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АНОТАЦІЯ 

Дирда А. О. Еволюція нейтралітету у зовнішній політиці європейських 

держав (на прикладі Австрії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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, спричинених розпадом соцтабору, 

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

обґрунтовує твердження про початок нового етапу у зовнішній політиці 

європейських нейтральних країн, внаслідок якого відбувається перегляд значення 

принципу нейтралітету. Вперше перегляд значення нейтралітету відбувся після 

завершення «холодної війни», внаслідок чого Австрія, Швеція та Фінляндія 

вступили до ЄС. Черговий раз питання доцільності дотримання цього принципу 

постало у 2008 р. після агресії Росії проти Грузії. Анексія Криму і початок 

військових дій на Сході України спровокували нові дискусії про здатність 

нейтральних країн гарантувати власну безпеку. 

Упродовж тривалого часу принцип нейтралітету є впливовим фактором 

міжнародних відносин. Австрія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія залишаються 

нейтральними, власними силами та шляхом здобуття міжнародних гарантій 

забезпечують собі національну безпеку та обороноздатність. Одним із пріоритетів 

цих державних акторів є співпраця з міжнародними організаціями за одночасного 

підтримання контактів спочатку з СРСР, а потім – із Російською Федерацією.  

Ступінь впливу «російського фактору» для нейтральних країн визначається їх 

географічною віддаленістю від Російської Федерації. Австрія та Швейцарія надають 

перевагу «м'якій» нейтралізації загрози з боку офіційної Москви через механізми 

ОБСЄ та участь у переговорному процесі. Доволі неоднозначним було головування 
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цих країн в ОБСЄ, оскільки в цьому періоді офіційна позиція політичних лідерів 

Австрії та Швейцарії не відповідала позиціям організації щодо ситуації в Україні. 

Швеція та Фінляндія сконцентрувалися на військовому співробітництві. 

Підставою для цього стали: наявність спільних кордонів з Російською Федерацією, 

незахищених островів у Балтійському морі, а також низка російських провокацій 

поблизу кордонів цих держав. Дедалі більшої популярності набуває теза про 

необхідність «колективної безпеки». Існує три шляхи для її здійснення: вступ до 

НАТО, зміцнення співпраці з іншими північноєвропейськими країнами, 

поглиблення військового співробітництва між Швецією і Фінляндією з можливістю 

його переростання в оборонний союз. Нині відбувається активізація шведсько-

фінського військово-політичного співробітництва та взаємодії з НАТО. Завдяки 

цьому відбувається зміцнення позицій скандинавських нейтральних держав у 

регіоні Північної Європи.  

В умовах глобалізації та регіональної інтеграції нейтралітет зменшує своє 

значення завдяки інтенсифікації торговельно-економічних зв’язків між країнами 

Західної Європи. Доведено, що політика нейтралітету є запорукою високого рівня 

економічного розвитку Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії. Традиційним 

економічним партнером цих країн є Росія. Саме тому санкції, які ввів ЄС після 

почату подій в Україні, спровокували фінансові та бюджетні втрати для 

нейтральних держав. Нині Австрія, Швейцарія та Фінляндія в обхід обмежень та 

санкцій ЄС, прикриваючись власною нейтральністю, намагаються зберегти 

економічні та політичні зв’язки з Росією.  

Хоча участь в економічних союзах не суперечить нейтральному статусу, 

Швейцарія відмовилася від вступу до ЄС, оскільки зобов’язання, які накладаються 

членством, загрожують не лише економічному становищу держави, а й 

двостороннім відносинам з деякими партнерами. Перш за все, йдеться про Російську 

Федерацію, економічна взаємодія з якою обмежується санкційною політикою, 

запровадженою ЄС. На думку автора, відмовившись від членства у ЄС, Швейцарія 

продемонструвала відданість принципу нейтралітету, дотримання якого дає 

можливість реалізовувати самодостатню зовнішню політику та незалежність від 

будь-яких впливів на міжнародній арені.  
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Проблематика нейтралітету є також є актуальною для України. З моменту 

здобуття незалежності нейтралітет розглядали у якості одного з варіантів 

зовнішньополітичного розвитку. У 2010 р. Україна проголосила позаблоковість, яка 

обмежила можливості набуття державою міжнародних гарантій безпеки та 

відповідної підтримки. Через декілька років відбулася анексія Росією Криму та 

розпочалося вторгнення російських військ на Донбас. Навіть в умовах 

повномасштабного конфлікту на Сході держави деякі експерти пропонують 

дотримуватися Україні реалізовувати політику «фінляндизації», яку визначають як 

гнучку поведінку малої держави по відношенню до більшої і сильнішої держави-

сусіда, що здійснюється з метою захисту ключових національних інтересів за 

рахунок компромісів і поступок. Проте Україна не має геополітичних, економічних 

та цивілізаційних можливостей для проголошення нейтралітету чи його форми – 

позаблоковості. Австрія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія витрачають значні кошти 

на оборонні потреби та є членами ЄС, що посилює їх безпеку у Європі, та не мають 

таких гострих історичних протиріч, як в України з країнами її західного флангу – 

Польщею, Угорщиною та навіть Румунією. 

Офіційна відмова України від позаблоковості є стратегічно вважливим 

рішенням, яке дозволило отримувати міжнародно-технічну допомогу в умовах 

конфлікту на сході держави та визначити подальший вектор розвитку. Зберігає 

актуальність питання отримання військово-політичної та матеріальної підтримки від 

міжнародних фінансових організацій, ЄС, НАТО, 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 

запорукою позитивного сприйняття нашої держави на міжнародній арені. 

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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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.  

The features of the evolution of the concept of neutrality and its practical 

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

fundamental changes in the international arena, caused by the collapse of the socialist 

camp, the expansion of NATO and the EU and the reaction to these events by the Russian 

Federation are considered. 

In the dissertation are systematized the types and functions of neutrality in the 

context of its evolution under conditions of fundamental changes in the international 

environment. 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 in order to be 

neutral They remain neutral, on their own and through international guarantees they 

provide national security and defense. One of the priorities of these state actors is 

cooperation with international organizations (UN, NATO, EU, OSCE) while 

simultaneously maintaining contacts first with the USSR, and then - with the Russian 

Federation. The main feature of these countries is the presence of strategic national 

interests (preservation of sovereignty, economic prosperity, withdrawal of foreign bases, 

obtaining additional security guarantees, etc.), the realization of which is directly 

dependent on their neutrality. 

For the first time in Ukrainian international political science there is a 

comprehensive study of the evolution of the policy of neutral European countries in the 
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conditions of dynamic processes of European integration and the emergence of new 

security challenges caused by the "Russian factor".  

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 particular 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 about the beginning of a new stage in the 

foreign policy of the European neutral countries, which leads 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. 

It is established that the degree of influence of the "Russian factor" for neutral 

countries is determined by their geographical remoteness from the Russian Federation. 

Austria and Switzerland prefer "soft" neutralization of the threat from official Moscow 

through 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 NATO, strengthening cooperation with other 

Nordic countries, deepening military cooperation between Sweden and Finland, with the 
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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. 

In the context of globalization and regional integration, neutrality diminishes its 

importance due to the intensification of trade and economic relations 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. 

Although participation in economic unions does not contradict the neutral status, 

Switzerland has refused to accede to the EU, since the obligations imposed by the 

membership threaten not only the economic situation of the state, but also bilateral 

relations with some partners. First of all, it refers to the Russian Federation, whose 

economic cooperation is limited to the sanctions policy introduced by the EU. In the 

opinion of the author, having refused to join the EU, Switzerland has shown commitment 

to the principle of neutrality, the observance of which enables the implementation of a 

self-contained foreign policy and independence from any influence on the international 

scene. 

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 
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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. 

The official refusal of Ukraine from non-aligned status is a strategically important 

decision that allowed receiving international technical assistance in a state of conflict in 

the east and determining the future vector of development. On the one hand, the question 

of obtaining military-political and material support from international financial 

organizations, the EU, NATO, and the USA remains relevant. This should create 

conditions for the impossibility of occupation of other Ukrainian territories and settlement 

of the conflict in the eastern regions of Ukraine. On the other hand, both rapprochement 

with the EU and NATO and military-political and material assistance depend on radical 

reforms. Their successful implementation is a guarantee of positive perception of our state 

in the international arena. In modern conditions, it is not just about changes in the military 

and financial and economic spheres, but also about the formation of a stable socio-political 

situation and the presence of a strong ruling elite that the society trusts. 

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

policy, EU, NATO, OSCE, "Russian factor", conflict, crisis, evolution, security, defense, 

integration, cooperation, independence. 
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ВСТУП 

 

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 позаблокових 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 країнами згодом 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 нового типу 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 пристосовуватися до безпекових реалій і вдаватися до використання 

низки внутрішньополітичних та зовнішньополітичних заходів, спрямованих на 
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гарантування власної безпеки, за одночасного збереження торговельних зв’язків із 

російською стороною. Аналіз історичного досвіду 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 офіційного Києва 

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

проголосила свою 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, здійснення 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. 
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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 авторка визначила такі дослідницькі 

завдання: 

- систематизувати типи і функції нейтралітету в контексті його еволюції в 

умовах докорінних змін у міжнародному середовищі;  

- визначити причини та передумови формування нейтрального 

зовнішньополітичного курсу Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії;  

- розкрити взаємозв’язок між політикою нейтралітету і економічним 

розвитком Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії; 

- простежити еволюцію зовнішньої політики нейтральних країн після 

закінчення холодної війни;  

- виявити формування нових пріоритетів у зовнішньополітичній діяльності 

Австрії та Швейцарії під впливом «російського чинника»; 

- встановити значення безпекової складової у зовнішній політиці Швеції та 

Фінляндії в умовах виникнення нових регіональних загроз з боку Російської 

Федерації; 

- з’ясувати доцільність здійснення Україною нейтральної політики шляхом 

критичного аналізу досвіду здобутків у цій сфері Австрії, Швейцарії, Швеції та 

Фінляндії та їх порівняння з українськими реаліями;  
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- сформулювати рекомендації для органів державної влади України, у 

компетенції яких перебуває здійснення зовнішньополітичної і внутрішньополітичної 

діяльності держави. 

Об’єктом дослідження є 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 

використані у його рамках методи дали змогу здійснити комплексний аналіз 

концепту нейтралітету як основоположної складової зовнішньої політики низки 

європейських держави. Важливе місце у роботі посідає сценарний метод, 

використання якого дозволило спрогнозувати сценарії можливих векторів 

зовнішньополітичного руху європейських нейтральних держав. Суттєвий вплив на 

дане наукове дослідження справило й застосування методу індикаторів, а також 

низки соціологічних методів. Із метою вивчення певних аспектів зовнішньої 

політики нейтральних держав Європи дослідниця вдалася до використання методу 

інтерв’ю. У роботі також використано елементи політологічного прогнозування, що 

дало можливість розглянути потенційні можливості нейтральних держав Європи 

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 і 

дедукція. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1995 - 2017 рр. Нижня 

межа хронологічних рамок дослідження пов’язана зі вступом Австрії, Фінляндії, 

Швеції до ЄС, а верхня − з конфліктом на Донбасі та реагуванням на нього 

нейтральних країн.  
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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»;  

- введені до наукового обігу документи німецькою мовою, що стосуються 

нейтралітету у зовнішньополітичній діяльності Австрії та Швейцарії; 

- 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 елементів 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. 

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 безпеки країни 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 
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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 та 

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 нейтральних країн Швейцарії, Австрії, 

Швеції та Фінляндії.  

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 конференція «Актуальні проблеми 

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

(м. Київ, жовтень 2015 р.); 
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- 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 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. 
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РОЗДІЛ 1. 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Концептуально-теоретичні та методологічні засади дослідження 

 

Аналіз джерел дозволяє констатувати, що нейтралітет (від лат. neuter – ні той, 

ні інший) – це міжнародно-правовий статус держави. Для того, щоб розкрити 

поняття нейтралітету, необхідно коротко розглянути історичний шлях, що пройшли 

під час свого розвитку як сама концепція, так і її інститут [112]. 

Поняття «нейтралітет» відоме зі стародавніх часів. Прикладом цього може 

слугувати політика Дельф – центру Дельфійсько-Фермопільської амфіктонії союзу 

12 давньогрецьких полісів [14, с. 4]. Сам термін у значенні неучасть у війні з’явився 

у міжнародних документах у ХV ст. Зокрема, 25 травня 1408 р. французький король 

Карл V Безглуздий підписав Декрет про збереження ним нейтралітету у боротьбі 

римських пап з авіньйонськими [326]. Поступово угоди про нейтралітет стають 

звичними у міжнародних відносинах. Зокрема, у 1478 р. місто Льєж зробило спробу 

отримати статус нейтрального, що можна вважати прототипом постійного 

нейтралітету. А у 1492 р. нейтралітет Льєжа було визнано грамотою короля Карла 

VIII [100, c. 6]. 

Згодом поняття нейтралітету широко використовувалося у договірній 

практиці європейських держав наприкінці XV˗на початку XVI століть. Зокрема, 

спеціальним актом від 15 вересня 1493 р. іспанські правителі Фердинанд та Ізабелла 

підтвердили договір із Францією, у якому було положення про нейтралітет 

іспанської держави щодо італійського походу французького короля Карла VIII у 

Неаполітанське королівство [327, 328]. Таким чином, у цей період утверджується 

інститут повного утримання нейтральної держави від сприяння різними способами 

воюючим сторонам. 

Тривалий час нейтралітет розглядався фахівцями з міжнародного права лише 

як неучасть у війні. Тому більш детально потрібно розглянути нейтралітет під час 

війни, який називають евентуальним. Це – відповідне правове становище держави, 
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за умов якого вона не бере участі у бойових діях і не надає безпосередньої допомоги 

воюючим сторонам. Дотримання нейтралітету державою виключає право воюючих 

сторін перетворювати її територію на театр військових дій, проводити через неї 

війська та збройні формування, діяти проти такої держави силовими методами [186, 

c. 183].  

Таке розуміння евентуального нейтралітету з’явилося не відразу. Спочатку 

допускалося надання нейтральною державою рівноцінної допомоги воюючим 

сторонам у вигляді поставок зброї та продовольства, забезпечення транзиту військ її 

територією тощо. Навіть така допомога одній зі сторін не вважалася порушенням 

нейтралітету [14, с. 6].  

Історії відомо чимало прикладів евентуального нейтралітету. Великі держави 

неодноразово прикривалися нейтральним статусом у ситуаціях, вигідних для них: 

Російська Імперія вчиняла так у роки англо-американської війни, а США під час 

Другої світової війни до нападу Японії на Перл-Харбор [181, с. 12]. 

У певні періоди історії нейтралітет малих країн залежав винятково від волі 

великих держав і легко міг бути порушеним. Інколи він використовувався країною 

лише для того, щоб дочекатися сприятливого моменту для вступу у конфлікт на 

більш вигідних умовах. Такою, наприклад, була позиція Італії на початку Першої 

світової війни. Історії також відомі факти, коли посиланнями на нейтралітет 

приховували небажання чинити опір підготовці агресії. У період Першої та Другої 

світових війн деякі країни, незважаючи на проголошений нейтральний статус, 

надавали суттєву допомогу воюючим сторонам за фінансову винагороду, 

поліпшуючи таким чином економічне становище як окремих галузей, так і всієї 

економіки загалом [14, c. 10].   

