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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Інститут нейтралітету є однією з 

найстаріших форм зовнішньополітичної стратегії. Впродовж тривалого часу 

дотримання його принципів давало можливість країнам уникати конфронтації з 

сильнішими державними акторами, залишаючись при цьому платформою для 

ведення переговорів. Водночас нейтралітет не завжди гарантував безпеку, як це 

засвідчила окупація Бельгії та Нідерландів німецькими військами у роки Другої 

світової війни. Разом із тим, для таких державних акторів як Австрія, Швейцарія,  

Фінляндія та Швеція, саме зовнішня політика, що базувалася на нейтральних 

засадах, стала дієвим механізмом не лише захисту їх суверенітету, але й запорукою 

економічного розвитку.  

Однак світоустрій зазнав докорінних зрушень після завершення холодної 

війни. Зникнення соцтабору, розширення Європейського Союзу в 1995 р. за 

рахунок прийому до його лав Австрії, Фінляндії та Швеції, а також запровадження 

Північноатлантичним Альянсом програми «Партнерство заради миру» та активна 

участь у ній нейтральних країн суттєво змінили попередній зміст концепту 

нейтралітету. Навіть традиційно нейтральна Швейцарія  стала членом ООН у 

2002 р. і виявила інтерес до економічної інтеграції з офіційний Брюсселем шляхом 

подання заявки на членство в ЄЕС, від чого зрештою відмовилися швейцарські 

виборці на референдумі.  На тлі набуття динамізму інтеграційними процесами на 

глобальному, регіональному та субрегіональному рівнях, нейтралітет, як явище 

міжнародної політики, стає менш привабливим для країн Європи. Нові виклики 

перед нейтральними державами постали у зв’язку зі зростанням оборонних 

видатків Російської Федерації, російсько-грузинською війною 2008 р. та агресією 

офіційної Москви проти України у Криму та на Донбасі. Нині, коли у 

глобалізованому світі поширення набувають конфлікти з елементом гібридності, на 

порядку денному у політичних еліт низки нейтральних країн постає питання 

вироблення відповідних механізмів захисту від цього явища. За таких обставин ці 

державні актори змушені вдаватися до низки внутрішньополітичних і 

зовнішньополітичних заходів, спрямованих на гарантування власної безпеки, за 

одночасного збереження економічних зв’язків із російською стороною. Аналіз 

історичного досвіду діяльності нейтральних держав дає можливість висловити 

припущення, що нейтралітет, як сталий феномен міжнародних відносин, не зникне, 

а зазнає трансформації в умовах нестабільного європейського безпекового 

середовища. 

Проблема є актуальною і для України. У Декларації про державний 

суверенітет від 1990 р. та у декількох програмних документах перших років 

існування незалежної української держави зазначалося прагнення розбудовувати 

свою політику на нейтральних засадах. Згодом у 2010 р. Україна проголосила 

позаблоковість, що суттєво послабило її потенціал і перетворило на буферну країну 

між західноєвропейською та російською зонами впливу. Встановлення специфіки 

зовнішньої політики нейтральних країн в умовах розпаду соцтабору і спроб Росії 

відновити контроль над пострадянським простором, є стратегічним завданням, 
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реалізація якого матиме важливе значення для української зовнішньої політики як у 

контексті відмови від її «фінляндизації», так і у процесі подальшої розбудови 

міждержавних зв’язків із нейтральними країнами.  

Отже, актуальність теми роботи визначається: 1) процесами глобалізації та 

регіональної інтеграції, які суттєво вплинули на зовнішню політику нейтральних 

країн; 2) російською війною проти грузинської та української державності, що 

змушує низку континентальних державних акторів переосмислювати необхідність 

збереження нейтралітету у сучасних умовах геополітичної непевності; 3) 

докорінними змінами безпекової ситуації у світі, коли США після президентства 

Барака Обами суттєво зменшили свій вплив на міжнародній арені, а Російська 

Федерація наростила військово-технічний потенціал завдяки «нафтодоларам»; 4) 

протиріччям між активною діяльністю нейтральних Швейцарії та Австрії в ОБСЕ 

задля врегулювання кризи в Україні та небажанням даних країн погіршувати 

відносини з Російською Федерацією з економічних міркувань; 5) непевністю 

зовнішньополітичного курсу України після здобуття незалежності, наслідком чого 

стала втрата частини її територій, економічна криза і найбільша загроза 

державності починаючи з 1991 р. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна 

робота виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку світових процесів глобалізації» (затверджена протоколом Вченої ради 

Університету № 13 від 20 червня 2011 року), наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» (№ 0111U007054), зокрема підрозділу 

«Україна в сучасних політичних та безпекових процесах». 

Метою дисертаційної роботи є аналіз еволюції концепції нейтралітету та її 

практичного втілення у зовнішньополітичній діяльності європейських держав у 

контексті докорінних змін на міжнародній арені, спричинених розпадом соцтабору, 

розширенням НАТО та ЄС і реакцією на ці події з боку Російської Федерації.  

Відповідно до поставленої мети були визначені такі дослідницькі завдання: 

1. Систематизувати типи і функції нейтралітету в контексті його еволюції в 

умовах докорінних змін у міжнародному середовищі.  

2. Визначити передумови та причини формування нейтрального 

зовнішньополітичного курсу Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії.  

3. Розкрити взаємозв’язок між політикою нейтралітету і економічним 

розвитком Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії. 

4. Простежити еволюцію зовнішньої політики нейтральних країн після 

закінчення холодної війни.  

5. Виявити формування нових пріоритетів у зовнішньополітичній діяльності 

Австрії та Швейцарії під впливом «російського чинника». 

6. Встановити значення безпекової складової у зовнішній політиці Швеції та 

Фінляндії в умовах виникнення регіональних загроз з боку Російської Федерації. 
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7. З’ясувати доцільність здійснення Україною нейтральної політики шляхом 

критичного аналізу ефективності зовнішньополітичних заходів у цій сфері Австрії, 

Швейцарії, Швеції та Фінляндії та порівняння їх досвіду з українськими реаліями.  

8. Сформулювати рекомендації для органів державної влади України, у 

компетенції яких перебуває здійснення зовнішньополітичної і 

внутрішньополітичної діяльності держави. 

Об’єкт дослідження  зовнішня політика нейтральних країн Європи. 

Предметом  дослідження є  теоретичні та практичні аспекти нейтралітету як 

складової зовнішньополітичній діяльності Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії 

у сучасних умовах. 

