Force Integration Unit 
(NFIU) в Бухаресті. 

Варто відзначити і надзвичайно ве-
лику активність НАТО на Балканах. Зо-



крема 16-17 квітня голова Військового 
комітету НАТО генерал Бартелс відвідав 
Сербію, де зустрівся з генералом 
Діковічем, начальником Генерального 
штабу сербських збройних сил, послом 
Браніміром Філіповічем, помічником 
міністра закордонних справ, і паном Зо-
раном Джорджевічем, державним секре-
тарем. 11 червня Генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберг відвідав Подгоріцу 
(Чорногорія), де зустрівся з прем’єр-
міністром Міло Джукановічем, президен-
том Філіпом Вуяновичем та спікером Пар-
ламенту Ранко Кривокапичем, міністром 
закордонних справ Ігорем Лукшичем та 
міністром оборони Міліцою Пеянович-
Джурішіч.  Крім цього, 7 липня Єнс 
Столтенберг зустрівся у штаб-квартирі 
НАТО із заступником прем’єр-міністра і 
міністром закордонних справ Чорногорії 
Ігорем Лукшичем і міністром юстиції цієї 
країни Зораном Пажиним. 9 липня Єнс 
Столтенберг відвідав Загреб (Хорватія), 
де зустрічався з прем’єр-міністром Зо-
раном Мілановичем, міністром оборони 
Анте Котромановичем, спікером парла-
менту Йосипом Леко і провідними депу-
татами. Також він відвідав Дубровник, 
де зустрічався з президентом Хорватії 
Коліндою Грабар-Кітарович, і міністром 
закордонних справ Весною Пусич. 13 
липня Єнс Столтенберг відвідав з візитом 
Словенію. Під час свого візиту він, крім 
прем’єр-міністра, також зустрічався з 
президентом Борутом Пахором, міністром 
закордонних справ Карлом Ержавецем, 
та міністром оборони Андреєю Катіч. 
Ці візити яскраво демонструють, що 
НАТО прагне якомога сильніше розвива-
ти співпрацю з країнами Балканського 
півострова, особливо з тими, які ще не є 
повноцінними членами НАТО.  

Крім Європи, очільники НАТО ак-
тивно відвідували з робочими візитами 
інші країни та зустрічалися з вищим 
керівництвом інших країн. 24 квітня Єнс 
Столтенберг зустрівся у штаб-квартирі 
НАТО з міністром оборони Нової Зеландії 
Джеррі Браунлі та з міністром закор-
донних справ Австралії Джулі Бішоп. 
26 травня Єнс Столтенберг відвідав з 
візитом США, де зустрівся з президентом 
США Бараком Обамою, Державним се-

кретарем Джоном Керрі, радником пре-
зидента США з національної безпеки Сью-
зан Райс, заступником міністра оборони 
США Робертом Ворком, та іншими висо-
копосадовцями. З 29 до 31 травня Голо-
ва Військового комітету НАТО генерал 
Кнуд Бартелс взяв участь у 14-му саміті 
з питань безпеки в Азії, організованому 
Міжнародним інститутом стратегічних 
досліджень (IISS) під навою «Діалог Шангрі-
ла – 2015» в Сінгапурі. Під час саміту ге-
нерал Бартелс зустрівся з міністрами обо-
рони, начальниками Генеральних штабів 
і професіоналами у сфері політики безпе-
ки з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
в тому числі з партнерами і союзника-
ми, для обговорення спільних питань і 
співробітництва. 9 червня помічник Ге-
нерального секретаря НАТО з політичних 
справ і політики безпеки посол Тра-
сивулос Террі Стаматопулос здійснив 
офіційний візит до Тунісу в рамках про-
грами партнерства «Середземноморсь-
кий діалог», де взяв участь у двосторонніх 
переговорах з міністром закордонних 
справ Тайєбом Баккуш, міністром обо-
рони Фархатом Хоршані і з державним 
секретарем міністерства закордонних 
справ Тунісу Мохаммедом Еззіном Челай-
фа. Тобто, трохи більше ніж за 2 останні 
місяці, вищі посадові особи НАТО прове-
ли офіційні зустрічі з очільниками більше 
ніж 10 країн Європи від Скандинавії до 
Балкан, США, Австралії, Нової Зеландії, 
Азії та Африки. 