Пропорційно збільшенню обсягів морської торгівлі починають з’являтися 

збірники норм, що регулюють поведінку держав під час війни на водних просторах. 

Особливу увагу слід приділити Барселонській збірці правил морської торгівлі та 

прав нейтральних держав «Consolsto del Mare», укладеній у XV ст. Згідно з її 

положеннями, заборонено конфісковувати нейтральний вантаж на ворожому судні. 

У низці випадків окремі держави, наприклад Франція у XVI-XVII ст., не визнавали 
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цих правил та конфісковували як вантаж противника на нейтральних кораблях, так і 

нейтральні товари на плавзасобах противника [186, c. 184]. 

Розвиток концепції нейтралітету у XVIII-XIX ст. характеризується більш 

послідовними вимогами повної незаангажованості нейтральних держав щодо сторін 

конфлікту та відповідної поваги до нейтральних країн. Важливе значення мав також 

«озброєний» нейтралітет, проголошений у 1780 р. за ініціативи Російської імперії. 

Зазначене поняття означає право захищати за допомогою зброї свободу торгівлі 

морської держави зі сторонами конфлікту під час війни [186, c. 187]. Уперше в 

історії такий нейтралітет було проголошено 28 лютого 1780 р. завдяки союзу 

Російської імперії з Данією та Швецією з метою охорони права на вільне 

мореплавство торгових суден нейтральних держав під час війни англійських колоній 

у Північній Америці за незалежність, оскільки тоді мали місце спроби Великої 

Британії затримувати нейтральні судна. 

Озброєний нейтралітет передбачав: 

1) нейтральні судна мають право здійснювати торговельний обмін із 

воюючими сторонами і безперешкодно плавати поблизу їх берегів; 

2) власність сторони конфлікту, що перевозиться на нейтральному плавзасобі, 

вважається недоторканою, за винятком військової контрабанди; 

3) військовою контрабандою є зброя, боєприпаси, амуніція та спорядження, 

перелік яких міститься в англійсько-російському договорі 1766 р.; 

4) блокада берегів воюючої сторони вважається правомірною, тобто такою, що 

породжує правові наслідки за умови її порушення (наприклад, захоплення 

нейтрального судна і вантажу), якщо вона є дійсною (що реально здійснюється 

військовими кораблями, а не лише декларативно). 

Спираючись на положення зазначеної декларації, згодом і виник союз трьох 

держав, відомий в історії як Перший озброєний нейтралітет. З часом до нього 

приєдналися Голландія, Пруссія, Австрія, Португалія і Королівство Обох Сицилій. 

Франція, США та Іспанія визнали принципи новоствореного міждержавного 

об’єднання, проте відмовилися до нього приєднатися. Серед великих держав лише 

Англія заперечувала принципи озброєного нейтралітету, який, щоправда, проіснував 
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недовго. У 1783 р. після підписання Версальського англо-американського мирного 

договору Перший озброєний нейтралітет розпався.  

У 1800 р. англійці захопили данський фрегат «Фрейя», після чого цар Павло І 

висунув Швеції, Данії та Пруссії пропозицію відновити дію Першого озброєного 

нейтралітету. Підписавши 4-6 грудня 1800 р. відповідну конвенцію про Другий 

озброєний нейтралітет, Російська імперія, Данія, Пруссія та Швеція підтвердили 

принципи Першого озброєного нейтралітету і проголосили право нейтральних 

держав на плавання у складі конвою військових кораблів і звільнення від догляду 

плавзасобами воюючих сторін після запевнення капітана судна про відсутність 

військової контрабанди. Другий озброєний нейтралітет діяв до квітня 1801 р., коли 

Данія та Англія уклали перемир’я [66, c. 13-14]. 

Слід підкреслити, що такий формат міждержавного співробітництва мав 

вагоме значення для розвитку міжнародних відносин, оскільки продемонстрував 

дієвість колективних заходів нейтральних держав у протистоянні з агресією 

сильніших акторів.  

Принципи озброєного нейтралітету були закріплені у Паризькій декларації 

про морську війну, підписаній 4 квітня 1856 р. Згідно з її положеннями, вантаж 

противника на нейтральному кораблі не підлягав захопленню. Так само не міг бути 

конфіскованим і нейтральний вантаж на плавзасобі комбатанта [66, c. 14-15]. 

Подібна регламентація нейтралітету була закріплена у Гаазьких конвенціях 

1899 та 1907 рр. V і XIII Гаазькі конвенції, підписані 18 жовтня 1907 р., були 

присвячені характеристиці прав і обов’язків нейтральних і воюючих держав під час 

війн на суші та на морі. З того часу право нейтралітету практично не змінювалось, 

тому положення згаданих документів прийнято інтерпретувати з поправкою на 

сучасні технології ведення бойових дій і воєнну термінологію. Гаазькі конвенції 

1907 р. за самим фактом часу свого укладення не визначають право нейтралітету для 

дій воєнної авіації та містять багато застарілих положень щодо морської війни і 

використання військових інформаційних систем. Поступова мілітаризація космосу 

становитиме аналогічну проблему додаткових інтерпретацій [13, c. 25].  

Власне кажучи, має значення не стільки юридична сила конвенцій V і XIII, 

скільки загальновизнана практика дотримання їх основних ідей. Гаазькі конвенції V 
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і XIII є юридично зобов’язуючими тільки у відносинах між їх учасниками і тільки у 

конфліктах, всі сторони яких є учасниками Конвенцій. З урахуванням того факту, 

що ці конвенції не були ратифіковані Великою Британією, Італією, Ірландією (до 

речі, нейтральною країною) і деякими іншими державами, їх юридична сила у 

багатьох випадках обмежена. Важливо також, що після розпаду СРСР із усіх нових 

незалежних держав учасниками Гаазьких конвенцій V і XIII є тільки Росія (як 

правонаступниця СРСР) і Білорусь, яка приєдналась до них окремо від інших 

республік СРСР у 1962 р. [5, c. 2]. 

Те, що ці ідеї мають вплив на воєнну політику європейських країн і загалом на 

європейську систему безпеки, доводить досвід двох світових війн, «холодної війни» 

і сучасна політика Швейцарії, Австрії, Швеції, Фінляндії та Ірландії. У будь - якому 

разі, Гаазькі конвенції стали невід’ємною частиною міжнародного воєнного і 

гуманітарного права.  

Згідно з V Гаазькою конвенцією, нейтральні держави отримують такі права:  

• територія нейтральної держави є недоторканою (стаття 1);  

• державам, що воюють, заборонено перевозити через неї війська і військові 

транспорти (стаття 2);  

• державам, що воюють, заборонено створювати, встановлювати і 

розташовувати на території нейтральної держави радіостанції та інші засоби зв’язку 

і технічні прилади аналогічного призначення, а ті, що були встановлені до початку 

бойових дій, не повинні використовуватись у воєнних цілях (стаття 3); 

•  державам, що воюють, заборонено займатися вербуванням і створенням 

відповідних агенцій на території нейтральної країни (стаття 4). 

Сучасне узагальнене розуміння основного імунітету нейтрального статусу 

полягає у тому, що територія нейтральної держави не може бути перетворена на 

арену воєнних дій. У свою чергу, нейтральна країна зобов’язана захищати свій 

нейтралітет від порушень (стаття 5), причому боротьба такої країни, навіть 

силовими методами, із зазіханнями на її нейтралітет не може розглядатися як 

ворожа дія щодо будь-якої іншої країни (стаття 10) [165]. 

Нейтралітет під час війни на морі регулюється XIII Гаазькою конвенцією про 

права та обов’язки нейтральних країн під час морської війни, згідно з якою 
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воюючим сторонам заборонено вести військові дії, оглядати та затримувати будь-які 

судна у прибережних водах нейтральної держави, а також використовувати їх для 

спорудження військових баз (стаття 1). Конвенція забороняє воюючим здійснювати 

у нейтральних водах спорядження або озброєння своїх кораблів і захоплення на 

території чи у портах нейтральних країн суден противника. Нейтральні країни не 

мають права передавати у своїх водах військові кораблі, збройні припаси, інші 

військові матеріали стороні конфлікту (стаття 6). Прохід військових кораблів 

учасників бойових дій і захоплених ними суден через нейтральні води є вільним, 

проте термін їх перебування у нейтральних водах, портах і на рейдах нейтральних 

країн не може перевищувати 24 години. В одному порту чи на рейді одночасно може 

знаходитись не більше трьох таких суден (статті 9-12) [93]. 

Спеціальних міжнародних угод щодо режиму нейтралітету в повітряній війні 

не існує. Згідно з практикою, яка сформувалась протягом ХХ століття, у цьому 

випадку застосовуються загальні принципи, що викладені в інших конвенціях [5, c. 

4]. Найбільш вагомими з них є такі: 

• повітряний простір над територією нейтральної держави є непорушним, 

забороняється проліт через нього літальних апаратів воюючих сторін, 

переслідування супротивника або вступ у бій (на основі статті 1 Гаазької конвенції 

V, а також статей 1 і 2 Гаазької конвенції XIII);  

• бойові літаки, що приземлились на території нейтральної держави, 

затримуються, а екіпажі інтернуються до кінця війни (на основі статті 11 Гаазької 

конвенції V);  

• державам, що воюють, заборонено транспортувати через повітряний простір 

нейтральної країни війська і військові вантажі (на основі статті 2 Гаазької конвенції 

V);  

• державам, що воюють, дозволяється транспортування через повітряний 

простір нейтральної країни хворих і поранених (стаття 37 Женевської конвенції I 

1949 року) [165, 93].  

Основне їх зобов’язання, а саме − не брати участі у війні між іншими 

країнами, не кодифіковано у конкретних положеннях, його визначення випливає із 
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загальних ідей воєнного права, а також із інших вимог, що явно кодифіковані. 

Загальновизнаними є такі складові даного зобов’язання:  

1) використовуючи власні збройні сили, не брати участі у бойових діях, що 

ведуть між собою інші країни, і не допомагати воюючим сторонам шляхом надання 

солдатів національної армії;  

2) не надавати власну територію воюючим сторонам для створення ними 

воєнних баз і перевезення військ та зброї, у тому числі через повітряний простір;  

3) не забезпечувати переваги сторонам конфлікту через поставки зброї, 

техніки і товарів військового призначення, а також через доступ до власних 

інформаційних мереж [5, c. 2].  

Слід підкреслити, що міжнародне право, забороняючи надання допомоги 

воюючим сторонам нейтральними державами, передбачає винятки у тих випадках, 

якщо вона здійснюється з метою полегшення стану хворих, поранених та 

військовополонених. Гаазькі конвенції 1907 р. надають нейтральним державам 

право дозволити перевезення через їх територію поранених та хворих, які належать 

до складу ворогуючих армій, за умови, що разом з ними не перевозять війська чи 

військові матеріали [5, c. 2-4; 189, c. 81-87].  

Ще більші можливості у цьому питанні передбачені для нейтральних держав 

згідно з Женевськими конвенціями про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р., що 

замінили попередні міждержавні домовленості [189, c. 81-87].  

Розглянуті вище правові норми стосуються так званого загального 

нейтралітету, тобто такого, що охоплює всю територію країни. Під загальним 

нейтралітетом розуміють нейтралітет держави, жодна з частин якої не була 

нейтралізована раніше. У випадку, коли частина території підпала під дію даного 

принципу раніше, ніж вона офіційно почала його дотримуватися, йдеться про 

частковий нейтралітет. При цьому нейтралізація території означає заборону 

використання будь-якої місцевості у військових цілях, у тому числі для ведення 

військових дій. Водночас існує і частковий нейтралітет окремої території у межах 

держави. Ця форма ніяк не кодифікована в універсальних термінах, і її можна 

визначити тільки виходячи з прецедентів [66, c. 13]. 
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Нейтралізація території здійснюється на підставі міжнародної угоди, 

підписаної зацікавленими сторонами. На практиці нейтралізації підлягають зони 

уздовж тимчасових демаркаційних ліній, міжнародні протоки і канали, острови та 

інші території [100, c. 182]. 

Наглядний приклад такого роду − Договір про постійний нейтралітет та 

експлуатацію Панамського каналу від 1977 р. між США і Панамою, до якого 

приєднались інші країни, у тому числі СРСР. Основна його мета полягає у наданні 

бойовим кораблям всіх країн права вільного транзиту через цей водний коридор у 

будь-який час (стаття 3 (1e)). Водночас певна преференція в вигляді права 

«швидкого транзиту» існує для кораблів США і Панами (стаття 6 (1)). Фактично, 

договір поширює на канал, який за інших умов мав би розглядатися як територіальні 

води Панами, правил, що діють у нейтральних водах. Аналогічні норми можуть 

бути застосовані по відношенню до Суецького каналу, хоча термін «нейтралітет» у 

відповідній угоді 1888 р. не використовується. Щодо Чорноморських проток, то їх 

режим важко назвати нейтралітетом. Згідно з конвенцією 1936 р., Туреччина, інші 

прибережні до Чорного моря держави та решта країн мають різні права на транзит. 

Єдина норма, що нагадує про нейтралітет – це заборона на прохід воєнних кораблів 

будь-якої держави, що знаходиться у стані війни (окрім випадків зобов’язань у 

межах глобальної системи колективної безпеки і повернення у порт). Проте, якщо у 

стані війни знаходиться сама Туреччина, питання воєнного транзиту залежатиме 

винятково від рішень її уряду [66, c. 13-14]. 

За угодою між Аргентиною та Чилі від 23 липня 1881 р.  «нейтралізованою 

назавжди» було проголошено Магелланову протоку. За Константинопольською 

конвенцією 1883 р. було нейтралізовано Суецький канал. Угодою між США та 

Панамою від 7 вересня 1977 р. Панамський канал проголосили «постійним 

нейтральним». Відповідно до Паризької угоди від 9 лютого 1920 р., архіпелаг 

Шпіцберген не може бути використаний у військових цілях, що включає 

нейтралізацію цієї території. Нейтралізація Антарктики випливає зі змісту Угоди 

про Антарктику від 1 грудня 1959 р., оскільки, згідно з положеннями зазначеного 

документу, дана територія використовується винятково у мирних цілях і там 

заборонено проводити будь-які заходи військового характеру. Частково 
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нейтралізованими можна вважати без’ядерні зони, оскільки вони виключають 

застосування ядерної зброї [75, c. 345].  

Нині міжнародне право вирізняє кілька форм нейтралітету: 

1) воєнний (евентуальний) нейтралітет – неучасть у воєнному конфлікті; цей 

статус визначає позицію держави стосовно конкретного конфлікту, але стосовно 

іншого подібного явища ця позиція може змінюватися без порушення норм 

міжнародного права; 

2) постійний нейтралітет – неучасть у будь-яких воєнних конфліктах (єдиним 

дозволеним для держави з постійним нейтралітетом видом воєнного конфлікту є 

оборонна війна − коли вона збігається з індивідуальною самообороною), у воєнних 

блоках і союзах, діяльність яких спрямована проти інших держав; він передбачає 

також протидію втягуванню у війну, недопущення іноземного втручання у 

внутрішні справи та створення на власній території іноземних військових баз і 

формування загонів воюючих сторін, передачі воюючим сторонам техніки та 

боєприпасів; у випадку порушення цих правил воюючі сторони вправі вважати 

територію нейтральної держави театром воєнних дій; 

3) неприєднання (позаблоковість) − відмова від вступу до воєнних союзів без 

будь-яких гарантій або міжнародного визнання такого статусу іншими державами 

[262, с. 207]. 