Методологічна основа. Для реалізації мети і завдань дисертаційної роботи 

було використано: у першу чергу, загальнонаукові методи дослідження суспільних 

процесів – емпіричний, історичний, аналітичний, компаративістський, системного 

аналізу,  по-друге, історичні методи – хронологічно-проблемний та порівняльно-

історичний, а також загально-логічні методи дослідження. Системний підхід і 

задіяні у його рамках методи дали змогу здійснити комплексний аналіз концепту 

нейтралітету як основоположної складової зовнішньої політики низки 

європейських держави. Суттєвий вплив на дане наукове дослідження справило й 

застосування методу індикаторів і низки соціологічних методів. З метою з’ясування 

певних аспектів зовнішньої політики нейтральних держав Європи дослідниця 

вдалася до використання методу інтерв’ю. У роботі використано елементи 

політологічного прогнозування, що дало можливість розглянути потенційні 

можливості зазначених державних акторів впливати на перебіг та темпи 

формування нової системи європейської безпеки, а також дозволило окреслити 

перспективи подальшого розвитку зовнішньополітичного курсу України. Водночас, 

робота над дисертацією актуалізувала звернення і до таких методів як логічний, 

аналіз і синтез, індукція та дедукція.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1995-2017 рр. Нижня 

межа пов’язана зі вступом Австрії, Фінляндії, Швеції до ЄС, а верхня − з 

конфліктом на Донбасі та реагуванням на нього нейтральних країн.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у наступному: 

Уперше:  

- здійснено комплексне дослідження еволюції політики нейтральних країн 

Європи в умовах набуття динамізму процесами європейської інтеграції та появи 

нових безпекових викликів, спричинених «російським» чинником;  

- простежено взаємозв’язок між нейтралітетом і економічним розвитком 

Австрії, Швейцарії, Фінляндії та Швеції;  

- проаналізовано еволюцію підходів політичних еліт нейтральних країн до 

російської загрози та до питання зближення з НАТО; 

- з’ясовано недоцільність використання Україною складових нейтралітету у 

зовнішній політиці шляхом порівняння особливостей еволюції її геополітичної 

орієнтації з унікальними історичними умовами, за яких формувався і зазнавав 

докорінних змін курс Австрії, Швейцарії, Фінляндії та Швеції на міжнародній 

арені; 
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- введено до наукового обігу низку документів німецькою мовою, що 

стосуються нейтралітету у зовнішньополітичній діяльності Австрії та Швейцарії. 

Удосконалено: 

- систематизацію видів і форм нейтралітету;   

-  дослідження місця і ролі нейтралітету в структурі міжнародних відносин; 

Набуло подальшого розвитку: 

- положення про те, що нейтралітет в умовах глобалізації та регіональної 

інтеграції зменшує своє значення завдяки інтенсифікації торговельно-економічних 

зв’язків між країнами Західної Європи;  

- твердження, що нейтралітет не завжди виступає дієвим механізмом 

гарантування національної безпеки і потребує від країни здійснення активної 

зовнішньої політики у міжнародних організаціях, посилення її 

обороноспроможності та інтенсифікації військово-технічної співпраці з сусідніми 

державними акторами;  

- положення, що «російський» зовнішньополітичний вектор нейтральних країн 

визначається їх географічною віддаленістю від Російської Федерації, внаслідок 

чого Австрія і Швейцарія надають перевагу «м’якій» нейтралізації загрози з боку 

офіційної Москви через механізми ОБСЄ, а Швеція та Фінляндія вдаються до 

суттєвого збільшення оборонних видатків і проведення спільних військових 

навчань; 

- обґрунтування висновку про те, що геоекономічна роль Австрії, як важливого 

споживача і транзитера російського природного газу, а також Швейцарії, як 

провідного енергетичного і зернового трейдера Європи, призводить до небажання 

їх політичних еліт загострювати відносини з Росією на тлі конфлікту в Україні. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. У теоретичному 

вимірі матеріали даного дослідження можуть бути використані у процесі 

викладання навчальних курсів «Історія міжнародних відносин», «Зовнішня 

політика країн Західної Європи», «Зовнішня політика України», «Конфліктологія», 

«Актуальні проблеми міжнародної безпеки», а також у процесі підготовки 

наукових праць, присвячених еволюції зовнішньополітичного курсу нейтральних 

країн чи особливостям політики України на міжнародній арені.  

У практичному вимірі результати аналізу проблеми і рекомендації, що 

містяться у науковій роботі, можуть бути застосовані співробітниками державних 

установ, у компетенції яких здійснення зовнішньої політики України. 

Ознайомлення з ними українських дипломатів і високопосадовців сприятиме 

кращому розумінню механізмів зовнішньополітичної діяльності європейських 

нейтральних країн.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи пройшли апробацію на міжнародних та національних конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики) (м. Київ, 

квітень 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Фактори та умови 

модернізації предмету досліджень представників суспільних наук» 

(м. Дніпропетровськ, червень 2015 р.); Міжнародна науково-практична 
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конференція «Майбутнє політики лібералізму в Україні» (м. Київ, вересень 2015 

р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики) 

(м. Київ, жовтень 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Світове співтовариство: глобальні 

та регіональні виклики) (м. Київ, квітень 2016 р.); International Scientific-Practical 

Conference Actual questions and problems of development of social sciences: 

Conference Proceedings (June 28-30, 2016, Kielce: Holy Cross University); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: 

наукові дискусії» (м. Київ, Україна, 19-20 серпня 2016 року); Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 30 березня 2017 р.); Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 26 жовтня 2017 р.). 

 Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 16 

одноосібних наукових працях (загальний обсяг 9 д. а.), з яких 7 наукових статей 

(3,6 д. а.), у тому числі 3 – у фахових виданнях України (1,9 д. а.), 2 – в іноземних 

наукових виданнях (0,6 д. а.), 1 – в електронному фаховому виданні України (0,8 д. 

а.), та 9 матеріалів тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних наукових 

конференцій (5,3 д. а.).  

Структура роботи зумовлена її об’єктом, предметом, метою і завданнями. 

Дисертація складається зі вступу, трьох основних розділів, семи підрозділів, 

висновків і списку використаних джерел. Обсяг основної частини дисертації – 213 

сторінок. Список використаних джерел українською, російською, англійською та 

німецькою мовами становить 361 найменування на 42 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукове  

значення роботи, розкрито її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету і завдання дослідження, наведено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, обґрунтовано її наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

надано інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Концептуально-теоретичні засади і джерельна база 

дослідження» здійснено комплексний аналіз концептуально-теоретичних засад, 

джерельно-документальної бази та стану наукової розробки проблематики 

нейтралітету, розкрито джерельну базу, використану при написанні рукопису 

дисертації. 

Попри те, що поняття «нейтралітет» відоме здавна, своє юридично-

концептуальне оформлення воно почало отримувати XV-XVI ст. Еволюція систем 

міжнародних відносин спровокувала перегляд концепції нейтралітету, уточнюючи 
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права та обов’язки нейтральних держав відповідно до викликів і загроз 

міжнародного середовища. Нейтралітет визначається трьома головними ознаками: 

відповідністю між його типом і системою міжнародних відносин; прагненням 

максимально ототожнитись зі світовою спільнотою як єдиним цілим; перебуванням 

у центрі силової взаємодії великих держав та блоків. 

Виділяють евентуальний, постійний нейтралітет, неприєднання та 

позаблоковість, яка у певні історичні періоди набувала важливішого значення, ніж 

нейтралітет. Воєнний (евентуальний) нейтралітет передбачає неучасть у воєнному 

конфлікті; цей статус визначає позицію держави стосовно конкретного конфлікту, 

але щодо іншого подібного явища ця позиція може змінюватися, не порушуючи 

норми міжнародного права; постійний нейтралітет – неучасть у будь-яких воєнних 

конфліктах (крім оборонної війни або індивідуальної самооборони), у воєнних 

блоках і союзах; він передбачає протидію втягуванню у війну, недопущення 

іноземного втручання у внутрішні справи та створення на власній території 

іноземних військових баз і формування загонів воюючих сторін, передачі їм 

техніки та боєприпасів; у разі порушення цих правил воюючі сторони вправі 

вважати територію нейтральної держави театром воєнних дій; неприєднання 

(позаблоковість) − відмова від вступу до воєнних союзів без будь-яких гарантій або 

міжнародного визнання такого статусу іншими державами. Позаблоковість може 

бути тимчасовою або постійною, будучи проголошеною у якості 

зовнішньополітичного курсу.  