Ну і на завершення варто відзначити 
велику кількість військових навчань 
НАТО та плани щодо збільшення витрат 
на оборону всіх без винятку держав-
членів Альянсу. Зокрема тільки останнім 
часом паралельно відбувалися на-
вчання «Joint warrior 15-1» під прово-
дом Великбританії, «Saber Strike 2015» 
в Польщі та країнах Балтії, «BRTE 21» 
в Естонії, великомасштабні навчання 
«Allied Shield» в Східній Європі, «Capable 
logistician» в Угорщині, «BALTOPS» в 
Польщі, «Saber Guardian/Rapid Trident 
15» в Румунії.

Крім цього 1 червня було оголошено, 
що НАТО вдвічі збільшує свій військовий 
контингент у Польщі у відповідь на 
російську агресію в Україні. 4 червня – 



перший з п’яти безпілотних літальних 
апаратів НАТО зійшов з конвеєра в Сан-
Дієго. 24 червня – Міністри оборони країн-
членів НАТО ухвалили важливі рішення 
зі зміцнення колективної оборони Альян-
су, в тому числі через підвищення сили 
і спроможності Сил реагування НАТО. 
Сили реагування НАТО тепер складати-
муться із 40 тисяч військовослужбовців, 
що є істотним збільшенням порівняно з 
попередніми 13 тисячами. Члени Альян-
су остаточно узгодили деталі шести не-
великих штабів, що розміщуються в 
Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі і 
Румунії. Враховуючи агресивну політику 
Росії, не дивно, що ці нові штаби будуть 
розташовані саме в цих країнах. Крім цьо-
го міністри оборони країн НАТО ухвалили 
пакет з розвитку обороноспроможності 
на допомогу Молдові удосконалити свої 
інститути оборони і безпеки. В цей же 
день Болгарія, Хорватія, Угорщина і 
Словенія підписали Лист про наміри щодо 
багатонаціонального співробітництва 
в галузі авіації для сил спеціальних 
операцій. 25 червня відбулося засідання 
Комісії Україна – НАТО, під час яко-
го Міністри оборони країн Альянсу 
підтвердили свою непохитну підтримку 
України. Одночасно Головнокомандувач 
сил НАТО в Європі отримав додаткові по-
вноваження з підготовки військ до роз-
гортання і приведення їх у стан бойової 
готовності, та було оголошено, що НАТО 
восени проведе найбільші навчання з 
часів «холодної війни», в яких візьмуть 
участь понад 30 тисяч військових. Манев-

ри під назвою «Trident Juncture 15» прой-
дуть восени в Іспанії, Італії та Португалії. 
У них будуть задіяні військові з 30 країн. 
1-2 липня в Лондоні відбулося засідання 
командувачів Військово-морських 
сил НАТО (MARCOMET), де зібралися 
керівники ВМС і морської піхоти з країн 
– членів Альянсу і партнерів, а також 
цивільні експерти, які обговорили такі 
питання, як стан військово-морських 
сил НАТО, колективну реакцію ВМС на 
численні загрози, а також співпрацю між 
НАТО і партнерами. 3 липня – помічник 
Генерального секретаря НАТО з оборон-
них інвестицій Патрік Орой привітав 
активацію нової Системи повітряного ко-
мандування і управління НАТО (ACCS). 
7 липня – кораблі першої постійної 
військово-морської групи НАТО ((SNMG1) 
та другої постійної мінно-тральної гру-
пи НАТО (SNMCMG2) почали навчання в 
Чорному морі. Кораблі прибули для про-
ведення навчань Breeze-2015 з корабля-
ми ВМС Болгарії, Румунії, США, Греції та 
Туреччини.

Крім цього дуже важливо відзначити, 
що в майбутні пів року кількість навчань 
НАТО будуть постійно зростати. Загалом 
за 2015 рік НАТО проведе понад 300 на-
вчань, що є дуже тривожним сигналом і 
означає, що країни-члени Альянсу пре-
красно розуміють, що швидкої деескалації 
українсько-російського конфлікту не 
буде. Більше того НАТО все більше і 
більше зусиль спрямовує на посилення 
обороноздатності Альянсу і захисту своїх 
східних кордонів. 

Детальнішу інформацію про роботу Центру 
міжнародної безпеки та партнерства можна отримати за адресою

http://www.ispc.org.ua
facebook.com/ispc.org.ua

centre@ispc.org.ua