Політика нейтралітету визначає, у який спосіб держава стає нейтральною у 

випадку війни. У праві нейтралітету не існує яких-небудь специфічних положень 

щодо процедури набуття країнами даного статусу. Це має зрозумілі причини, якщо 

звернути увагу на час укладення Гаазьких конвенцій від 1907 р. Справа у тому, що 

до створення Ліги націй у 1919 р. війна вважалась законним засобом міжнародних 

відносин, тобто, згідно з відомим висловом, «продовженням політики іншими 

засобами». У тих умовах необхідне було не стільки визначення процедури набуття 

нейтралітету, скільки кодифікація правил, за якими у будь-якій війні держави можна 

було б поділити на ті, що беруть ній участь, і ті, що ні [166, c. 25]. 

Протягом того історичного періоду універсальне визначення обов’язків 

нейтральних країн і надання їм певних імунітетів було важливим заходом зміцнення 

міжнародної безпеки. По-перше, це зменшувало ймовірність ескалації конфліктів у 
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країнах, що не мали безпосереднього відношення до суперечності між воюючими. 

По-друге, преференції, які отримували країни у випадку дотримання ними 

обов’язків нейтралітету, спонукали їх до відмови від війни, як засобу зовнішньої 

політики [66, c. 13]. Таким чином, у Гаазьких конвенціях V і XIII було закладено 

принцип набуття нейтралітету фактом неучасті. Ці конвенції, власне, і встановили, 

що таке факт неучасті, і на які імунітети за це країни можуть розраховувати. Таким 

чином, було кодифіковано набуття державними акторами евентуального 

нейтралітету, тобто обумовленого конкретними обставинами окремих війн. 

Значно пізніше, ніж евентуальний нейтралітет (нейтралітет під час війни), 

виник і отримав визначення через міжнародні угоди феномен постійного (довічного) 

нейтралітету. Це – міжнародно-правовий статус держави, згідно з яким вона бере на 

себе зобов’язання у випадку війни не вступати у конфлікт на боці однієї з воюючих 

сторін, не надавати безпосередню військову допомогу. Не відміну від 

евентуального, постійний нейтралітет передбачає, що країна залишатиметься 

нейтральною у будь-якій війні. Така політика, щоб бути дієвою, вимагає визнання з 

боку тих країн, які не виключають війну із арсеналу своєї зовнішньої політики. Інші 

ж зобов’язані поважати постійний нейтралітет держави. У мирний час постійно 

нейтральна держава не має права вступати до військових блоків та союзів. 

Постійний нейтралітет може бути закріпленим угодою чи декларативним, тобто 

мати підґрунтям свого статусу міжнародну угоду чи декларацію [5, c. 3]. 

У наш час статусом постійного нейтралітету, що базується на міжнародній 

угоді, користується Швейцарія (за Вестфальським мирним трактатом 1648 р.). 

Аналогічною є ситуація Австрії, яка набула даного статусу внаслідок прийняття 

конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 р. Швейцарія і Австрія 

− добровільно нейтральні країни, оскільки не існує будь-яких міжнародних угод, які 

б не дозволяли їм відмовитися у разі, якщо вони вбачатимуть це за потрібне, від 

свого постійного нейтралітету. Відомі також постійні нейтралітети Бельгії (за 

Лондонськими угодами 1831р. та 1839 р.), Люксембургу (за Лондонською угодою 

1807 р.), Конго (за Берлінським трактатом 1885 р.) [66, c. 3]. 

Нейтралітет в історії Бельгії та Люксембургу заслуговує особливої наукової 

уваги. Статус постійного нейтралітету країни отримали на договірній основі (1831 р. 
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– Бельгія, у 1867 р. – Люксембург). До 1830 р. Бельгія була провінцією Нідерландів. 

Проте внаслідок повстання та бойових дій між прихильниками незалежності 

провінції та центрального уряду представники п’яти держав-учасників створення 

Нідерландського королівства 4 листопада 1830 р. підписали Лондонський протокол, 

у якому пропонували конфліктуючим сторонам припинити бойові дії. А уже 10 

січня 1831 р. було вирішено надати Бельгії статус постійно нейтральної держави. 

Недоторканність території та непорушність кордонів Бельгії, а також її статус 

нейтралітету гарантувалися на міжнародному рівні державами-учасницями 

договору. Однак на початку Першої світової війни 2 серпня 1914 р. німецький посол 

у Бельгії Бєлов-Залеске поставив ультиматум міністру закордонних справ Бельгії 

Жюльєну Давіньйону з вимогою пропустити війська Німеччини через територію 

нейтральної Бельгії [41, c. 61]. Так як це суперечило зобов’язанням, які нейтральний 

статус накладав на неї, бельгійський уряд відхилив вимоги агресора. Тому 3 серпня 

1914 р. німецькі військ вторглися на територію Бельгії, цим самим порушивши її 

нейтралітет. У відповідь на це Британська імперія, яка була одним із гарантів 

нейтралітету країни, оголосила Німеччині війну. Після закінчення Першої світової 

війни нейтралітет був остаточно анульований Версальською мирною угодою 1919 

р., а Бельгія сконцентрувалася на розвитку двосторонніх звязків з Францією та 

Великобританією. У преамбулі Локарнського договору 16 жовтня 1925 р., 

укладеного між Німеччиною, Бельгією, Францією, Англією та Італією, 

підтверджували скасування «договорів про нейтралізацію Бельгії» [270]. Спроба 

Бельгії повернутися до політики нейтралітету у міжвоєнний період не увінчалася 

успіхом, оскільки їй не вдалося отримати необхідних гарантій своєї безпеки від 

Франції та Великобританії, а мілітаризація Європи та наростаюча агресивність 

зовнішньої політики нацистської Німеччини могла спровокувати ситуацію, за якої 

країна черговий раз могла стати жертвою військової окупації. 

Предметом протиріч між великими державами опинилася і територія 

Люксембургу. За Віденським договором 1815 р. Люксембург, що був до цього 

однією з провінцій Бельгії, був переданий Голландії з умовою, що він буде 

вважатися фортецею, яка належить Німецькому Союзу. Згідно з договором 1816 р. 

між Голландією і Пруссією, остання отримала право дислокувати у Люксембурзі 
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свої війська. Враховуючи той факт, що на Люксембург претендувала також Франція, 

між двома державами розгорнулася запекла боротьба вплив на нього. Саме тому, на 

основі російської пропозиції на конференції у Лондоні 1 травня 1867 р. Австрія, 

Росія, Великобританія, Франція, Голландія, Бельгія та Люксембург підписали 

договір про надання Люксембургу статусу постійного нейтралітет, який 

гарантується великими державами. 2 серпня 1914 р. війська Німецької імперії у 

рамках реалізації плану Шліффена окупували Велике Герцогство Люксембург, 

оскільки це мало прискорити розгром Франції. Нейтралітет держави було порушено 

ще 1 серпня 1914 р., коли, оголосивши війну Російській імперії, німці використали 

залізницю, яка проходила через її територію з Рейнської області до Франції. Слабкі 

збройні сили Люксембургу, які нараховували 266 тис. осіб, не змогли протистояти 

нападу сильної німецької армії, у результаті чого він зазнав поразки, а окупація 

тривала до завершення війни. У 1940 р. у ході Другої світової війни Німеччина 

вдруге порушила нейтралітет Люксембургу, який було офіційно скасовано у 1944 р. 

У 1945 р. Франція хотіла надати статус постійного нейтралітету, подібний до того, 

який мав Люксембург, німецькій землі Саар, але її мешканці під час референдуму 

проголосували за возєднання з Німеччиною [41, c. 70].  

Таким чином, аналізуючи досвід дотримання нейтралітету Бельгією та 

Люксембургом та ті реалії міжнародного життя, в яких він існував, можна 

стверджувати, що він був доволі слабкою гарантією безпеки. В умовах боротьби за 

сфери впливу, яка поширювалася, в тому числі, і на Бельгію з Люксембургом, 

йшлося, скоріше, про питання міждержавної довіри. У зв’язку цим становище 

нейтральних країн було хитким і нестабільним, а порушення їх суверенітету, 

територіальної цілісності, норм міжнародного права стало питанням часу.  

Порушення Німеччиною нейтралітету Бельгії та Люксембургу під час Першої 

світової війни поставило на порядок денний питання доцільності його збереження і 

зруйнувало існуючу систему балансу сил. На відміну від Бельгії, Люксембург 

намагався зберігати свій нейтралітет і в період Другої світової війни. 

Унікальним прикладом набуття постійно нейтрального статусу є 

Туркменістан. Спочатку було прийнято міжнародно-правовий акт у вигляді 

Резолюції ООН, на підставі якої внесли зміни до національного законодавства 
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Туркменістану: у першому розділі Конституції країни наводяться ключові 

положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 50/80 під назвою «Постійний 

нейтралітет Туркменістану» [277]. Нейтралітет Туркменістану має під собою 

міжнародно-правову базу, яка створює підстави для дотримання усіма членами ООН 

своїх зобов'язань стосовно нього. Скасування нейтрального статусу Туркменістану 

неможливе в односторонньому порядку без згоди всіх членів ООН [57]. Своє 

визнання він знайшов також в Ісламабадській декларації за підсумками 3-ї зустрічі 

глав держав і урядів країн Організації економічного співробітництва (15 березня 

1995 р.), у Заключному документі 11-й конференції глав держав і урядів країн Руху 

неприєднання (20 жовтня 1995 р., Картахена) [57]. 

Крім визнання на рівні ООН, нейтралітет Туркменістану має й інші 

особливості. По-перше, ця країна домоглася недопущення будь-якого тиску на себе 

ззовні, зокрема і збройного [230]. По-друге, нейтральна модель розвитку держави 

з’явилася на тлі закінчення холодної війни і стала об’єктивною реакцію на 

виникнення нових умов міжнародного середовища як на регіональному, так і на 

глобальному рівнях, а саме – відповіддю на постійну нестабільність Афганістану та 

громадянську війну в цій країні. Тож проголошення нейтрального статусу створило 

передумови для стабільного економічного розвитку за рахунок експлуатації значних 

газових ресурсів, що є підґрунтям для вирішення важливих внутрішньополітичних 

завдань [277, с. 95]. 

Для позначення політики України використовували, як правило, термін 

«позаблоковість». Швеція і Фінляндія визначають свій статус як «неприєднання». 

При розгляді проблем участі в європейських і атлантичних інститутах безпеки ці 

терміни можна використовувати як синоніми, але у більш широкому розумінні між 

ними є відмінності. Політика неприєднання передбачає певний цивілізаційний 

аспект, наприклад, неприєднання до західної системи (яка об’єднує як блокові, так і 

позаблокові країни) або до мусульманського світу (до якого також входять як 

блокові, так і позаблокові країни). Причому, це саме аспект, а не цивілізаційне 

визначення як таке: так звана Коаліція нового порядку денного (один з нащадків 

колишнього руху неприєднання) об’єднує такі різні країни, як Ірландію і Швецію 

(європейські нейтрали), Фіджі, Бразилію і Свазіленд [75, c. 345].  
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Політика, спрямована на дотримання стану позаблоковості як такого, має 

назву нейтралізм. По суті вона не передбачає ніяких зобов’язань щодо дотримання 

нейтралітету, залишаючи для цього можливість. У мирний час нейтралізм співпадає 

з певними формами політики нейтралітету, тому країни, що його дотримуються, 

часто називають нейтральними. Саме це випадок Фінляндії: її сучасна безпекова 

політика є нейтралізмом [66, c. 16-17]. 

У період блокового протистояння поняття «позаблоковість» еволюціонувало і 

отримало назву «неприєднання» [188, с. 68]. 

Після Бєлградської зустрічі 1961 р., коли було прийнято основоположні 

принципи, політика неприєднання оформилася у Рух неприєднання. Вона вимагала 

від держави, що її притримувалася, застосування зовнішньополітичних зусиль з 

метою подолання поділу світу на два ворогуючі блоки. Учасники Руху 

неприєднання зобов'язувалися визнавати і використовувати принципи активного 

мирного співіснування, намагатися дипломатичними методами переконувати великі 

держави припинити гонку озброєнь, підтримувати багатосторонні ініціативи, 

спрямовані на послаблення великодержавного суперництва, сприяти мирному і 

справедливому врегулюванню міжнародних конфліктів [166, с. 24]. 

Заперечення Рухом неприєднання блокового протистояння і відстоювання 

принципів мирного співіснування є модифікацією у нових історичних умовах 

антивоєнного спрямування нейтралітету, яке було властиве і традиційному 

нейтралітету. Підтвердженням слугує зовнішньополітичний курс країн 

неприєднання на утримання від участі у військово-політичних союзах і пактах, 

утворених за участю або під протекторатом однієї з великих держав-учасниць 

біполярного протистояння [21, с. 84]. 

Після завершення холодної війни у сфері міжнародної безпеки відбулися 

істотні зміни, що впливають на визначення державами своїх позицій у цій сфері, а 

саме [5, с. 34]: 

– «деідеологізація» міжнародного права; 

– зникнення біполярного світу; 

– поява нової сторони воєнних конфліктів – міжнародних терористичних 

організацій; 



36 

 

– потреба активної участі у процесах економічної і політичної глобалізації, у 

миротворчих операціях ООН та усуненні джерел напруженості у світі. 

Одним із сучасних трендів сучасного глобалізованого світу та джерел 

перманентної напруженості є локальні конфлікти, які несуть одну з найбільших 

загроз сучасним міжнародним відносинам. Відповідним чином зростає роль 

миротворчості. Війна сьогодні – це не взаємне, регулярне і спрямоване застосування 

насильства державами, а його спонтанний вияв. Існує нагальна потреба у 

незаангажованих і неупереджених національних акторах, які змогли б стати 

інструментами світової спільноти під час врегулювання конфліктів. Новітні 

«нейтрали» мають всі підстави стати основними миротворцями [190, с. 205]. Отже, 

трьома ознаками гіпотетичної моделі сучасного нейтралітету є: регіоналізм, 

глобалізм, миротворчість [188, с. 72]. 

Для сучасних воєнно-доктринальних документів більшості держав і коаліцій 

характерна констатація відсутності потенційної загрози світової війни, на зміну якій 

прийшли дрібні локальні і внутрішньодержавні конфлікти [288].  Основні зміни на 

міжнародній арені сьогодні пов'язані не тільки із застосуванням військової сили, але 

і з широким використанням інших видів сили. «Зрозуміло, нації можуть 

здійснювати щодо одна однієї морально-політичну, економічну і іншу дію, – 

підкреслював американський експерт Дж. Кларк. – Але оскільки верховним 

арбітром міжнародних суперечок є війна, то військовий чинник набуває вищого 

ступеня значущості у зовнішньополітичних розрахунках» [304, с. 658; 276]. 