Нейтралітет є динамічним явищем міжнародних відносин, яке здатне 

адекватно реагувати на еволюцію основних характеристик середовища. Після 

закінчення «холодної війни» політика нейтралітету не просто не вичерпала себе, а 

й набула нового виміру.  

На сучасному етапі використання Австрією, Швейцарію, Швецію, Фінляндією 

нейтралітету у якості теоретичної та практичної підвалин внутрішньої та 

зовнішньої політики забезпечується за рахунок його поліфункціональності. Для 

цих держав він виконує такі функції: 

-  інтеграційна: слугує запорукою єдності та миру між різними культурними 

та релігійно-конфесійними групами всередині країн; 

- захисна: дозволяє уникнути участі державних акторів у військових 

конфліктах, втрати ними незалежності чи частини території; 

- економічна: надає можливість розвивати торговельно-економічні зв’язки з 

усіма конфліктними сторонами та зберігати інфраструктуру; 

- європейської рівноваги: допомагає уникати негативних наслідків боротьби 

зовнішніх сил і сконцентрувати зусилля на вирішенні внутрішніх проблем, за 

рахунок міжнародного співробітництва; 

- добрих послуг: держави стають арбітром під час вирішення міжнародних 

суперечок та врегулювання конфліктів, що посилює їх престиж на світовій арені.   

Крім очевидних переваг, це несе і ризики, серед яких наявні й конфлікти 

нового типу. Після початку російської агресії на Сході України термінологічне 

визначення дій Росії залишається предметом дискусій вітчизняних і закордонних 

науковців. Більшість дослідників схиляються до думки, що події на Донбасі можна 
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класифікувати як гібридну війну. Попри те, що у міжнародній політологічній науці 

та у міжнародному праві відсутнє теоретично-концептуальне визначення цього 

поняття, воно широко застосовується для характеристики російської агресії проти 

України. Зазначені події продемонстрували, що поняття «сила» не втрачає своєї 

актуальності, характеризуючи не лише військово-політичні показники, а й рівень 

впливу на інші стратегічно важливі сфери супротивників.  

У диcepтацiйномy доcлiджeннi бyло викоpиcтано i вpаховано пpацi iнозeмних 

вчeних, зокpeма, таких як: Б. Ганюшкін, Ю. Прусаков, О. Тіунов, Л. Моджорян, 

О. Кондаков, В. Кружков, Ю. Дерябін, Л. Кулябіна, М.  Гелер, Р. Біндшедлер, Л. 

Фольшайда, М. Майєр, Е. Макнамара, Р. Швок, С. Левенекс, М. Валь, Г. Хаузер, П. 

Луіф, Т. Рієс, Т. Єгер, Л. Бендер та інші. та інші. Аналізу сучасного стану 

європейської безпекової системи, основних тенденцій міжнародної системи 

початку ХХІ ст., місця та ролі у них європейських нейтральних держав та України 

присвячені праці С. Толстова, Г. Перепелиці, В.  Горбуліна, В. Головченка, М. 

Дорошка. Дослідження витоків української позаблоковості та формування 

зовнішньополітичної стратегії України здійснено у публікаціях В. Вдовенко, 

Г. Яворської, Б. Парахонського, Н. Мельник, Л.  Чекаленко, М. Сунгуровського, В. 

Антошкіна, Т. Цвірової, О. Мельника, В. Клименко. 

Ступінь дослідження функціонування концепту нейтралітету в сучасних 

умовах залишається незначним, особливо враховуючи події останніх років, які 

спровокували перегляд теоретичних і практичних підвалин існування та 

подальшого формування сучасної системи міжнародних відносин. Однак наявні 

дослідження сконцентровані переважно на періоді кінця 90-х рр. ХХ ст. – початку 

ХХІ ст., коли у центрі уваги науковців перебував здебільшого євроінтеграційний 

вектор зовнішньої політики зазначених країн загального аналізу 

зовнішньополітичної діяльності нейтральних країн як на двосторонньому рівні, так 

і в межах НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН. Сучасне узагальнююче дослідження еволюції 

принципу нейтралітету у зовнішній політиці нейтральних держав Європи в умовах 

виникнення нових глобальних та регіональних загроз відсутнє, що актуалізує 

потребу в комплексній науковій праці з даної тематики. 

У другому розділі – «Особливості формування політики нейтралітету у 

зовнішній політиці європейських країн» визначено ключові особливості набуття 

Австрією, Швейцарією, Швецією, Фінляндією нейтрального статусу з урахуванням 

формування та еволюції безпекового середовища на континенті.  

Передумови та шляхи проголошення цими країнами нейтрального курсу 

доволі різні. Підставою для набуття Фінляндією нейтралітету у 1955 р. стало її 

геополітичне розташування поруч із СРСР, до складу якого під час існування 

Російської імперії вона входила у 1809-1917 рр. Унікальність ситуації для цієї 

країни визначалася також участю у декількох конфліктах із СРСР і поразкою у 

Другій світовій війні. Крім того, серед усіх скандинавських державних акторів саме 

Фінляндія мала найдовший сухопутний кордон із СРСР протяжністю понад 1340 

км, а її політичний центр Гельсінкі знаходився у двох годинах плавання на борту 

сучасного військового корабля від Таллінна – столиці Естонської СРСР. Отже, на 

відміну від члена НАТО Норвегії, Північноатлантичний Альянс був би обмежений 
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у своїх логістичних можливостях захистити не надто заселену Фінляндію, рух 

військових колон через територію якої ускладнюється наявністю десятків тисяч 

озер.  

Нейтралітет Швеції, проголошений на початку ХІХ ст., дав можливість 

впродовж тривалого часу утримуватися від участі у військових діях на 

європейському континенті. Зокрема, їй вдалося уникнути бойових дій на своїй 

території під час Першої і Другої світових воєн, але у ході другого військового 

конфлікту вона надавала військову допомогу Фінляндії та економічну підтримку 

Третьому Рейху, що дозволило їй отримати суттєві прибутки та зберегти високий 

рівень життя. У період «холодної війни» свій статус Швеція визначала як 

«позаблоковість у мирний час, спрямована на нейтралітет під час війни», 

відкидаючи до початку 1990-их рр. участь в інтеграційних структурах, у яких 

суттєве  значення мала саме безпекова складова.  

Австрія, будучи оточеною з трьох сторін країнами соцтабору і поділеною на 

зони окупації за результатами Другої світової війни, у 1955 р. проголосила 

нейтралітет, оскільки прагнула здобути суверенітет та уникнути розташування на 

своїй території постійних іноземних військових баз. Австрія – історично перша 

країна Західної Європи, до якої СРСР ще у 1968 р. почав постачати природний газ, 

бо центральне географічне розташування перетворювало її на важливу транзитну 

ланку для подальшого транспортування енергоносіїв до Західної Європи. Дешеве 

радянське, а згодом російське «блакитне» паливо стало одним із визначальних 

чинників економічного дива Австрії та її потужної індустріалізації. Ще у 1957 р. 