Після завершення блокового протистояння почала формуватися нова генерація 

воєн. Для неї характерне системне сприйняття супротивника, тому об’єктом агресії 

стали не лише збройні сили, а й політична, інфраструктурна та суспільна складові 

державі. Таким чином, у ході конфлікту агресор почав застосовувати і невійськові 

методи впливу. Іншою характерною рисою воєн четвертого покоління стала низька 

інтенсивність, яка «розмила» межу між державою та армією, з одного боку, та 

народом, з іншого. Учасниками конфлікту нині є не лише збройні сили, а й 

громадянські партизанські нерегулярні угрупування [101].  

Наприкінці квітня 2014 р. в інтерв’ю на «Радіо Свобода» колишній радник з 

питань безпеки при ООН і НАТО Франк Ван Каппен, коментуючи події в Україні, 
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зазначив, що йдеться про «змішання класичного способу ведення війни з 

використанням нерегулярних збройних формувань. Держава проводить операцію з 

недержавними виконавцями – бойовиками, групами місцевого населення, 

організаціями, зв'язок з якими формально повністю заперечується» [250, с. 37]. Слід 

наголосити, що наведені Ван Каппеном риси сучасних конфліктів відповідають 

здійсненим Росією крокам під час анексії Криму [101, c. 50]. Дещо інша 

характеристика надається у редакторській передмові довідника «Military Balance 

2015» [51]. Автори наголошують, що під час кримської операції у лютому-березні 

2014 р. російські сили мали змогу продемонструвати поєднання застосування сил 

швидкого розгортання, електронної війни, інформаційних операцій, можливостей 

морської піхоти, десантно-штурмових сил і спецназу, як і масштабне використання 

кіберпростору та стратегічного зв'язку для скерованої і ефективної інформаційної 

кампанії як для внутрішньої, так і для зовнішньої аудиторії» [249]. Визнання факту 

наявності новітніх загроз та реалізації сценаріїв конфліктів нового покоління сприяє 

імплементації засобів протидії. У грудні 2015 р. Генеральним секретарем НАТО 

Й.Столтенбергом було ініційовано прийняття нової стратегії щодо гібридної війни 

та розробку комплексного підходу до явища гібридних загроз. Основними 

складовими даної концепції є підготовка, стримування та захист (оборона) [268, с. 

33]. Крім того, у грудні 2016 р. глави МЗС країн-членів НАТО задля імплементації 

положень спільної декларації Варшавського саміту заявили про створення у 2017 р. 

Європейського центру протидії гібридним загрозам, одним із основних завдань 

якого стане обмін інформацією щодо новітніх загроз між відповідними структурами 

ЄС і НАТО [138].  

Подібним чином вибудовують свою концепцію протидії новітнім загрозам і 

США, значну увагу яким було приділено у Національній оборонній стратегії 2005 р. 

Крім традиційних, там констатується факт наявності також іррегулярних, 

терористичних та дезорганізаційних загроз, які використовують передові технології 

[30, с. 46]. 

У Воєнній доктрині Росії міститься визначення характерної особливості 

сучасних воєнних конфліктів: «Комплексне застосування воєнної сили, політичних, 

економічних, інформаційних та інших заходів невійськового характеру, які 
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реалізуються з широким використанням протестного потенціалу населення і сил 

спеціальних операцій». Ця формула з’явилась у 2010 р. і збереглася після 

модифікації доктрини у 2014 р., уже після початку російської агресії проти України 

[89]. Привертає увагу пункт 23 Воєнної доктрини РФ, в якому зазначається, що 

застосування Збройних Сил здійснюється «на основі завчасного і постійного аналізу 

воєнно-політичної і військово-стратегічної обстановки, що складається». Цей пункт 

прямо вказує на агресивно-наступальний характер документа, що обумовлює 

сучасні дії РФ в Україні [303, с. 281-282]. Воєнна доктрина РФ 2014 р. містить нові 

форми і способи ведення конфліктів, які офіційна Москва на даний момент 

апробовує на території України. До них з п. 15 можна віднести наступне: створення 

на територіях сторін конфлікту постійної зони військових дій; участь у них 

нерегулярних збройних формувань і приватних військових компаній; застосування 

непрямих і асиметричних заходів; використання політичних сил, суспільних рухів, 

які фінансуються та керовані ззовні. Воєнна доктрина РФ вважає правомірним 

задіяння формувань збройних сил за межами країни для забезпечення захисту своїх 

інтересів і громадян у відповідності з загальновизнаними принципами та нормами 

міжнародного права і договорами (п. 22, 31, 32к) [89]. У пунктах 8, 28, 29 Стратегії 

національної безпеки РФ йдеться вже про те, що «Росія продемонструвала здатність 

з а х и с т у  п р а в  с п і в в і т ч и з н и к і в  з а  к о р д о н о м »  [ 2 8 9 ] . 

 Аналізуючи сучасні конфлікти, теоретик Ф. Гоффман зробив висновок про 

взаємозближення та взаємопроникнення протилежних аспектів війни: фізичного та 

психологічного, військового та цивільного [20]. Такої позиції дотримуються і 

вітчизняні наукові школи, які характеризують російську агресію проти України з 

точки зору комплексного поєднання конвенційних та неконвенційних, військових і 

цивільних методів і показників [360].  Однією з передумов виникнення такого 

підходу є той факт, що військовий конфлікт на Сході України по -різному 

трактується українськими дослідниками [103]. Для позначення російської військової 

агресії на Сході України зазвичай використовують наступні поняття:  

1) «змішана війна». Даний тип характеризує перехідний етап до війн 

четвертого покоління і означає застосування нетрадиційних військових сил з метою 

з а в д а н н я  в т р а т  с у п р о т и в н и к у  н а  с л а б к и х  д л я  н ь о г о  д і л я н к а х ;  
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2) «комбінована війна». Цей термін визначає характер війн нового 

покоління, коли боротьба ведеться не лише на фронті, а й у стратегічних для 

держав-учасниць сферах: інформаційній, енергетичній, культурній тощо; 

3) «неконвенційна війна», яка характеризується використання м’якої та 

жорсткої сил щодо супротивника, а також нехтуванням основних правил та 

стандартів ведення війни; 

4) «кримінально-терористична війна», суть якої полягає у наявності 

кримінальної складової під час реалізації сценаріїв анексії Криму та встановлення 

російського впливу на Донбасі, а також у використанні терористичних методів 

агресором; 

5) «війна керованого хаосу» («нелінійна війна»). Одним із перших дані 

поняття використав тодішній секретар РНБО А. Парубій у серпні 2014 р., на думку 

якого тактика Росії на Сході України полягала у здійсненні хаотичних дій, 

спрямованих на встановлення хаосу та безладу на території держави-супротивника 

[103, с. 18-21]; 

6)  «гібридна війна», сутність якої на сучасному етапі визначають по-

різному. На думку політолога Є. Магди, це явище уособлює прагнення однієї 

держави нав’язати іншій свою політичну волю шляхом застосування комплексу 

заходів політичного, інформаційного, економічного характеру, не оголошуючи 

війну згідно з нормами міжнародного права [178, с. 203]. 

Аналіз поведінки Росії у межах довготривалої інформаційної кампанії проти 

України, дає змогу виокремити головні напрями та методи здійснення заходів, що 

стосуються основних сфер національної безпеки України та становлять загрозу 

національним інтересам: 

1) у зовнішньополітичній сфері – перешкоджання євроінтеграції України у 

спосіб формування упередженого ставлення світової спільноти до української влади, 

поширення недостовірної інформації про Україну; 

2) у внутрішньополітичній сфері – появи серед населення образу ворога - 

українця серед російськомовних громадян України та росіян, спроби формування 

упередженого ставлення світової спільноти до патріотичних рухів в Україні у спосіб 
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поширення недостовірної інформації щодо становища в Україні росіян та інших 

етнічних груп, статусу російської мови; 

3) у сфері державної безпеки – посягання на державний суверенітет і 

територіальну цілісність України у спосіб порушення питань про приналежність АР 

Крим (відбувалося впродовж усіх років незалежності), наразі – про доцільність 

федералізації України та формування «Новоросії» на Сході України; 

4) у воєнній сфері – витіснення України зі світового ринку зброї шляхом 

поширення недостовірної інформації щодо участі у нелегальному розповсюдженні 

зброї та оборонних технологій, а також висвітлення низької якості української 

військової техніки тощо; формування негативної громадської думки серед 

української та світової спільноти про дії Збройних сил України на сході України; 

5) у економічній сфері – усунення України зі світового та російського ринків 

через розповсюдження фальшивих даних про якість окремих груп товарів; 

перешкоджання реалізації та дискредитація здійснених заходів Україною щодо 

зниження енергетичної залежності від Росії; 

6) у соціальній та гуманітарній сферах – протидія переосмисленню власної 

історичної спадщини, нівелювання українських культурних цінностей і формування 

проросійських настроїв у суспільстві у спосіб насаджування міфу про спільний 

«русский мир» і «один народ», заперечення існування окремої від росіян української 

нації з власною мовою, культурою та історією, ставлення під сумнів права 

української нації на самовизначення й утворення національної держави [227]. 

Потрібно пам’ятати, що конфлікт на Сході України ознаменував виникнення 

нового формату протистояння на глобальному рівні у сучасному дестабілізованому 

міжнародному безпековому середовищі [103, с. 16].  На думку дослідників Б. О.    

Парахонського та Г. М. Яворської, основоположними рисами нового геополітичного 

порядку є наявність ліній напруженості, які розділяють зони стабільності та сфери 

невизначеності, для яких характерні локальні конфлікти [218]. Вразливість України 

обумовлена тим, що у Східній Європі лінія геополітичного поділу проходить 

територією пострадянських держав, які після завершення блокового протистояння 

опинилися у «сірій» безпековій зоні або у ролі «буферних зон» [103, с. 16]. 
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Аналізуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, яка 

розпочалася у 2014   р., та перебіг подій на Донбасі, дослідники часто проводять 

паралелі з російсько-грузинською війною 2008 р., конфліктом Лівану та Ізраїлю 

2006 р. [227].  

Важливим чинником протидії агресору стала спільна позиція засудження дій 

Росії з боку ЄС, НАТО, стратегічних партнерів України, а також санкційна політика. 

При цьому російсько-український конфлікт яскраво продемонстрував, що попри 

багаторічне дотримання багатовекторного курсу у зовнішній політиці наша держава 

опинилася у безпековому вакуумі. Доцільно згадати Будапештський меморандум, 

положення якого Росія, як одна з країн-підписантів, порушила. Цей факт наочно 

продемонстрував обмеженість безпекових гарантій у світі, які сформувалися після 

завершення Другої світової війни, втрату їхньої ваги у нових геополітичних умовах, 

системну кризу глобальної безпеки [217]. 

Вище названі критерії стали детермінуючими чинниками виокремлення 

теоретичних та практичних аспектів зовнішньої політики Австрії, Швейцарії, 

Швеції, Фінляндії у якості предмету дослідження. Ці країни, використовуючи 

переваги нейтралітету, найвідчутніше намагаються адаптувати свою зовнішню 

політику до сучасних міжнародних відносин. Йдеться не лише про перегляд її 

теоретичних підвалин, а й про практичні кроки, спрямовані на приєднання, 

поглиблення та інтенсифікацію відносин з провідними інтеграційними структурами, 

взаємодія з якими не суперечить нейтральному статусу.  

Актуалізація питання перегляду теоретичних та практичних аспектів 

зовнішньої політики для нейтральних країн визначається не тільки основними 

тенденціями міжнародних відносин, а й їх геополітичним становищем. Зокрема, 

відсутність загроз територіальній цілісності та незалежності Австрії та Швейцарії, 

які знаходяться в оточенні держав-членів НАТО, на порядок денний ставить 

перегляд не безпекової, а економічної складової їх зовнішньої політики. за рахунок 

географічного становища у самому центрі Європи ці держави не зазнають 

негативного впливу перебігу регіональних конфліктів та існування зон 

нестабільності на кордонах ЄС. Слід підкреслити, що у стабільності цих країн 

зацікавлені і інші європейські держави, які регулярно використовують транзитний 
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потенціал Австрії на шляху до ЦСЄ та покладаються на банківський і фінансовий 

сектори Швейцарії. 

Інша ситуація склалася навколо Швеції та Фінляндії. Традиційно відчутним 

геополітичним фактором для них залишається територіальна близькість до Росії, 

наявність протяжного фінсько-російського кордону (1300 км) та вихід до моря, що 

розширює перелік потенційних загроз. Сусідство з НАТО та агресивно 

налаштованою Російською Федерацією впродовж тривалого часу дестабілізує 

внутрішньо- та зовнішньополітичну ситуацію для Фінляндії та Швеції. Не менш 

впливовим фактором для офіційних Гельсінкі є історичний досвід ведення воєн з 

Росією, яка в останнє десятиліття двічі стала ініціатором конфлікту з сусідніми 

державами (2008 р.- Грузія, 2014 р. – Україна). У світлі цих подій геополітичне 

становище двох нейтральних країн у Північній Європі є доволі хитким і 

нестабільним 

Тема дисертаційної роботи зумовлює комплексне застосування різних методів 

наукових досліджень. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові методи дослідження суспільних процесів, зокрема у сфері 

міжнародних відносин: емпіричний, історичний, аналітичний, компаративістський 

та інші. 

Системний підхід і використані у його рамках методи дали авторці змогу 

здійснити комплексний аналіз концепту нейтралітету як основоположної складової 

зовнішньої політики низки європейських держав, розглядаючи останніх у якості 

важливих елементів європейської підсистеми міжнародних відносин та впливових 

елементів регіональних та субрегіональних безпекових механізмів.  

Проблемно-історичний та компаративістський методи дозволили критично 

проаналізувати еволюцію зовнішньополітичних стратегій європейських 

нейтральних держав та виявити спільні й відмінні риси у їх підходах та механізмах 

реагування на актуальні загрози у регіоні та стратегію поведінки та сприйняття 

Російської Федерації.   

Важливе місце посідає сценарний метод, використання якого дало змогу на 

основі наявної інформації спрогнозувати сценарії подальшого вектору 

зовнішньополітичного руху європейських нейтральних держав як у контексті 
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оновлення їх стратегій, так і у процесі здійснення конкретних кроків із метою 

активізації участі у регіональних інтеграційних структурах. Застосування даного 

методу дозволило авторці спрогнозувати і характер розвитку відносин нейтральних 

країн Європи з Російською Федерацією. Зокрема, говорячи про конкретні приклади 

двосторонніх відносин європейських нейтральних країн із офіційною Москвою, 

гіпотетично існують наступні сценарії розвитку подій: 1) мирний (тривале 

збереження статусу-кво або актуалізація відносин з метою двостороннього 

зближення у стратегічно важливих сферах); 2) конфронтаційний (даний сценарій 

розглядають виключно нейтральні країни, припускаючи імовірну «м’яку» чи 

військову агресію, а також територіальні претензії з боку Російської Федерації).  

Суттєвий вплив на дане наукове дослідження справило також застосування 

експлікативних методів, а саме івент-аналізу, методу індикаторів та статистичного 

методу.  