Відень став штаб-квартирою МАГАТЕ, в 1966 р. тут розпочав роботу головний 

офіс Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку, а в 1980 р. це місто 

було проголошене третьою штаб-квартирою ООН. Водночас за рахунок 

виготовлення зброї корпораціями «Глок» і «Штоєр» країна забезпечила населення 

засобами оборони на випадок можливої агресії ззовні.  

Нейтралітет Швейцарії у 1815 р. був проголошений рішенням Віденського 

конгресу і обумовлений намаганнями зберегти цілісність конфедерації, яка, 

знаходячись в оточенні войовничих німецькомовних земель і Франції, ризикувала 

втратити частину своєї території або опинитися в епіцентрі повномасштабної 

європейської конфронтації. Крім того, на міжнародному рівні Швейцарія 

традиційно намагається гарантувати власну безпеку шляхом збереження статусу 

європейської штаб-квартири міжнародних організацій. Зокрема, у Женеві 

працювала Ліга Націй, а нині функціонує друга за значенням після Нью-Йоркської 

штаб-квартира ООН. Також тут виконує свої функції представництво Верховного 

комісара ООН у справах біженців.  

Нині реалізовуються такі варіанти політики безпеки нейтральних країн: 

- підтримка існуючого нейтрального статусу у його традиційно 

консервативному значенні (Швейцарія); 

-   поступовий відхід від політики нейтралітету, інтеграція до євроатлантичних 

структур безпеки, але без вступу до НАТО (Австрія, Швеція, Фінляндія). 

У третьому розділі – «Геополітичні і безпекові пріоритети європейських 

нейтральних держав в умовах появи нових глобальних загроз» проаналізовано 
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специфіку пріоритетів Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії на тлі 

переформатування міжнародного середовища і поширення викликів і загроз нового 

типу.  

Одним із перших відчутних безпекових викликів для нейтральної зовнішньої 

політики цих країн стала російсько-грузинська війна 2008 р. Черговим прикладом 

дестабілізації міжнародної системи стали анексія Росією українського Криму та 

агресія на Донбасі, які співпали у часі з головуванням в ОБСЄ Швейцарії та 

Австрії. Позитивним аспектом їх політики є осуд дій Росії в Україні, надання 

гуманітарної допомоги населеним пунктам на Донбасі, сприяння налагодженню 

переговорів у Мінському форматі. Однак, відмовляючись від дотримання політики 

антиросійських санкцій та намагаючись домогтися їх відміни, Австрія та 

Швейцарія апелювали до прагнення зберегти нейтральний статус в умовах 

дипломатичної конфронтації Заходу з Росією, щоб зберегти стабільність 

дипломатичних зв’язків із Російською Федерацією та мінімізувати негативний 

вплив санкційної політики на економіку за рахунок прибутків від співпраці з 

російськими бізнесовими колами. У даному випадку нейтралітет слугує 

інструментом для виправдання відходу від прийнятної у Європі консолідованої 

позиції протидії Росії.  

Іншим аспектом питання еволюції нейтралітету європейських держав у 

контексті російської агресії проти України стала взаємодія з НАТО, яка є 

актуальною для Фінляндії та Швеції, які дотримуються принципу неприєднання. За 

таких обставин реакція нейтральних країн на ці події відрізнялася залежно від 

географічної віддаленості від Російської Федерації. Для Швеції та Фінляндії 

пріоритетними стали: зміцнення оборонного потенціалу та отримання додаткової 

міжнародної підтримки через налагодження військово-політичного співробітництва 

з НАТО. Це спричинено наявністю спільних кордонів із Російською Федерацією, 

незахищених балтійських Аландських островів (Фінляндія) та Готланду (Швеція), 

які могли б першими стати жертвами агресії, а також низкою російських 

провокацій поблизу кордонів цих держав із застосуванням підводних човнів чи 

військової авіації.  

Маючи різні підходи до питань безпеки, Швеція і Фінляндія тривалий час 

активно розвивали співпрацю з НАТО, рівень співробітництва з якою нині нагадує 

незадеклароване членство, що сприяє зміцненню позицій скандинавських 

нейтральних держав у регіоні Північної Європи. Примітно, що російська загроза 

спричинила різну реакцію політичних еліт нейтральних країн. Швеція активно 

зреагувала на анексію Криму та конфлікт на Донбасі, продемонструвавши, що 

готова дати відсіч потенційному агресору. Натомість Фінляндія, зміцнюючи свій 

оборонний потенціал та покладаючись на політичну підтримку з боку Швеції, 

регіональних партнерів та НАТО, продовжує лояльно ставитися до Російської 

Федерації.  

На відміну від НАТО, ЄС не належить до безпекових організацій, а його 

безпекова складова ще далека до остаточної сформованості. За таких умов ЄС не 

тільки не обмежує політику нейтралітету держав-членів, але й знаходиться під її 

впливом. Хоча участь в економічних союзах не суперечить нейтральному статусу, 
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Швейцарія відмовилася від вступу до ЄС, оскільки зобов’язання, які накладаються 

членством, загрожують не лише економічному становищу держави, а й 

двостороннім відносинам із деякими традиційними партнерами. На прийняття 

такого рішення вплинула відсутність бажання імплементувати вимоги фінансового 

та банківського законодавства ЄС, згідно з яким Швейцарія мала відмовитися від 

дотримання банківської таємниці. Саме абсолютна конфіденційність та закритість 

інформації у цій сфері впродовж тривалого часу є запорукою фінансового 

благополуччя та економічного процвітання Швейцарії.  

З моменту здобуття нашою державою незалежності нейтралітет та 

позаблоковість, конкуруючи з вектором євроатлантичної інтеграції, були 

поширеними темами дискусії у вітчизняних політичних та наукових колах. 

Зрештою, в 2010 р. Україна проголосила позаблоковість, яка змусила сподіватися 

на власні сили для гарантування безпеки. Через декілька років відбулася анексія 

Росією Криму та розпочалося вторгнення російських військ на Донбас, яке 

переросло у повномасштабний збройний конфлікт, що триває і нині. У таких 

умовах існують прагнення вітчизняних політиків та рекомендації міжнародних 

«експертів» порушувати питання про проголошення нейтралітету України за 

зразком Фінляндії, що дасть змогу «умиротворити» Росію і відновити з нею 

економічні зв’язки. Це видається маловірогідним, оскільки між Україною і 

нейтральними країнами, зовнішня політика яких є об’єктом цього дослідження, 

існують значні геополітичні, цивілізаційні та економічні відмінності. Усі зазначені 

державні актори можуть витрачати значні кошти на оборонні потреби, 

реформувавши збройні сили згідно зі стандартами НАТО. Австрія, Швеція та 

Фінляндія вже є членами ЄС, що посилює їх безпеку у Європі. Нейтральні державні 

актори, за винятком Фінляндії, не відчувають на собі безпосередньої російської 

загрози, тоді як більшість великих міст центрально-східної України розташовані 

недалеко від кордонів із Росією, а частина українсько-російського державного 

кордону взагалі не контролюється українськими прикордонниками. Нейтральні 

країни не мають таких протиріч історичного характеру, які притаманні відносинам 

України з сусідами  Польщею, Угорщиною та Румунією, що позбавляє Україну 

союзників серед прикордонних із нею країн. Тож стратегічна ситуація не створює 

сприятливих умов для набуття нейтрального статусу. Зрештою, нейтральні країни 

тривалий час активною зовнішньою політикою формували позитивний 

міжнародний імідж, тоді як для західних партнерів Україна залишається 

інвестиційно непривабливою країною без чітких геополітичних пріоритетів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