Застосування івент-аналізу дало змогу виявити вплив окремих епізодів у 

суспільно-політичній сфері та на міжнародній арені на формування та появу нового 

бачення принципу нейтралітету в контексті реалій міжнародного життя. Крім того, 

аналіз конкретних конфліктних ситуацій у міждержавних відносинах європейських 

нейтральних держав та Росії та спричинені ними наслідки і реакція так званої 

постраждалої сторони неодноразово підтвердили авторську гіпотезу про перегляд 

ролі та місця принципу нейтралітету у сучасних міжнародних відносинах.  

Метод індикаторів дав авторці змогу відстежити і проаналізувати динаміку 

двосторонніх відносин європейських нейтральних держав з Російською Федерацією 

та паралельно з безпековими структурами на тлі розгортання в Україні політичної 

кризи, а в подальшому – анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі. Власне, 

почергова активізація і стагнація військово-політичного співробітництва держав з 

НАТО дозволяють робити висновок про модернізоване бачення нейтралітету як 

складової зовнішньої політики та його вимушене розширене трактування владними 

елітами у зв’язку з появою нових потенційних викликів у Європі.  

Використання у ході наукового дослідження статистичного і соціологічних 

методів продемонструвало не лише параметри та характеристики військового 

потенціалу нейтральних країн у визначених хронологічних рамках, а й еволюцію 
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суспільної думки з приводу принципово важливих для держави питань, вирішення 

яких здебільшого детермінується дотриманням принципу нейтралітету та тими 

зобов’язаннями, які він накладає на держави. Йдеться, перш за все, про рівень 

співпраці з НАТО та ЄС, а також актуальне питання про приєднання до 

Північноатлантичного Альянсу, яке доволі гостро нині постало перед 

північноєвропейськими країнами на кшталт Швеції та Фінляндії. Використання 

статистичних даних дало авторці також змогу продемонструвати вплив принципу 

нейтралітету на економіку. Зокрема, у полі наукового дослідження опинилися уже 

наявні та прогнозовані збитки для народних господарств Австрії та Швейцарії, 

спричинені санкційною політикою ЄС щодо Росії.  

З метою дослідження певних аспектів зовнішньої політики нейтральних 

держав Європи, які неможливо встановити шляхом опрацювання джерельної бази, 

авторка використовувала метод інтерв’ю під час зустрічей із працівниками 

дипломатичних представництв Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії, а також 

працівниками органів виконавчої та законодавчої влади згаданих країн.  

У роботі були використані й елементи політологічного прогнозування, що 

дало можливість розглянути потенційні можливості нейтральних держав Європи 

впливати на процеси формування нової системи європейської безпеки, а також 

дозволило окреслити перспективи подальшого розвитку зовнішньополітичного 

курсу України. 

Водночас робота над дисертацією актуалізувала звернення до таких 

загальнонаукових методів як логічний, аналіз і синтез, індукція і дедукція. 
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1.2 Стан вивчення теми та документально-джерельна база 

дослідження 

 

Аналізуючи стан вивченості проблеми, варто відзначити, що феномен 

нейтралітету доволі часто стає об’єктом наукових досліджень. Чимало праць, 

присвячених даній проблематиці, у хронологічному контексті стосуються 

зовнішньої політики нейтральних держав у період Першої та Другої світових воєн. 

Крім того, значною популярністю серед дослідників користувалися нормативно-

правові засади функціонування даного інституту.  

У період активних дискусій з приводу оптимальних шляхів розбудови 

зовнішньої політики України вітчизняні дослідники поступово стали концентрувати 

увагу на здійсненні комплексного розгляду нейтралітету як підґрунтя формування 

місця європейських держав у безпековій системі на регіональному та глобальному 

рівнях.  

Окремо слід наголосити на значимості праць В. Вдовенко [181]. Дослідниця 

запропонувала авторські визначення понять «нейтралітет» і «позаблоковість», які, 

на її думку, найбільш комплексно відображають суть даних інститутів, з 

урахуванням їх динамічності на тлі сучасних міжнародних відносин. Крім того, вона 

ґрунтовно проаналізувала політику нейтралітету і позаблоковості  європейських 

держав у сучасній безпековій архітектурі, довівши, що дотримання країнами даного 

принципу не обмежує можливість участі в економічних союзах (ЄС) і структурах 

загальноєвропейської безпеки (ОБСЄ). Підґрунтям для цього слугує розширене 

трактування політики нейтралітету і позаблоковості. Проведене дослідження 

зовнішньої політики європейських нейтральних і позаблокових країн та механізмів 

їх взаємодії з економічними та безпековими блоками дозволило зробити висновок, 

що дані держави не намагаються зберегти нейтралітет у стійкому консервативному 

варіанті, а прагнуть здійснювати його ефективне використати у нових умовах реалій 

міжнародного життя з тим, щоб перетворити його на один із суттєвих елементів 

функціонування постбіполярної системи міжнародних відносин. 

Не меншу наукову цінність становлять дослідження Н. Мельник [187, 189]. У 

своїх працях вона доводить, що загальною сутнісною ознакою нейтралітету є 
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функція пристосування та дієвої адаптації держави до нинішньої системи 

міжнародних відносин. Нейтралітет є реакцією державних акторів на виклики, що 

загрожують їм чи всій системі загалом.  При цьому сучасний етап трансформації та 

перегляду інституту нейтралітету найбільшою мірою детермінується процесами 

глобалізації, головні чинники якої дослідниця аналізує у своїх працях. Йдеться, 

передусім, про транснаціоналізацію світової економіки, гомогенізацію й 

універсалізацію світу, «розмивання» національних кордонів, зменшення ролі та 

зміну функцій національних держав, перерозподіл владних повноважень з 

національного на глобальний рівень, а також появу нових суб’єктів влади. 

Н. Мельник, як і В. Вдовенко, дотримується позиції, що сьогодні ознакою 

зовнішньої політики нейтральних країн Європи є вільне розуміння нейтралітету і 

позаблоковості, яке дозволяє говорити про життєздатність даного феномену. 

Дослідниця прогнозує, що нейтралітет не вичерпає себе, залишаючись одним з 

найефективніших засобів здійснення зовнішньополітичної діяльності в умовах 

нестабільності міжнародної системи. 

Науковий інтерес викликала також монографія Національного інституту 

стратегічних досліджень «Європейський нейтралітет і невизначеність України» 

авторів Ю. Бараша, О. Їжака, Г. Мечнікова [66]. У цій праці здійснено комплексний 

розгляд феномену нейтралітету, як впливового чинника міжнародних відносин, 

проаналізовано його теоретичні та практичні складові, детально охарактеризовано 

шляхи його втілення у реальне життя на прикладі зовнішньої політики Австрії, 

Швеції, Фінляндії, Швейцарії. Показово, що значну увагу науковці приділили також 

і Україні, її місцю та ролі у сучасній архітектурі європейської безпеки.  

У процесі ґрунтовного вивчення авторами монографії законодавчої бази 

України, де використовуються поняття «нейтралітету» та «позаблоковості», 

виявлено низку суперечностей. Крім того, дослідники пропонують кілька варіантів 

здійснення зовнішньої політики, одним з яких є, власне, набуття нейтрального 

статусу. На думку авторського колективу, такий сценарій не відповідає 

національним інтересам України і не дозволяє використати всі переваги її 

геополітичного розташування та повноцінно інтегруватися до європейського 

безпекового середовища.  
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Еволюції безпекового та оборонного компоненту у зовнішній політиці 

скандинавських країн у постбіполярний період присвячені наукові дослідження Д. 

Пугачової [245, 246, 247]. Зокрема, у її дисертаційній роботі «Зовнішня політика 

країн Скандинавії у сфері безпеки та оборони у постбіполярний період» 

розглядаються концептуальні підходи щодо сучасної безпекової політики. Так, у цій 

праці з’ясовано, що для Фінляндії та Швеції актуальним і доволі вдалим у 

практичній реалізації є принцип нейтралітету, що не заважає їм успішно 

вибудовувати взаємини у сфері безпеки та оборони з іншими акторами міжнародних 

відносин (альянсами, блоками, союзами) через партнерство. Дослідження основних 

етапів еволюції євроатлантичного напряму безпекової та оборонної політики кожної 

зі скандинавських країн дає можливість стверджувати, що після розпаду біполярної 

системи міжнародних відносин посилилась тенденція до встановлення партнерства 

нейтральних країн Фінляндії та Швеції – з НАТО у вигляді участі у програмі 

«Партнерство заради миру». Швеція та Фінляндії протягом останніх двадцяти п’яти 

років зарекомендували себе як надійні партнери Північноатлантичного Альянсу у 

військових операціях, що призвело до поглиблення їх співпраці та вихід на якісно 

новий рівень взаємодії. Події початку 2010-х рр. змусили обидві країни переглянути 

військові доктрини та посилити безпековий компонент у своїй внутрішній та 

зовнішній політиці. У суспільстві почали активніше лунати заклики щодо 

проведення референдуму про вступ до НАТО та можливої зміни статусу 

нейтралітету. Загалом можна констатувати активне залучення та поглиблення 

співробітництва скандинавських країн з НАТО, особливо у світлі агресивних дій 

щодо України з боку РФ та військової політики останньої на підтримку 

диктаторського режиму в Сирії. Ці події відновили сприйняття Росії 

скандинавськими країнами як загрози зі Сходу, що було притаманним для періоду 

холодної війни. Швеція та Фінляндія є членами ЄС і як нейтральні країни можуть 

без особливих зобов’язань брати участь у безпековій політиці ЄС, не вступаючи при 

цьому у конфлікт інтересів з НАТО. 

Комплексний огляд європейського вектору зовнішньої політики Австрії 

здійснено у дисертаційному дослідженні О. Сахаренка «Європейська політика 

Австрійської Республіки» [267]. Науковець довів, що ключовими внутрішніми 
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чинниками формування і реалізації європейської політики Австрії стали політичні 

механізми досягнення міжпартійного консенсусу в умовах парламентської форми 

правління, експортноорієнтований характер австрійської економіки в умовах тісних 

економічних зв’язків з країнами ЄС, а також статус постійного нейтралітету. Автор 

дотримується позиції, що головною передумовою відходу Австрії від подальшого 

здійснення глобально орієнтованої політики активного нейтралітету та причиною 

вступу до ЄС стала зростаюча залежність країни від процесів поглиблення інтеграції 

у межах ЄС, обумовлена збільшенням обсягів взаємної торгівлі, участю у форму-

ванні Європейської економічної зони та внутрішніми кризовими явищами в еконо-

міці. На думку О. Сахаренка, вступ до ЄС сприяв перегляду концепції європейської 

політики Австрії, суть якого полягала у відході від особливої ролі у міжнародних 

відносинах на користь солідарної участі у подальшій розбудові ЄС в усіх його 

вимірах. Водночас Австрія активно прагне зберегти своє представництво у керівних 

органах ЄС, забезпечити механізми участі у формуванні комунітарної політики, а 

також розширити вплив у регіоні ЦСЄ тощо. Головними причинами таких змін автор 

вважає необхідність бути учасником загальнокомунітарних процесів, адаптувати до 

них свою політику з огляду на добровільність інтеграції в ЄС, обмеженість важелів 

впливу на позицію держав-членів та прагнення поліпшити свій міжнародний імідж. 

Формування нової політики оборони і безпеки стало процесом остаточного відходу 

від колишнього розуміння змісту та ролі постійного нейтралітету в європейській 

політиці Австрії. Але він досі залишається частиною законодавства країни, що 

пояснюється його популярністю серед населення, політичними амбіціями деяких 

партій та прагненням уряду Австрії утриматися від участі у воєнних акціях. 

Дослідник дотримується думки, що у найближчій перспективі офіційний Відень не 

буде ставити на порядок денний зовнішньої політики питання приєднання до НАТО. 

Доволі ґрунтовно феномен нейтралітету досліджувався радянськими 

науковцями. Попри заідеологізованість цих наукових праць, не можна відкидати їх 

наукову значимість у контексті виявлення форм нейтралітету, визначення основних 

етапів його еволюції, причин переходу держав до даного вектору зовнішньої 

політики. До таких праць належать монографії Б. Ганюшкіна «Нейтралитет и 

неприсоединение» [100], Ю. Прусакова «Нейтралитет в современном 
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международном праве» [207], О. Тіунова «Нейтралитет в международном праве» 

[286], Л. Моджорян «Политика нейтралитета» [199]. 

На особливу увагу заслуговує також російськомовна історіографія, присвячена 

аналізу специфіки нейтральних країн на сучасному етапі міжнародних відносин (О. 

Кондаков [166], В. Кружков [171, 172, 173], Ю. Дерябін [269, 108, 109, 110], Л. 

Кулябіна [346]).  

Ґрунтовне дослідження нейтралітету здійснив О. Кондаков у своїй науковій 

праці «Постійний нейтралітет у міжнародному праві» [166], у якій цей феномен 

міжнародних відносин досліджується з точки зору його місця у системі 

міжнародного права. У цьому контексті автор дає наступне визначення постійного 

нейтралітету – це міжнародно-правовий статус суверенної держави, яка на підставі 

одностороннього волевиявлення чи міжнародного договору зобов’язана не брати 

участь у війнах, крім випадків самооборони, а у мирний час здійснювати політику, 

яка перешкоджає втягуванню  її у війну, тобто не вступати у військові союзи, не 

допускати розміщення на своїй території іноземних військових баз, не укладати 

договори, які сприяють економічній чи політичній підготовці до війни. Варто 

наголосити, що таке визначення поняття «нейтралітет» відображає його ключові 

принципи, дотримання яких є критерієм відповідності держави цьому статусу. 

Автор при цьому наголошує, що наявність міжнародних гарантій нейтрального 

статусу держави не є необхідною умовою його існування, але з метою уникнення 

зазіхань на незалежність і територіальну цілісність держави прагнули отримати 

визнання інших країн. Показовим у цьому контексті є нейтральний статус 

Туркменістану, визнання якого відбулося на рівні ООН. О. Кондаков також довів, 

що нейтралітет сумісний із санкційною політикою ООН та ЄС, оскільки це сприяє 

підтриманню міжнародного миру та безпеки. При цьому відбувається посилення 

значення військової складової у діяльності тих нейтральних держав, які є членами 

ЄС. 

Заслуговує уваги науковий доробок В. Кружкова. У своїй праці «Постійний 

нейтралітет Австрії: становлення, трансформація і перспективи» [171] дослідник 

дотримується думки, що австрійський нейтралітет є специфічним випадком серед 

інших нейтральних держав. Передусім, йдеться про формат його політико-правового 
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закріплення, яке відбулося через підписання Конституційного договору. Крім того, 

держави-підписанти згаданого договору у якості зразка для формування 

австрійського нейтралітету хотіли використати швейцарську модель, але Австрія 

обрала власний специфічний шлях розвитку. Впродовж тривалого часу ця країна 

сумлінно дотримувалася основоположних принципів нейтралітету, проте під 

впливом інтеграційних процесів відійшла від класичного варіанту цього статусу, що 

продемонструвало гнучкість нейтралітету, наповнивши його новим змістом. На 

думку О. Кружкова, цей процес відбуватиметься до тих пір, поки не буде створено 

ефективну глобальну безпекову систему. 