1. До практики міжнародних відносин нейтралітет увійшов у якості засобу 

захисту від масштабних війн і конфліктів або експансіоністських прагнень великих 

держав. Тому у рамках школи реалізму переважало сприйняття нейтралітету як 

політики слабкості державного актора. Згодом ідеалісти  прийшли до висновку, що 

передумовою набуття нейтралітету не завжди є прагнення уникнути війни та втрат, 

які вона несе. Тому доцільно аналізувати кожен випадок набуття державою 
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нейтралітету окремо, враховуючи особливості історичного контексту, 

індивідуальні риси розвитку, зовнішньополітичні завдання та умови 

геополітичного середовища. На цій підставі такі форми нейтральної політики: 

воєнний (евентуальний) нейтралітет (неучасть у воєнному конфлікті, яка може 

мати тимчасовий характер, не порушуючи при цьому норм міжнародного права); 

постійний нейтралітет (неучасть у воєнних конфліктах, об’єднаннях, блоках, 

союзах, якщо вони загрожують іншим державам); неприєднання (позаблоковість) 

(відмовою від приєднання до військово-політичних блоків без набуття безпекових 

гарантій або міжнародного визнання цього статусу іншими акторами міжнародних 

відносин). Політологічна наука класифікує нейтральні держави таким чином: 

Швейцарія та Австрія постійно дотримуються цього принципу, Фінляндія здійснює 

політику неприєднання, Швеція – неприєднання у мирний час з метою бути 

нейтральною у випадку війни (нейтралітет за традицією). 

2. Визначено причини і передумови формування зовнішньої політики 

нейтральних Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії. Упродовж тривалого часу вони 

притримуються політики нейтралітету, при цьому одним із пріоритетів цих 

державних акторів є співпраця з міжнародними організаціями на кшталт ООН, 

НАТО, ЄС, ОБСЄ за одночасного збереження політичних і економічних контактів 

спочатку з СРСР, а потім – з Російською Федерацією. 

Для Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії проголошення нейтралітету було 

закономірною реакцією на зміни міжнародного середовища. Проголошення 

нейтралітету Швейцарії ознаменувало набуття ним міжнародно-правового 

визнання та продемонструвало високий вплив на безпекову атмосферу. Через 

надання Швейцарії гарантованого сильнішими акторами міжнародних відносин 

нейтралітету було ліквідовано загрозу реваншистських настроїв та створено 

запоруку стабільності «концерту націй». Нейтральний статус Австрії теж став 

наслідком докорінних змін у міжнародних відносинах в умовах повоєнного 

облаштування світу. Доцільно говорити про договірний нейтралітет, американсько-

радянське консенсусне рішення про проголошення якого Австрією не дозволило їй 

приєднатися ні до НАТО, до лав соціалістичного табору. На відміну від Австрії і 

Швейцарії, Швеція здобула нейтралітет добровільно, щоб унеможливити 

перетворення своєї території на зону бойових дій. Відсутність документального 

закріплення цього принципу дало можливість маневрувати під час конфліктів. 

Зокрема, досі виникають сумніви з приводу зовнішньої політики нейтральних країн 

у роки Другої світової війни, адже Фінляндія була союзником Німеччини. У період 

блокового протистояння ця країна вдалася до «фінляндизації», для якої характерна 

гнучка поведінка малого державного актора щодо більшої і сильнішої сусідньої 

держави з метою захисту національних інтересів за рахунок компромісів і 

поступок.  

Зазначені держави здатні пристосовуватися та долучатися до глобальних та 

регіональних міжнародно-політичних процесів, наповнюючи принцип нейтралітету 

новим змістом. Цілком природно, що це провокує зміни політичної та економічної 

систем, принципів зовнішньої політики тощо. Прикладом цього є реформування 

банківської системи Швейцарії, вступ Австрії, Швеції та Фінляндії до ЄС. При 
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цьому відсутність офіційного статусу держави-члена НАТО не є перешкодою для 

участі у її миротворчих операціях. 

3. У роботі простежено взаємозв’язок між політикою нейтралітету та 

економічним розвитком Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії.  

Фінляндія використала нейтралітет для досягнення високих темпів 

економічного зростання за рахунок співпраці з Російською Федерацією (СРСР) у 

таких галузях як туризм, експлуатація лісових і енергетичних ресурсів, експорт 

мобільних телефонів і фінського паперу. Політика нейтралітету дозволила країні 

стати посередником між Росією та ЄС і у туристичній галузі, адже більшість росіян 

отримують першу Шенгенську візу у консульствах цієї країни і розпочинають 

подорожі до Європи з перетину кордону Фінляндії. Завдяки згоді цієї країни 

офіційній Москві вдалося прокласти у Балтійському морі у 2012 р. газопровід 

«Nord Stream-1» та розпочати будівництво газогону «Nord Stream-2», які 

створюють загрозу енергетичній безпеці України та країн Східної Європи.  

Швеція відзначається потужним оборонним бюджетом і є неформальним 

економічним лідером у Скандинавії, концентруючи на своїй території більшість 

промислових підприємств регіону, що спеціалізуються на виготовленні 

автомобілів, побутової електроніки, телекомунікаційного обладнання, текстильної 

продукції. Країна зробила акцент на самостійному забезпеченні обороноздатності 

шляхом розвитку ВПК, який є найрозвинутішим серед нейтральних країн. Завдяки 

низькому рівню корумпованості вона є одним із головних осередків залучення 

прямих іноземних інвестицій у регіоні. 

Швейцарія є однією з найзаможніших країн Європи, інноваційним лідером 

Західної Європи, що покладається на економічні операції, експорт ліків, хімікатів, 

верстатів, золотих злитків і годинників. Швейцарські банки традиційно слугували 

осередками зберігання коштів громадян сусідніх країн, що вели між собою війни. 

Відсутність руйнувань під час регіональних конфліктів у поєднанні з центральним 

географічним розташуванням у Західній Європі та наявністю Альпійських гір 

перетворюють країну на одного з туристичних лідерів континенту.  

Австрійське економічне диво було частково пов’язане з сусідством із 

найбільшою і промислово розвиненою федеральною землею Німеччини Баварією, 

що дозволило німецьким концернам перетворити країну на свою виробничу базу, 

послуговуючись її німецькомовною робочою силою і географічною наближеністю 

до Адріатичного моря. Також між Німеччиною та Австрією було налагоджено 

взаємовигідний туристичний обмін. Робота важкої та хімічної промисловості 

залежала від стабільних поставок радянського, а потім російського газу.  

4. Аналізуючи  зовнішню політику Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії, 

можна виокремити кілька етапів її еволюції після закінчення «холодної війни». 

Вперше це відбулося після припинення блокового протистояння, коли у якості 

пріоритетного вектору було обрано європейську інтеграцію. У 1995 р. Австрія, 

Фінляндія та Швеція приєдналися до ЄС. Парадигма їх зовнішньої політики 

еволюціонувала у бік відходу від декларування особливого шляху на міжнародній 

арені на користь солідарної участі у функціонуванні ЄС. Економічні мотиви, якими 

керувалися ці країни під час вступу до ЄС, виправдалися. Австрія отримала змогу 
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розвинути туристичну та аграрну сфери, а Фінляндія і Швеція – наукомісткі галузі.  

Доволі негативно на нейтральні держави-члени ЄС вплинула міграційна криза, яка 

провокує поширення тероризму, наростанню суспільного невдоволення і, як 

наслідок, посилення позицій євроскептиків у внутрішньополітичних колах.  

Швейцарія у 1992 р. подала заявку на членство в ЄЕС, а в 2002 р. стала 190-м 

членом ООН. На момент вступу ця країна підтримувала більшість рішень Ради 

Безпеки ООН, зокрема приєдналась до санкцій проти Югославії та Іраку, а також 

взаємодіяла з багатьма спеціалізованими установами ООН (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, 

ВООЗ, Управління Верховного комісара у справах біженців тощо).  

Нині усі європейські нейтральні держави активно співпрацюють із НАТО, 

основними механізмами чого є програма «Партнерство заради миру» і миротворчі 

місії. Не будучи членами НАТО, Австрія, Фінляндія і Швеція не можуть 

скористатися ст. 5 Вашингтонського договору, що закріплює принцип колективної 

оборони. Натомість вони можуть розраховувати на допомогу ЄС, оскільки схоже 

положення про захист один одного у разу агресії має Лісабонський договір 2007 р. 

Водночас у зазначених державах відбуваються дискусії щодо доцільності 

посилення співпраці з НАТО в оборонній сфері на тлі подій в Україні.  

Російська агресія проти України визначила початок нового етапу у зовнішній 

політиці європейських нейтральних держав. Занепокоєння з приводу непорушності 

кордонів у Європі стало поштовхом для збільшення ними військових видатків. 

Проте більшість європейських нейтральних держав пов’язані з офіційною Москвою 

тісними економічними та політико-дипломатичними відносинами. Найбільш 

послідовно санкційної політики дотримується Швеція, яка, сприймаючи Росію як 

основну загрозу національній безпеці та стабільності у регіоні Північної Європи, 

вживає заходів для обмеження її зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 

діяльності. Натомість Австрія, Швейцарія та Фінляндія з метою мінімізації 

економічних збитків продовжують підтримувати з Росією торгівельно-економічні 

зв’язки, ігноруючи існуючі заборони та обмеження.  

5. Виявлено формування нових пріоритетів у зовнішній політиці Австрії та 

Швейцарії в умовах нестабільності європейської та глобальної систем міжнародних 

відносин. Не будучи повноправними членами європейських безпекових структур, 

нейтральні держави лише у рамках ОБСЄ могли вплинути на глобальні політичні 

процеси, продемонструвати позицію з приводу міжнародних подій. У контексті 

неналежного реагування на російсько-український конфлікт гострій критиці було 

піддано як діяльність ОБСЄ, так і позицію Австрії та Швейцарії під час їхнього 

головування. Вплив відносин із Росією на економічне становище цих країн та 

міжпартійні зв’язки не дозволили їм вживати заходів, які могли б спровокувати 

негативну реакцію офіційної Москви. Австрія і Швейцарія намагалися здійснювала 

кроки, яких вимагала офіційна позиція організації, проте всупереч ЄС 

продовжували підтримувати тісні контакти з Росією. Тож так само, як нейтралітет у 

якості історичної традиції впливає на політичну позицію країн, так і стабільні 

відносини з Російською Федерацією, які вибудовувалися століттями, продовжують 

залишатися пріоритетом зовнішньої політики Австрії та Швейцарії.  



14 

6.З’ясовано особливості безпекової складової політики Швеції та Фінляндії в 

умовах виникнення нових регіональних загроз з боку Російської Федерації. Після 

конфлікту Росії та Грузії у серпні 2008 р. у цих країнах активізувалися внутрішні 

дискусії з приводу доцільності вступу до НАТО. Швеція на події у Грузії 

зреагувала активніше, ніж Фінляндія, виступивши ініціатором посилення позицій 

ЄС за рахунок співпраці з країнами ЦСЄ. Фінляндія дотримувалася більш лояльної 

щодо Росії позиції. Згідно з принципами ОБСЄ, де у той період країна головувала, 

фінські високопосадовці засудили агресію проти Грузії, але не підтримали 

антиросійські санкції, які могли зашкодити економіці Фінляндії.  

Події в Україні спровокували суспільні дискусії з приводу доцільності вступу 

до НАТО. Нині Швеція та Фінляндія роблять ставку на зміцнення обороноздатності 

та розвиток двостороннього і регіонального воєнного співробітництва, 

намагаючись не обтяжувати себе зобов’язаннями перед партнерами з ЄС та 

рамками взаємодії з НАТО.  

У сучасних умовах безпекова складова набуває вагомого значення у зовнішній 

політиці Швеції та Фінляндії. Швеція демонструє готовність обороняти власну 

територію та давати відсіч агресору на теренах Північної Європи та у Балтійському 

морі. Активна протидія та критика зовнішньої політики Росії щодо України, а нині 

й Сирії сприяє формуванню позитивного міжнародного іміджу країни, зацікавленої 

у всебічному сприянні миру та безпеці та дотриманні норм міжнародного права. 

Натомість неоднозначна стратегія поведінки Фінляндії та її активна взаємодія з 

Російською Федерацією ставить під сумнів її нейтралітет та надійність як 

міжнародного партнера.  

7. Автором встановлено недоцільність здійснення Україною нейтральної 

політики. Політика позаблоковості в українському контексті, продемонструвавши 

свою неефективність, нівелювала можливість вивчення у якості гіпотетичного 

напряму зовнішньополітичного розвитку модель нейтралітету. Європейські країни 

традиційного нейтралітету не можуть розглядатися як взірець для України, адже 

територіально вони перебувають в оточенні демократичних сусідів, які належать до 

НАТО та ЄС. Не менш важливими аспектами є економічна благополучність, 

фінансова незалежність та наявність ресурсів для  самооборони у випадку агресії.  

Офіційна відмова України від позаблоковості у 2014 р. стала стратегічним 

рішенням, яке дозволило не тільки отримувати міжнародно-технічну допомогу в 

умовах конфлікту на Сході, а й визначити подальший вектор розвитку. Зберігає 

актуальність питання отримання військово-політичної та матеріальної підтримки 

від міжнародних фінансових організацій, ЄС, НАТО і США. Це має створити 

умови для унеможливлення окупації інших українських територій та врегулювання 

конфлікту в східних районах України. Проте зближення з ЄС та НАТО, військово-

політична та матеріальна допомога, залежать від докорінних реформ, успішна 

реалізація яких є важливим чинником позитивного сприйняття нашої держави на 

міжнародній арені.  

7. Автором сформульовано рекомендації для органів державної влади України, 

в компетенції яких перебуває здійснення зовнішньої політики. Серед них варто 

виділити наступне:  
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a) отримати дієві, підтверджені парламентами, гарантії безпеки нашій державі, 

яка добровільно відмовилися від третього у світі ядерного арсеналу.  

 б) налагодити відносини особливого партнерства з нейтральними країнами 

Європи, які мають вплив у міжнародних організаціях чи є неформальними 

лідерами окремих регіонів.  