Важливим джерелом є публікації Ю. Дерябіна [269, 108, 109, 110]. Це 

російський дипломат, керівник Центру Північної Європи Інституту Європи РАН. До 

того ж, він перебував на дипломатичній посаді Надзвичайного і Повноважного 

Посла в Фінляндії. Його статті ґрунтуються на особистому досвіді та глибоких 

знаннях, тому вони детально розкривають суть нейтралітету Фінляндії і Швеції. 

Автор наголошує, що офіційний Стокгольм останнім часом своєрідно розуміє свою 

політику нейтралітету, прагнучи надати їй проамериканську спрямованість. Це 

нібито було помітно під час конфлікту в Південній Осетії, коли Швеція зайняла 

більш критичну позицію щодо дій Росії, ніж члени НАТО. Фінляндія ж навпаки, на 

його думку, виявила стриманість у своїй політиці і підтвердила нейтральний статус. 

Тематиці Швеції свої наукові дослідження присвятила Л. Кулябіна [346]. У 

своїй праці «Особливості зовнішньополітичного курсу Швеції в умовах 

глобалізації» авторка виявила та проаналізувала сутнісні характеристики 

шведського нейтралітету, потенціал пристосування до змін міжнародної системи, 

еволюцію зовнішньополітичної стратегії після завершення холодної війни на 

загальноєвропейському та субрегіональному рівнях. Зокрема, Л. Кулябіна 

констатує, що багатогранність інтерпретацій шведського нейтралітету дозволяє 

Швеції демонструвати надзвичайну зовнішньополітичну гнучкість з метою участі у 

вирішенні глобальних проблем сучасності, створення ефективної системи 

колективної безпеки і вироблення адекватних механізмів реагування та протидії 

викликам сучасного світу. Авторка також припускає, що у довгостроковій 

перспективі Швеція може претендувати на роль одного з глобальних центрів сили. 
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Далі варто звернути увагу на публікації, що стосуються важливої особливості 

концептуальних змін у нейтральних держав у сучасний період − розширення 

поняття нейтралітету за рахунок активізації у зовнішній політиці. Стаття С. Слоана 

«Нейтральні європейські партнери НАТО: цінні учасники або любителі пожити за 

чужий рахунок?» присвячена актуальній темі − інтеграції нейтральних країн із 

міжнародними організаціями [275]. Автор аналізує рівень взаємин Швеції і 

Фінляндії з Північноатлантичним Альянсом і робить висновок про те, які причини 

сприяють пронатовській позиції цих нейтральних країн. Дослідник приділяє велику 

увагу особливостям НАТО, як міжнародної організації, описуючи її основні 

принципи і акцентуючи увагу на тому, що активне співробітництво Швеції і 

Фінляндії з НАТО суперечить статусу нейтралітету. 

Праці С. Фірсової «Швейцарія і ЄС: розлучення і дівоче прізвище?» [313], В.  

Оглобліної «Швейцарія і Європейський Союз: тенденції та перспективи торгово-

економічного і валютного взаємодії» [210], Л. Бабиніної, Н. Говорової, К. 

Тимошенкової «Європейський Союз і Швейцарія: різноспрямовані вектори 

співпраці» [65] допомогли автору визначити особливості двосторонніх відносин 

Швейцарії та ЄС з’ясувати витоки суперечностей, які перешкоджають країні стати 

членом цього інтеграційного об’єднання.  

Доволі багатосторонній аналіз співробітництва Швейцарії та ЄС здійснено у 

аналізі Т. Звєрєвої «Про відносини Швейцарії та ЄС» [150]. Зміну 

зовнішньополітичних пріоритетів на користь віддалення від ЄС авторка розглядає у 

контексті кризи в Україні, яка стала індикатором ставлення офіційного Берна до 

загальноєвропейських цінностей. Ця ситуація продемонструвала, що власні 

традиційно сформовані принципи здійснення зовнішньої політики та економічні 

інтереси знаходяться на першому плані міжнародної діяльності.  

Стаття О. Ерднієвої «Принцип нейтралітету у зовнішній політиці Швейцарії» 

[135] дала можливість сформулювати цілісне бачення впливу нейтралітету на 

формування позитивного дипломатичного іміджу країни в контексті посередництва 

у конфліктах та надання «добрих послуг».  

Міграційний аспект взаємовідносин Швейцарії з ЄС ґрунтовно висвітлила Ю. 

Загоруйко у статті «Швейцарія проти Європи» [144]. Авторка показує безпосередню 
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залежність невдоволення населення зростанням кількості мігрантів у країні з 

погіршенням ставлення до ЄС. Відносини Швейцарської Конфедерації з ЄС 

регулюються двома пакетами двосторонніх договорів, один із яких визначає свободу 

переміщення трудових кадрів і громадян через національний кордон. Таким чином, 

авторка наголошує на залежності економічної стабільності Швейцарії від іноземної 

висококваліфікованої робочої сили. Тож референдум, за результатами якого доступ 

іноземців до Швейцарії буде обмежено квотами, з одного боку ставить під загрозу 

економічну стабільність країни, а з іншого, − погіршує відносини з ЄС.  

Питання, пов’язані з концепцією нейтралітету, широко вивчаються 

західноєвропейською політичною наукою. Серйозного поштовху подальшому 

дослідженню проблем нейтралітету надали зміни, що відбулися у світовій політиці у 

зв’язку з розпадом біполярної системи, формуванням нового міжнародного устрою і 

системи безпеки. Ґрунтовно досліджена трансформація концепції нейтралітету, 

пристосування її до динамічних умов світової політики у працях М.  Гелера [14], Р. 

Біндшедлера [5], Л. Фольшайда [13], М. Майєра [30], Е. Макнамари [180], Р. Швока 

[42, 45, 43], С. Левенекса [25], М. Валь [53], Г. Хаузера [17, 18], П. Луіфа [28], 

Т. Рієса [36], Т. Єгера [23], Л. Бендер [4]. 

М. Гелер у праці «Кінець нейтралітету? Історичні та політичні аспекти 

європейського порівняння: Ірландія, Фінляндія Швеція, Швейцарія та Австрія» 

сконцентрував свою увагу на історико-політичних аспектах нейтралітету як 

феномену міжнародного права та практичного інструменту зовнішньої політики 

європейських держав [14]. У процесі дослідження автор встановив, що нейтралітет 

став об’єктивною реакцією малих держав Європи на конфліктогенне міжнародне 

середовище. Особливості статусу нейтралітету та його практичної реалізації у 

зовнішній політиці європейських держав обумовлюються історичними 

передумовами його набуття, але головним прагненням держав було прагнення 

уникнути загрози втягнення у конфлікт, втрати частини території, окупації 

агресором. При цьому автор наголошує, що нейтралітет Швеції та Швейцарії був 

свідомим вибором цих країн, Маючи глибокі історичні корені, він став для держав 

не просто своєрідною історичною традицією, а частиною національної 

самосвідомості їх населення. Натомість набуття нейтралітету Австрією та 
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Фінляндією було обумовлене наростаючим протистоянням між Сходом та Заходом 

та загрозою стати об’єктом міжнародного «торгу» в пост воєнний період, коли ці 

країни були ослаблені економічно та політично. Саме тому автор робить висновок, 

що нейтралітет багато в чому залежить від розмірів та ступеню консолідованості 

території держави, яка його дотримується, геополітичного становища, рівня 

самодостатності економіки та єдності внутрішньополітичних сил. Не можна не 

погодитися з думкою, що досвід європейських держав демонструє, що нейтралітет 

можна вважати похідною рівня розвитку режиму демократії у державі. Адже всі 

нейтральні європейські країни мають стабільну внутрішньополітичну атмосферу з 

розвиненою багатопартійною системою, високі економічні показники, що стало 

запорукою їх позитивного міжнародного іміджу. При цьому глобалізація економіки, 

посилення інтеграційних процесі на європейському та глобальному рівні у 1980-

1990-их рр. продемонстрували, що подальше беззастережне дотримання 

нейтралітету у його класичному варіанті веде до ізоляції європейських держав, що 

стало підставою до перегляду концепції нейтралітету.  

Предметом досліджень П. Луіфа та Г. Хаузера став австрійський нейтралітет. 

Зокрема, П. Луіф [28], аналізуючи історичний період, протягом якого Австрійська 

Республіка дотримується нейтралітету, наголошує, що він став запорукою 

успішного економічного та суспільно-політичного розвитку держави та формування 

позитивного іміджу на міжнародній арені завдяки участі в миротворчих операціях 

НАТО та ООН, а також активній участі у розбудові безпекової політики ЄС. 

Подібної позиції дотримується і Г. Хаузер [17, 18], на думку якого нейтралітет став 

підґрунтям для формування унікальної ролі Австрії в безпековій архітектурі 

сучасного світу. А миротворчість, незаангажованість політичної позиції та 

посередництво стали основоположними принципами її зовнішньополітичної 

стратегії.  

Доволі ґрунтовним і комплексним є дослідження Т. Єгера та Р. Тілє 

«Трансформація безпекової політики: порівняння Німеччини, Австрії, Швейцарії 

(глобальне суспільство та міжнародні відносини)» [23]. Відправною точкою 

дослідження стала теза про появу у ХХ-на початку ХХ ст. нових загроз, 

попередження та подолання яких можливе лише шляхом консолідації зусиль у 
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рамках міждержавної співпраці. Предметом наукового вивчення авторів стали три 

держави, які демонструють абсолютно різні зовнішньополітичні концепції з точки 

зору участі у безпекових структурах та подолання і попередження сучасних загроз. 

Німеччина є членом ЄС і НАТО, належить до так званого «ядра» європейського та 

євроатлантичного співробітництва, знаходячись у фарватері міжнародних 

безпекових ініціатив. Австрія, нейтралітет якої став реакцією на початок блокового 

протистояння, з 1995 р. є членом ЄС і активно взаємодіє з НАТО у рамках програми 

«Партнерство заради миру» та миротворчих операцій. Швейцарія демонструє 

унікальний підхід до міжнародних безпекових та економічних взаємодій, оскільки 

до цих пір не стала членом ЄС, а співпрацюючи з НАТО, демонструє надзвичайну 

обачність. Доволі слушною видається авторська позиція з приводу того, що 

нейтралітет для Австрії та Швейцарії став ключовим чинником визначення кола 

міжнародних загроз, яке набагато ширше, ніж у Німеччини. Це обумовлено, перш за 

все, відсутністю союзницьких зобов’язань з іншими державами, що у випадку 

гіпотетичного конфлікту ставить питання самостійної оборони. У цьому контексті 

Швейцарія більш самостійна, оскільки нейтралітет, як і гарантування високого рівня 

власної обороноздатності та воєнізованість суспільства, стали частиною 

національної ідентичності її громадян. Такий підхід не притаманний Австрії, яка, 

розвиваючи оборонні структури та ВПК, намагається отримати міжнародну 

підтримку на випадок відсутності можливості самостійно протидіяти зовнішнім 

загрозам.  

У своїй праці «Нейтралітет як засіб забезпечення безпеки. Про проблему 

переконати інших у власній миролюбності» Л. Бендер [4] концентрує увагу на 

безпекових аспектах внутрішньої і зовнішньої політики європейських нейтральних 

держав. Автор дотримується думки, що припинення блокового протистояння у 1990 

р. стало поштовхом до змін у архітектурі міжнародної безпеки, появи нових 

викликів та згроз і механізмів їх попередження та подолання. При цьому автор 

вказує на суперчності між сутнісними характеристиками нейтралітету і параметрами 

інструментів подолання сучасних загроз. У таких умовах відбувається адаптація 

нейтралітету до мінливих умов міжнародного середовища. Саме тому автор формує 

власну теорію нейтралітету, суть якої полягає в тому, що нині нейтральні держави 
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концентрують свої зусилля у більшій мірі не на гарантуванні власної безпеки, а на 

створенні умов та участі в ініціативах, які б демонстрували їх миролюбність та 

відсутність загроз для інших акторів міжнародних відносин. Не можна не 

погодитися з тезою Л. Бендер, що нейтралітет уже став частиною 

зовнішньополітичної ідентичності Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії. 

Аналізуючи необхідність гарантування власної безпеки, участь у безпекових 

ініціативах та співробітництво з військово-політичними альянсами, автор ставить 

під сумнів питання доцільності дотримання нейтралітету цими державами у 

майбутньому. Це досслідницьке питання Л. Бендер втілює у терміні «залишкова 

нейтральність», суть якого полягає у оновленому баченні європейськими країнами 

нейтралітету, коли, віддаючи належне історичним традиціям, вони декларують 

нейтралітет у зовнішньополітичних та безпекових концепціях, а на практиці 

поступово відходять від його дотримання.  

Проблематику взаємодії Швейцарії з ЄС у своїх працях досліджували 

С.  Левенекс [25], Р. Швок [42, 45, 44] та М. Валь [53]. Аналізуючи еволюцію 

відносин Швейцарії з ЄС та білетральні угоди як їх договірне підгрунтя, автори 

одностайно наголошують на позитивному впливі такої взаємодії в контексті 

розвитку економічних зв’язків офіційним Берном. Проте, врешті-решт, автори 

сходяться на думці, що принципи здійснення економічної діяльності держав-членів 

ЄС суперечать історично сформованим традиціям фінансової та банківської сфер 

Швейцарії, яка впродовж кількох століть залишається однією з найстабільніших 

економік світу. На цій підставі, задовго до 2017 р., коли Швейцарія відкликала 

заявку на вступ до ЄС, автори прогнозували виникення суперечностей з цього 

приводу між офіційним Берном та Брюсселем.  

М. Майєр [30], досліджуючи зовнішню політику Швейцарії, сконцентрував 

свою увагу на її участі в урегулюванні конфлікту в Югославії. Автор приходить до 

висновку, що країна, яка не є членом ЄС, НАТО і на той момент ООН, завдяки 

своєму миротворчому потенціалу та послугам посередництва після припинення 

«холодної війни» змогла заявити про себе на міжнародній арені як впливового 

актора міжнародних відносин, який здатен впливати на них не владно-силовими, а 

дипломатичними методами.  Не одна не погодитися з автором, адже саме 
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позитивний досвід участі в урегулюванні конфлікту та постконфліктному 

будівництві в Югославії сприяв тому, що у подальшому Швейцарію регулярно 

залучали до переговорного процесу у якості посередника або представника інтересів 

однієї зі сторін конфлікту. Останнім прикладом такої участі стала російсько-

грузинська війна 2008 р., де у «Женевських дискусіях» офіційний Берн представляє 

інтереси Російської Федерації. 

Дослідження витоків української позаблоковості та формування 

зовнішньополітичної стратегії України автор дисертації виділив окремо. Слід 

наголосити, що в українській, так і в російській політичній науці відсутні 

комплексні дослідження проблем інституту нейтралітету і трансформації його 

концепту в умовах глобалізації. Більшість публікацій, присвячених цій тематиці, 

містять аналіз різних аспектів явища нейтралітету та позаблоковості як його 

похідної й розглядаються в контексті висвітлення індивідуальних особливостей 

зовнішньої політики європейських нейтральних держав. Йдеться, передусім, про 

праці В. Вдовенко [181], Г. Яворської [359, 360, 217, 218], Б. Парахонського [217, 

218], Н. Мельник [187, 188, 189], Л.  Чекаленко [330, 331], М. Сунгуровського [283, 

284], В. Антошкіна [61], Т. Цвірової [61], О. Мельника [190], В. Клименко [190].  