в) за умови позитивної динаміки реформування у ключових для НАТО сферах 

(лібералізація економіки, боротьба з корупцією і створення Антикорупційного 

суду, зменшення впливу держави на економіку, очищення судової гілки влади) 

Україна може сподіватися на додаткову міжнародну підтримку для 

внутрішньополітичних перетворень, а покращення її міжнародного іміджу 

сприятиме поліпшенню ставлення західних партнерів до питання членства в НАТО. 

г) перегляд Воєнної доктрини України та Стратегії національної безпеки з 

метою адаптації до нових безпекових умов та вироблення механізмів інтеграції до 

системи колективної безпеки у Європі та світі.   

д) створення дієвої системи інформаційно-кібернетичної безпеки, яка 

ґрунтується на консолідованому усвідомленні національних інтересів, існуючих 

викликів та загроз, а також розробці методів їхнього виявлення та протидії.   

Отже, Україна не має необхідних засобів для впливу на політику Росії. 

Розгортання на території України конфлікту, який знаходиться у небезпечній 

близькості до кордонів ЄС та НАТО, з одного боку, поповнює перелік недоліків, 

які унеможливлюють членство у цих інтеграційних об’єднаннях, а з іншого − несе 

настільки масштабні загрози, що вони просто не можуть ігноруватися світовим 

співтовариством.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Дирда А. О. Особливості формування нейтралітету у зовнішній політиці 

європейських держав / А. О. Дирда // Актуальні проблеми міжнародних відносин.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 2015. – Випуск 125.  Ч. 1. – С. 53-66. 

2. Дирда А. О. Співвідношення економічних та політичних зобов’язань 

нейтральних держав з перспективою розвитку оборонної сфери ЄС / А. О. Дирда // 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. 

– Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Вип.№6 (2017). – 

С. 18-31. 

3. Дирда А. О. Фінська політика нейтралітету: новий етап у зовнішній 

політиці чи еволюція «фінляндизації» [Електронний ресурс] / А. О. Дирда // 

Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – №14 (2017). – Режим доступу: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3064/2752 

4. Дирда А. О. Енергетичний чинник у російсько-австрійських відносинах у 

контексті агресії Росії проти України / А. О. Дирда // «Політичне життя». – 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. – №4 (2017). – С. 97-102. 

Статті в іноземних виданнях: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3064/2752


16 

1. Дирда А. О. Формування та еволюція ролі нейтралітету у зовнішній 

політиці Швейцарії  (Formation and evolution of the role  of neutrality in the foreign 

policy Switzerland) / А. О. Дирда // Sciences of Europe. – Vol 2, No 2(2). –  2016. – 

С.113-120. 

2. Дирда А. О. Головування Швейцарії в ОБСЄ в контексті кризи в Україні 

(The OSCE chairmanship of  Switzerland in the context of Ukrainian crisis) / А. О. 

Дирда // Європейський політико-правовий дискурс (European political  and law 

discourse). – Вип.5. – 2016. – С. 22 - 27. 

Статті в інших виданнях: 

1. Дирда А. О. Державний нейтралітет як альтернатива зовнішньополітичного 

курсу України в сучасних умовах – «за» і «проти» / А. О. Дирда // Географія та 

туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред..) та ін. – К.: Альтерперес. – 

Вип. 11. – С. 113-121. 

Публікації апробаційного характеру: 

1. Дирда А. О. Перегляд безпекової парадигми скандинавського нейтралітету 

в контексті російсько-українського конфлікту / А. О. Дирда // «Шевченківська 

весна»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 2 квітня 2015 року).  Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 

2015. – Ч. 1.  С. 82 - 87. 

2. Дирда А. О. Швеція: «доозброєння» нейтралітету чи зміна безпекових 

пріоритетів? / А. О. Дирда // «Фактори та умови модернізації предмету досліджень 

представників суспільних наук»: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 червня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО 

«Відкрите суспільство», 2015. – С. 98 -103. 

3. Дирда А. О. Співробітництво Фінляндії та НАТО після анексії Російською 

Федерацією Криму» / А. О. Дирда // «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики) (м. Київ, жовтень 2015 

р.): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1.  С. 82-87. 

4. Дирда А. О. Оборонний потенціал Швейцарії як одна з гарантій 

нейтралітету / А. О. Дирда // «Шевченківська весна»: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 

7 квітня 2016 року).  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин, 2016. – Ч. 1.  С.70-74. 

5. Дирда А. О. Криза в Україні як чинник швейцарсько-російських відносин / 

А. О. Дирда // International Scientific-Practical Conference Actual questions and 

problems of development of social sciences: Conference Proceedings. – June 28-30, 

2016. – Kielce: Holy Cross University. – P. 134-138. 

6. Дирда А. О. Політика європейських нейтральних держав у контексті 

євроатлантичного співробітництва / А. О. Дирда // Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 



17 

Київ, Україна, 19-20 серпня 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова 

суспільнознавча організація», 2016. – 104 с.) – С. 68-71.  

7. Дирда А. О. Роль принципу нейтралітету в контексті взаємодії Швейцарії 

та ЄС / А. О. Дирда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», Київ, 27 жовтня 2016 р. – Київ: ІМВ, 2016. – С. 74-78.  

8. Дирда А. О. Головування Австрії в ОБСЄ: перспективи і ризики для 

України / А. О. Дирда // «Шевченківська весна»: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 30 

березня 2017 року).  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 64 - 68. 

9. Дирда А. О. Парламентські вибори в Австрії – виклики та очікування для 

України / А. О. Дирда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», Київ, 26 жовтня 2017 р. – Київ: ІМВ, 2017. – С. 64 - 69. 

 

АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Розглянуто особливості еволюції концепції нейтралітету та її практичного 

втілення у зовнішньополітичній діяльності європейських держав у контексті 

докорінних змін на міжнародній арені після розпаду соцтабору, розширення НАТО 

та ЄС. 

Дисертант виявив формування нових зовнішньополітичних пріоритетів 

Австрії та Швейцарії під впливом «російського чинника» та встановив значення 

безпекової складової у зовнішній політиці Швеції та Фінляндії в умовах 

виникнення нових регіональних загроз з боку Російської Федерації. З’ясовано 

недоцільність здійснення Україною нейтральної політики шляхом критичного 

аналізу досвіду здобутків у цій сфері європейських нейтральних держав та їх 

порівняння з українськими реаліями. 

Ключові слова: європейські країни, нейтралітет, позаблоковість, 

неприєднання, зовнішня політика, ЄС, НАТО, ОБСЄ, «російський чинник», 

конфлікт, криза, еволюція, безпека, оборона, інтеграція, співробітництво, 

незалежність.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04  политические проблемы международных систем и 

глобального развития.  Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины.  Киев, 2017. 

Рассмотрены особенности эволюции концепции нейтралитета и ее 

практического воплощения во внешнеполитической деятельности европейских 

государств в контексте коренных изменений на международной арене, вызванных 

распадом соцлагеря, расширением НАТО и ЕС. 

Обнаружено формирования новых внешнеполитических приоритетов Австрии 

и Швейцарии под влиянием «русского фактора» и определено значение фактора 

безопасности во внешней политике Швеции и Финляндии в условиях 

возникновения новых региональных угроз со стороны России. Установлено 

нецелесообразность осуществления Украине нейтральной политики путем 

критического анализа внешнеполитического опыта европейских нейтральных 

государств и их сравнения с украинскими реалиями. 

Ключевые слова: европейские страны, нейтралитет, внеблоковость, 

неприсоединение, внешняя политика, ЕС, НАТО, ОБСЕ, «русский фактор», 

конфликт, кризис, эволюция, безопасность, оборона, интеграция, сотрудничество, 

независимость. 

 

SUMMURY 

Dyrda A. Evolution of neutrality in the foreign policy of the European states 

(the cases of Austria, Finland, Sweden, and Switzerland). – Qualification scientific 

thesis. Manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science, Specialty 

23.00.04  Political problems of international systems and global development.  Kyiv 

National Taras Shevchenko University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine.  Kyiv, 2017.  

Evolutionary peculiarities of the concept of neutrality and its practical 

implementation in the foreign policy activities of the European states in the context of 

fundamental changes on the international arena caused by the collapse of the socialist 

camp, the expansion of NATO and the EU and the reaction of the Russian Federation 

thereto are considered. 

While achieving these purposes, the author has carried out the following tasks: 

- to systematize the types and functions of neutrality in the context of its evolution 

under the conditions of fundamental changes of the international environment; 

- to determine the reasons and prerequisites for the formation of the neutral foreign 

policy course of Austria, Switzerland, Sweden, and Finland; 

- to reveale the relationship between the policy of neutrality and the economic 

development of Austria, Switzerland, Sweden, and Finland; 

- to trace the evolution of the foreign policy of neutral countries after the end of the 

Cold War; 

- to discover the process of formation of new priorities in the foreign policy 

activities of Austria and Switzerland under the influence of the ‘Russian factor’; 
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- to establish the importance of the security component in the foreign policy of 

Sweden and Finland in the face of new regional threats posed by the Russian Federation; 

- to find out the expediency of implementation of a neutral policy by Ukraine on the 

basis of critical analysis of the achievements of Austria, Switzerland, Sweden, and 

Finland in this area and their comparison with the Ukrainian reality; 

- to formulate recommendations for the state authorities of Ukraine to be responsible 

for the implementation of the foreign and domestic policy of the state. 

For the first time in the Ukrainian international political science the comprehensive 

study of the evolution of the policy of neutral European countries in the conditions of 

dynamic processes of European integration and the emergence of new security challenges 

caused by the ‘Russian factor’ is fulfilled.  

For a long time, the principle of neutrality is an influential factor in international 

relations. Distinguish the following forms of neutrality: military (eventual) neutrality, 

permanent neutrality, non-alignment (non-aligned). Political science classifies neutral 

states as follows: Switzerland and Austria are constantly neutral states, Finland is 

implementing a non-aligned policy, Sweden is non-alignment in peacetime to be neutral 

in the event of a war (neutrality according to tradition). 

There is now a renewed perception of the potential of a policy of neutrality. The 

mediation mission, traditionally for mediation with neutral status, is of interest to ensure a 

stable atmosphere in state actors with a high degree of conflict internal political potential. 

In addition, some of today's challenges and threats to international security require non-

military approaches to addressing international issues. In today's world politics, the 

ability of neutral countries to perceive international problems is appreciated on the basis 

of independent and unbiased positions. 

The author substantiates the statement on the beginning of a new stage in the foreign 

policy of the European neutral countries to lead to a revision of the importance of the 

principle of neutrality. For the first time, the review of the importance of neutrality took 

place after the end of the Cold War, which resulted in Austria, Sweden and Finland 

joining the EU. Once again, the issue of the appropriateness of observance of this 

principle appeared in 2008 after Russia's aggression against Georgia. The annexation of 

the Crimea and the beginning of hostilities in the East of Ukraine provoked new 

discussions about the ability of neutral countries to guarantee their own security. 

The level of influence of the ‘Russian factor’ on the neutral countries is established 

on the basis of their geographical distance from the Russian Federation. Nowadays, 

Austria and Switzerland prefer a ‘soft’ neutralization of the threats posed by the official 

Moscow using the OSCE mechanisms and participation in the negotiation process. The 

OSCE chairmanship was quite ambiguous, since during this period the official position of 

the political leaders of Austria and Switzerland did not correspond to the position of the 

organization regarding the situation in Ukraine.  

Sweden and Finland focused on military cooperation. The reason for this were the 

presence of common borders with the Russian Federation, unprotected islands in the 

Baltic Sea, as well as many provocations of Russian near the borders of these states with 

the use of submarines or military aircraft. The thesis about the need for "collective 

security" is becoming increasingly popular. There are three ways to implement it: joining 
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NATO, strengthening cooperation with other Nordic countries, deepening military 

cooperation between Sweden and Finland, with the possibility of its transformation into a 

defense alliance. Currently, the Swedish-Finnish military-political cooperation and 

interaction with NATO is intensifying. This strengthens the position of the Scandinavian 

neutral states in the region of northern Europe. 

After the beginning of Russian aggression against Ukraine, neutral countries began 

to increase military expenditures. The Scandinavian countries do this in order to prevent 

Russia's aggression, Austria and Switzerland - in order to counter the spread of terrorism, 

smuggling and other transboundary threats. 

Under the conditions of globalization and regional integration, neutrality diminishes 

its importance due to the intensification of trade and economic ties between the countries 

of Western Europe. It is proved that the policy of neutrality is a guarantee of a high level 

of economic development of Austria, Switzerland, Sweden, Finland. The traditional 

economic partner of these countries is the Russian Federation. That is why the sanctions 

imposed by the EU after the start of events in Ukraine provoked financial and budgetary 

losses for neutral states. 

Now Austria, Switzerland and Finland, bypassing the restrictions and sanctions of 

the EU, sheltering their own neutrality, are trying to maintain economic and political ties 

with Russia. For Austria, the situation is more dangerous due to energy cooperation with 

official Moscow. The new dimension of the interaction of Austria with the Russian 

Federation came after the early parliamentary elections in October 2017, which resulted 

in the pro-Russian ‘Party of Freedom’ entering the ruling coalition. 

The issue of neutrality is also relevant to Ukraine. From the moment Ukraine gained 

independence, neutrality was considered as one of the options for foreign policy 

development. In 2010, Ukraine proclaimed non-aligned, which limited the possibility of 

obtaining international security guarantees and appropriate support. A few years later, the 

annexation of Crimea by Russia and the invasion of Russian troops in the Donbas began. 

Even in the context of a full-fledged conflict in the East, some experts suggest that 

Ukraine implement the ‘finlandization’ policy. It is defined as the flexible behavior of a 

small state in relation to a larger and stronger neighboring state, carried out in order to 

protect key national interests through compromises and certain, often unilateral 

concessions. However, Ukraine does not have geopolitical, economic and civilizational 

capabilities for declaring neutrality or its form - non-aligned. Austria, Switzerland, 

Sweden and Finland spend considerable money on defense needs and are members of the 

EU, which strengthens their security in Europe and increases the chances of joining the 

ranks of NATO. Moreover, they do not have such sharp historical contradictions as in 

Ukraine with the countries of its western flank - Poland, Hungary and even Romania. 

Key words: European countries, neutrality, non-bloc status, non-alignment, foreign 

policy, EU, NATO, OSCE, ‘Russian factor’, conflict, crisis, evolution, security, defence, 

integration, cooperation, independence. 

 