У статті «Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід» [330] 

науковець Л. Чекаленко аналізує особливості позаблоковості та нейтралітету в 

контексті дотримання цього статусу європейськими державами та використанні його 

Україною. У статті також зосереджено увагу на українській позаблоковості, 

проголошення якої, на думку авторки, було досить необачним кроком в умовах 

відсутності міжнародних безпекових гарантій.  

Доповнила авторське бачення проблематики нейтралітету стаття 

В.  Антошкіна та В. Цвірової «Трансформація концепції нейтралітету та 

позаблоковості європейських країн в умовах глобалізації» [61]. Автори зосередили 

увагу на висвітленні особливостей перегляду європейськими державами 

нейтралітету і позаблоковості, як підґрунтя своєї зовнішньої політики. У підсумку 

дослідники приходять до висновку, що нині відбувається зменшення впливу 

нейтралітету та позаблокового статусу на здійснення зовнішньої політики цих 
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держав. Натомість має місце поглиблення участі у безпекових механізмах взаємодії 

на Європейському континенті.  

Багатосторонній аналіз процесу наповнення нейтралітету новим змістом 

здійснено у статті О. Мельника та В. Клименко «Нейтралітет у євроатлантичному 

вимірі: історія та сучасність» [190]. Автори ґрунтовно дослідили форми на напрями 

взаємодії європейських нейтральних держав із ЄС, НАТО та регіональних форматах 

взаємодії, що особливо актуально для Швеції та Фінляндії. Не можна не погодитися 

з тезою дослідників, що забезпечення нейтралітету – надзвичайно складне завдання, 

ефективність вирішення якого залежить багато в чому від внутрішньої політики. 

Нині склалася доволі суперечлива ситуація навколо доцільності дотримання 

нейтралітету. З одного боку, наявні безпекові механізми дозволяють державам 

зберігати нейтралітет, з іншого – їх подальша еволюція та розбудова вимагає 

формувати нове бачення політики нейтралітету, яке має відповідати сучасним 

тенденціям та процесам на міжнародній арені.  

Комплексні дослідження, присвячені аналізу поточної ситуації в Україні в 

контексті системних явищ сучасних міжнародних відносин, використання автором 

яких вмотивоване зверненням до аналізу конфлікту на Сході України як чинника 

дестабілізації сучасної міжнародної системи, окрему увагу було приділено 

комплексним дослідженням. Аналізу сучасного стану європейської безпекової 

системи, основних тенденцій міжнародної системи початку ХХІ ст., місця та ролі в 

них європейських нейтральних держав та України присвячені праці С. Толстова 

[287, 288], Г. Перепелиці [222, 223, 224, 225], В.  Горбуліна [103].  

Для дослідження феномену нейтралітету на сучасному етапі міжнародних 

відносин досить важливою стала гіпотеза С. Толстова [287, 288], про збереження 

владно-силового чинника в умовах формування сучасної системи міжнародних 

відносин. Військова складова продовжує залишатися фактором, що визначає 

характер еволюційних змін у міжнародних відносинах. Це сприяє розширенню 

асиметричних зв’язків, які суттєво впливають на способи та шляхи взаємодії між 

державними акторами та інтеграційними системами і об’єднаннями. У цьому 

контексті слід наголосити, що саме поява асиметричних загроз і нових типів 
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конфліктів стали поштовхом для перегляду нейтральними державами свого 

ставлення до співпраці з існуючими безпековими структурами.  

Аналізу геополітичних перспектив України та формулюванню моделей її 

зовнішньополітичного розвитку на тлі системних змін присвячені праці 

  Г. Перепелиці [222, 223, 224, 225]. У своїх наукових доробках він неодноразово 

наголошує на тому, що «українське питання» є одним з пріоритетних у реалізації 

Росією власного геополітичного проекту облаштування багатополярного світу. 

Автор підтримує теорію С. Хантінгтона про існування цивілізаційного конфлікту у 

сучасному світі. Розкол владної еліти на два табори – проросійський і прозахідний 

підтверджує цю тезу. Маневрування України між Росією та ЄС провокує стагнацію 

невизначеності та сповзання в міжнародну ізоляцію, наслідком якої стали втрата 

частини території та військова агресія на Донбасі. Власне, наслідкам 

непослідовності зовнішньополітичної стратегії присвячене одне з останніх 

досліджень Г. Перепелиці «Україна - Росія: війна в умовах співіснування» [225]. На 

думку дослідника, агресія Росії проти України є наочним прикладом наявності 

значного конфліктогенного потенціалу не лише у двосторонніх відносинах 

учасників зазначеного конфлікту, а й у сучасній міжнародній системі загалом. Ця 

негативна тенденція набуває особливої актуальності на фоні недостатньої 

ефективності та дієздатності механізмів, які є гарантами дотримання принципів 

міжнародного права та підтримки миру і стабільності у світі.  

Доволі пізнавальною з точки зору дослідження витоків конфлікту Росії проти 

України є наукова монографія В. Головченка та М. Дорошка «Гібридна війна Росії 

проти України: історико-політичне дослідження» [101]. У цій науковій праці на 

основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено 

історико-політичний аналіз причин і наслідків агресивної політики Росії. Автори 

кваліфікують збройну агресію Російської Федерації проти України як гібридну 

війну, що її веде офіційна Москва у політичній, економічній, інформаційній та 

інших сферах. 

Проаналізувавши значний обсяг матеріалів, можна зробити висновок, що 

переважна більшість дослідників, які мають публікації з тематики нейтралітету як 

феномену міжнародних відносин,  наголошують на тому, що активно відбувається 
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наповнення цього зовнішньополітичного курсу новим змістом, який буде 

відповідати реаліям міжнародного життя і разом з тим, гідно забезпечуватиме 

національні інтереси нейтральних країн. Основні думки даних авторів знайшли своє 

віддзеркалення у відповідних розділах цієї дисертації. 

Основу джерельно-документальної бази дослідження складають:  

1. Міжнароді документи, у яких відображено базові засади проведення 

політики нейтралітету, що відображають характерні риси прояву нейтралітету 

кожної з нейтральних країн Європи. Йдеться про V Гаазьку конвенцію про права та 

обов’язки нейтральних держав та осіб у сухопутній війні 1907 р. [52] і про ХІІІ 

Гаазьку конвенцію про права та обов’язки нейтральних держав у випадку морської 

війни 1907 р. [323], Женевські конвенції 1864, 1906, 1929, 1949 рр. та два Протоколи 

до них 1977 р.;  

2. Офіційні документи й матеріали інтеграційних структур та інституцій, 

аналіз яких дозволяє виявити відповідність нейтральної зовнішньої політики 

європейських держав участі у основних безпеково-політичних структурах: 

- документи ОБСЄ, що характеризують окреслення контурів і структуру 

сучасної архітектури європейської безпеки та місця в ній нейтралітету і 

позаблоковості: Гельсінський Заключний акт НБСЄ 1975 р. [145], Паризька хартія 

для нової Європи 1990 р. [219], Будапештські документи 1994 р. (зокрема, 

документи щодо моделі загальної та всеохоплюючої безпеки для Європи ХХІ 

століття) [244];  

- документи ЄС (Маастрихтська угода про ЄС 1992 р., Амстердамський 

договір про внесення змін у Договір про заснування ЄС 1997 р. тощо) [140];  

- документи Північноатлантичного Альянсу (Договір про створення НАТО, 

Програма «Партнерство заради миру», Угода про статус Збройних сил ПЗМ тощо) 

[147];  

- Статут ООН [279]. 

3. Національна нормативно-правова база об’єктів дослідження: 

Конституція Швейцарської Конфедерації, прийнята на референдумі в 1999 р., 

Конституція Австрійської Республіки від 10 листопада 1920 р., Конституція 
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Фінляндії, прийнята в 1999 р. і Конституція Швеції від 27 лютого 1974 р. Акти щодо 

визнання та гарантій постійного нейтралітету: «Акт щодо визнання та гарантії 

постійного нейтралітету Швейцарії та недоторканності її території, Париж, 8 (20) 

листопада 1815 р.», «Державний договір про відновлення, незалежності і демократії 

Австрії». договори й угоди щодо нейтрального статусу європейських країн, які 

дають змогу дослідити еволюцію концепту й інституту нейтралітету в Європі. 

Аналіз теорії та практики зовнішньої політики європейських нейтральних країн було 

вивчено за допомогою офіційної джерельної бази (документів, висловлень 

офіційних осіб тощо), що дало змогу проаналізувати практичні кроки кожної 

окремої нейтральної країни Європи на міжнародній арені та уяснити концептуальні 

основи зовнішньополітичної стратегії Швеції, Швейцарії, Австрії, Фінляндії.  

4. Документи, пов’язані з концептуальним формуванням і реалізацією 

зовнішньої політики України.  Насамперед, йдеться про Декларацію про державний 

суверенітет України [107] (1991 р.), Постанову Верховної Ради України «Про 

основні напрямки зовнішньої політики України» (1993 р.), Концепцію (основи 

державної політики) національної безпеки [167] (1997 р.), Стратегію інтеграції 

України до Європейського Союзу [281] (1998 р.), Стратегію України щодо 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО) (2002 р.) [282], Військові 

доктрини [85, 86] 1993 та 2004 рр., Закони України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» (2010 р.) [147], «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (2014 р.) [146], 

державні програми, рішення й постанови з національної безпеки України тощо. 

5. Виступи, промови, заяви, інтерв’ю канцлерів, президентів, міністрів 

закордоних справ, міністрів оборони, а також офіційних осіб та представників 

Австрії, Фінляндії, Швейцарії, Швеції, ЄС, НАТО, ОБСЄ тощо.  

6. Дослідження з рекомендаціями практичного характеру, опубліковані 

науково-дослідними центрами. Зокрема, йдеться про праці науковців Інституту 

світової політики [67], Національного інституту стратегічних досліджень [66, 121], 

Центру Разумкова [102], Центру досліджень армії, роззброєння та конверсії [287], 

Центру правового аналізу та політичних ризиків «CLARPI» [216], Центру аналізу 
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світової торгівлі зброєю [197], Центру досліджень зовнішньої політики і безпеки 

«FPS. Research Center» [91], Free voice information analysis center [254] тощо. 

7. Довідкові та статистичні видання. Окрему групу джерел, представлених 

в дисертації, складають спеціалізовані статистичні дослідження, які характеризують 

основні параметри розвитку ВПК нейтральних країн Європи та України. До них 

належить, перш за все, дослідження «The Military Balance 2015» [51], підготоване 

аналітичною установою «The International Institute for Strategic Studies». Також було 

використано результати статистичного дослідження, проведеного Незалежним 

Антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО) [195], яке містить 

інформацію про рівень військово-технічного двостороннього співробітництва 

України та взаємодію з безпековими структурами. Автором були використані також 

статистичні дані міжнародної компанії «Global Firepower» [2], яка щорічно публікує 

рейтинг найсильніших армій світу. Для аналізу суспільного ставлення до перегляду 

векторів зовнішньополітичної орієнтації України стали у пригоді дані соціологічних 

опитувань, проведених, компанією GfK Ukraine спільно з інформаційно-

аналітичним порталом «Главком» [358]. 

8. Газетні та журнальні публікації дозволили автору проілюструвати 

динаміку змін зовнішньої політики європейських нейтральних держав, а отже, 

відповідним чином коригувати дисертаційне дослідження. Йдеться, передусім, про 

українські видання «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Європейська правда», 

«Україна Молода», «Новое время», «День». Грунтовні аналітичні матеріали наявні 

також у виданнях «Зовнішні справи», «Євроатлантика», «Віче», «Національна 

безпека і оборона», «Стратегічна панорама», «Наука і оборона». 

9. Інтернет-джерела разом із електронними версіями регіональних газет і 

журналів. Враховуючи динамічність теми та хронологічні рамки, які здебільшого 

охоплюють сучасні події у міжнародних відносинах та суспільно-політичному житті 

України, автором було використано значний фактологічний масив із вітчизняних та 

закордонних інформаційних ресурсів та джерел масової інформації. Мова йде про 

російські видання «Международная жизнь», «Foreign Affairs», «Международный 

правовой курьер», «Международные процессы», «Международная экономика и 

международные отношения», також про західні видання «Frankfurter Allgemeine», 
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«Spiegel», інтернет-сайт «Deutsche Welle», «Neue Zürcher Zeitung», «Süddeutsche 

Zeitung», «Swiss Political Science Review», «Sweriges Radio», «Swissinfo.ch». Ще 

однією групою джерел, що стали у пригоді, виявилися українські інтернет-видання 

«Главком», «Нато. Ревю», «LB.ua», «Хвиля», «Military Navigator» (Військовий 

інформаційний портал), «Український кризовий медіа-центр», «РБК-Україна» тощо. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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 

права та обов’язки нейтральних держав відповідно до викликів і загроз 

міжнародного середовища. 

2. Нейтралітет є породженням суспільних відносин у межах світової 

спільноти. Він визначається трьома головними ознаками. По-перше, існує 

відповідність між його типом і певною системою міжнародних відносин. По-друге, 

нейтральному властиве прагнення максимально ототожнитись зі світовою 

спільнотою як єдиним цілим. По-третє, нейтральна держава перебуває у центрі 

силової взаємодії великих держав та блоків. 

3. Виділяють евентуальний, постійний нейтралітет, неприєднання та 

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

нейтралітет. Зазначені види відрізняються способом набуття даного статусу. У 

цьому контексті слід відрізняти право нейтралітету, яке регулює права та обов’язки 

нейтральних країн, і політику нейтралітету, яка визначає спосіб набуття даного 

статусу. 

4. Нейтралітет є фактично традиційним феноменом в історії міждержавних 

відносин в Європі, тоді як поняття позаблоковості з’явилося у період міжблокового 

протистояння у ХХ ст. і отримало назву неприєднання. 
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5. Принцип нейтралітету продовжує залишатися впливовим фактором 

сучасних міжнародних відносин. Однак нині побутує оновлене сприйняття 

потенціалу політики. Особливо затребуваною є традиційна для країн з нейтральним 

статусом місія посередництва з метою забезпечення стабільної атмосфери у 

державних акторах із високим рівнем конфліктного внутрішньополітичного 

потенціалу. Крім того, велика частина сучасних викликів і загроз міжнародній 

безпеці потребує нових, перш за все, невійськових підходів до вирішення 

міжнародних проблем. У сучасній світовій політиці цінуються здатність 

нейтральних країн сприймати міжнародні проблеми на основі незалежних та 

незаангажованих позицій. 

6. Нейтралітет є динамічним явищем міжнародних відносин, яке, не 

втрачаючи своїх ключових якостей, здатне адекватно реагувати на еволюцію 

основних характеристик міжнародного середовища. Всупереч очікуванням 

ідеалістів і реалістів, після закінчення «холодної війни» політика нейтралітету не 

просто не вичерпала себе, а й набула нового виміру в умовах зникнення загрози 

глобальної війни між двома таборами-супротивниками: нейтральні держави 

отримали можливість взяти учать у діяльності провідних інтеграційних структур. 

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

типу. 

7. Після початку російської агресії на Сході України, термінологічне 

визначення дій Росії залишається предметом дискусій і вітчизняних, і закордонних 

наукових шкіл. Більшість дослідників даних подій схиляються до думки, що події на 

Донбасі можна класифікувати як гібридну війну. Попри те, що в міжнародній 

політологічній науці та у міжнародному праві відсутнє теоретично-концептуальне 

визначення цього поняття, воно широко застосовується дослідниками для 

характеристики російської агресії проти України. Події в України 

продемонстрували, що поняття «сила» не втрачає актуальність свого застосування, 

набуваючи нового змісту та характеризуючи не лише військово-політичні 

показники, а й рівень впливу на інші стратегічно важливі сфери потенційних чи 

очевидних супротивників. 
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8. Ступінь дослідження функціонування концепту нейтралітету в нинішніх 

умовах залишається незначним, особливо враховуючи події останніх років, які 

спровокували перегляд як теоретичних, так і практичних підвалин існування та 

подальшого формування сучасної системи міжнародних відносин. Можна 

стверджувати, що історіографія, присвячена питанню нейтралітету, знаходиться у 

процесі формування, а її складовими здебільшого є публіцистичні статті, державні 

законодавчі акти та міжнародно-правова договірна база.  

9. Зовнішня політика Австрії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії ґрунтовно 

висвітлюється в зарубіжній, зокрема російськомовній, історіографії. Проте існуючі 

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

початку ХХІ ст. при переважному спрямуванні дослідників на євроінтеграційний 

вектор зовнішньої політики зазначених країн без поглибленого аналізу впливу на 

нього новітніх викликів та загроз. 

10. Здійснений огляд стану наукової розробки проблематики зовнішньої 

політики європейських нейтральних держав у постбіполярний період демонструє 

відсутність різнобічного дослідження даної теми й у вітчизняній історіографії. 

Існуючі дослідження стосуються переважно загального аналізу зовнішньополітичної 

діяльності нейтральних країн або функціонування НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН та 

внеску, який роблять у їх діяльність нейтральні європейські країни. Проте сучасне 

узагальнене дослідження еволюції принципу нейтралітету у зовнішній політиці 

нейтральних держав Європи в умовах виникнення нових глобальних та 

регіональних загроз відсутнє. Це актуалізує підготовку дослідження у даному 

напрямі, а існуючий науковий доробок з урахуванням матеріалів та документальної 

бази стосовно зовнішньої і безпекової політики нейтральних європейських країн 

піднятися до якісно нового рівня осмислення й висвітлення зазначеної тематики. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НЕЙТРАЛІТЕТУ У 

ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

2.1. Основні засади зовнішньої політики нейтральних Австрії та 

Швейцарії 

 

Швейцарія – перша європейська держава, яка отримала статус постійного 

нейтралітету. Вже в ХІV ст. в договорах окремих кантонів з сусідніми державами 

вживався термін «stillsitzen» – аналог сучасного постійного нейтралітету [173, c. 20]. 

У 1647 р. під впливом Тридцятилітньої війни на князівській раді у Вілі було 

прийнято рішення про створення збройних сил федерації для захисту нейтралітету. 

З цим внутрішньополітичним актом пов’язують початок озброєного нейтралітету 

Швейцарії. Джон Рудольф Ветштайн (бургомістр Базеля) домігся у вестфальському 

Мюнстері у 1648 р. зовнішньополітичного визнання незалежності Швейцарії [29, c. 

10]. 

Подальшого теоретичного і практичного обгрунтування нейтралітет 

Швейцарії набув на Віденському конгресі 1815 р., під час якого європейські державі 

у форматі безпрецендентного для тих часів загального форуму об'єдналися з метою 

пошуку та вироблення нових ідеологічних основ миру у «європейському домі». 

Примітно, що Швейцарія як колишній сателіт Наполеона стала одним з основних 

предметів обговорення європейських лідерів, оскільки була буферною зоною між 

Австрією та переможеною Францією. Було очевидно, що у найближчій перспективі 

Швейцарія може стати об'єктом посягань як ключовий інструмент забезпечення 

дієвості механізму стримування Франції. Тому нейтралізація країни була на той 

момент оптимальним варіантом. Прагнучи стабілізувати внутрішньополітичну 

ситуацію, європейськими політиками було докладено чималих зусиль для 

консолідації розрізнених конфліктуючих кантонів та вироблення рівноправної 

конституційної системи, яка б не надавала переваг жодному з них. Напередодні 

конгресу 8 березня 1815 р. було підписано декларацію про створення Швейцарської 

Конфедерації, до складу якої увійшло 22 кантони. Це рішення дозволило 
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швейцарському представнику на рівні з лідерами основних європейських держав 

долучитися до Віденського конгресу і, якщо не впливати на подальшу долю Європи, 

то, принаймні, не виступати у якості предмету торгів та перерозподілів на конгресі. 

Власне, рішення про непорушність кордонів та цілісність території новоствореної 

держави увійшло до підсумкового Акту Віденського конгресу «В ім 'я Пресвятої і 

Неподільної Трійці», у якому було закладено основні принципи «нової Європи». 

Додатково представниками Австрії, Франції, Великобританії, Росії, Португалї та 

Пруссії було підписано Акт «Про гарантії постійного нейтралітету Швейцарії та 

недоторканність її території», який став підсумковим елементом «нового 

європейського дому» заради «користі європейської політики» [29, c. 11]. Слід 

підкреслити, що її постійний нейтралітет було саме визнано, а не накладено на неї. 

Відповідний документ − Акт відносно визнання та гарантії постійного нейтралітету 

Швейцарії та недоторканності її території − ніяк не вимагав приєднання до нього 

самої Швейцарії, він просто констатував згоду великих європейських країн на те, що 

«користі європейської політики потребують нейтралітету, недоторканості Швейцарії 

і незалежності її від будь-якого стороннього впливу» і що «Швейцарія цілком 

достойна вигод, що за нею затверджуються». Вважається, що наявність документу, 

аналогічного процитованому, дозволяє говорити, що нейтралітет є гарантованим 

[66, c. 16]. 

Варто підкреслити, що новостворена Швейцарія відіграла важливу роль у 

«європейському концерті». Парадоксальним для того історичного періоду чином 

Конституції країни від 1815 р. та 1848 р. поєднували особливості поліконфесійності, 

багатомовності та варіативності підходів кантонів до ведення внутрішньої до 

зовнішньої політики з перевагами гарантованого на міжнародному рівні 

нейтралітету. Пластичність та непохитність держави під час подальших конфліктів, 

хвилі революцій та міждержавних протиріч поступово перетворили країну на одну з 

основ політичної рівноваги Європи та допомогли сформувати авторитет 

незацікавленої сторони, здатної впливати на перебіг ключових подій [66, c. 15].   

У 1848 р. нейтралітет Швейцарської Конфедерації остаточно отримав 

законодавче закріплення в Конституції країни [66, c. 16].  
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Саме нейтралітет дозволив країні уникнути участі у двох світових війнах у ХХ 

ст. Це дуже важливо, враховуючи той факт, що географічно вона розташована між 

ворогуючими регіональними лідерами [61]. Зокрема, під час Другої світової війни 

Швейцарію оточували держав-прихильники нацистського блоку. Саме тому 

повністю уникнути конфлікту та його наслідків не було змоги. Під час Французької 

компанії німецькі офіцери неодноразово повторювали, що захоплять «маленького 

дикобраза на шляху додому». З метою окупації Швейцарії та залучення її до війни з 

СРСР навіть було розроблено військовий план «Tannenbaum» («Ялинка»), проте у 

зв’язку з поразкою нацистської Німеччини у війні плани реалізувати не вдалося. 

Проте до цих пір тривають дискусії з приводу участі Швейцарії у Другій світовій 

війні [71].  

Воюючим сторонам було вигідно мати в центрі Європи нейтральну стабільну 

державу. Швейцарія грала роль банківського і фінансового центру, адже обидві 

сторони потрібно були закуповувати матеріали, а під час війни єдиною 

конвертованою валютою був швейцарський франк. Банк Міжнародних Розрахунків 

у Базелі, члени ради директорів якого були громадянами США, Великобританії, 

Франції, Німеччини, був єдиним місцем, де відбувалися таємні зустрічі 

представників союзників і фашистів. До 1945 р. Швейцарський Національний Банк 

отримував від Німеччини золото в обмін на франки, усвідомлюючи, що офіційний 

Берлін таким чином фінансує війну, а злитки, які поставляли до Берну, були 

вкрадені з банків завойованих країн і та переплавлені з коштовностей. Намагаючись 

зняти з себе звинувачення, пов’язані зі відмовою повернути нащадкам жертв 

геноциду їх коштів, у серпні 1998 р. Швейцарія погодилася виплатити їм 1,25 млрд 

дол. [71].  

Крім того, Гітлеру було необхідно підтримувати мир в Швейцарії, щоб мати 

вільний доступ до транспортного коридору в Альпах, який пов'язував Німеччину та 

Італію, і користуватися її промисловістю, яка продовжувала постачати до Третього 

Рейху зброю і важку артилерію. Показово, що лише у 1944 р. Швейцарія заборонила 

транзит німецьких та італійських вантажів через свою територію [71].  

 При цьому швейцарські ВПС активно захищали повітряний простір над 

країною від авіації обох воюючих сторін. Швейцарська гвардія є одним з 
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найстаріших у світі військових підрозділів, сформованим ще у XVI ст. Основною 

функцією гвардійців є не захист держави, а охорона Папи Римського [71].  

У 1975 р. Швейцарія приєдналася до Організації з безпеки і співпраці в Європі 

(ОБСЄ) і з моменту початку її діяльності у цій структурі дотримувалася активної 

дипломатичної позиції. Ще у період підготовки Наради з безпеки і співробітництва в 

Європі Швейцарія продемонструвала зацікавленість у діяльності новоствореної 

міжнародної дипломатичної платформи, висловивши низку конструктивних 

пропозицій, що мали для справи європейської розрядки далеко не другорядне 

значення. Варто згадати швейцарську ініціативу щодо проведення спеціальної 

експертної наради з питань, які стосувалися мирного врегулювання суперечок між 

державами. Її ініціатива про поліпшення роботи ЗМІ з інформування громадськості 

щодо результатів діяльності ОБСЄ також не залишилася непоміченою. Спільно з 

Австрією Швейцарія також виступила за обмін думками на Нараді з питання про 

незастосування ядерної зброї. Загалом ця країна вбачала в ОБСЄ форум, де її 

уявлення про права людини, мир, безпеку та міжнародне співробітництво могли 

знайти підтримку. Співпраця, перш за все з іншими нейтральними державами та 

державними акторами, що не приєдналися, сприяла досягненню ОБСЄ прогресу в 

багатьох питаннях процесу європейської розрядки [181]. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. відбуваються певні зміни у трактуванні політичним 

керівництвом Швейцарії концепції постійного нейтралітету країни, викликані, у 

першу чергу, закінченням «холодної війни», припиненням діяльності Організації 

Варшавського Договору і, як наслідок − зникненням загрози глобальної ядерної 

війни. Відбувається відхід від «класичного нейтралітету» на користь сумісності 

нейтрального статусу з міжнародними економічними санкціями, з підтримкою 

миротворчих операцій і участю у них під егідою ООН або ОБСЄ, з міжнародним 

співробітництвом в області безпеки, виробництва озброєнь і підготовки 

військовослужбовців, тобто у сферах донедавна «заборонених» для нейтральних 

країн [135]. 

Після закінчення «холодної війни» і з виникненням у Європі конфліктів 

нового типу нейтральні країни разом із іншими державами-учасницями брали участь 

у діяльності щодо їх запобігання та врегулювання. Роль традиційно нейтральних 
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держав ґрунтується сьогодні не на особливому статусі, а на корисності і 

неупередженості їх добрих послуг, що надаються в умовах конфліктів, які мають 

історичні, міжетнічні або міжнаціональні причини. Зокрема, у 1994 -1995 рр. для 

врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху було створено «Трійку» за участю 

Угорщини, Італії та Швейцарії

[170, c. 125].  

У висловлюваннях видатних державних діячів Швейцарії досить чітко 

простежувалася думка про важливість активної участі країни у досягненні 

всезагального миру, перш за все, у Європі. Велике значення мало те, що у 1996 р. 

Швейцарія в особі тодішнього президента конфедерації Ф. Котті головувала в ОБСЄ 

[30, c. 214].  

У цей період головним вектором діяльності ОБСЄ став пошук нових підходів 

до попередження конфліктів та врегулювання криз. Також активно обговорювалося 

питання вироблення спільної та всеохоплюючої моделі безпеки для Європи у ХХІ 

ст. 

Не дивно, що даний факт суттєво вплинув на більш оптимістичне, ніж у 

минулому, бачення лідерами нейтральної держави ролі ОБСЄ у сфері забезпечення 

мирного розвитку в Старому Світі. У своєму інтерв'ю журналу «Міжнародне життя» 

Ф. Котті дав наступні оцінки цього форуму європейських політиків: «У поточному 

десятилітті ОБСЄ отримала гідне уваги оперативне застосування. У нашому регіоні 

вона стала одним з головних інструментів раннього попередження, уникнення 

конфліктів, подолання криз і відновлення після конфліктів. ОБСЄ виконувала ці свої 

завдання з притаманними їй гнучкістю і далекоглядністю» [104, c. 147]. Ф. Котті 

також поставив питання про створення «загальної всеосяжної моделі європейської 

безпеки, щоб ще більше посилити роль ОБСЄ у запобіганні можливості нових 

конфліктів» [30, c. 216]. Тодішній президент Швейцарії мав на увазі, перш за все, 

події, пов'язані зі збройним конфліктом на території колишньої Югославії. Але не 

тільки вони, а й саме закінчення «холодної війни» внесло корективи в європейський 

аспект світової політики, так само, як і в зовнішньополітичну доктрину 

швейцарського постійного нейтралітету. Її основою у 1990-і рр. стало вже не просто 
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посередництво, а активна участь Швейцарії в акціях, здатних, на думку лідерів цієї 

країни, припинити існуючі конфлікти [127, c. 118]. 

Ще напередодні головування Швейцарії у 1996 р. під час Будапештської 

зустрічі на вищому рівні 5-6 грудня 1994 р. було ухвалено рішення про 

перетворення НБСЄ з 1 січня 1995 р. на Організацію з безпеки і співробітництва у 

Європі, а також прийнято політичну декларацію стратегічного характеру – «На 

шляху до справжнього партнерства у нову добу», у якій ставилося завдання 

розробки моделі загальної і всеохоплюючої безпеки для Європи ХХІ ст. Основні 

характеристики такої моделі оприлюднили на Лісабонській зустрічі лідерів держав 

ОБСЄ у грудні 1996 р., де було наголошено на необхідності розбудови єдиної 

мирної і демократичної Європи без розмежувальних ліній. В ухваленій під час 

Лісабонського саміту ОБСЄ (1996 р.) Декларації «Про модель загальної і всеосяжної 

безпеки для Європи XXI століття» йшлося про необхідність створення єдиної, 

мирної і демократичної Європи, а також про ключову роль ОБСЄ у зміцненні 

безпеки і стабільності в усіх вимірах [104, с. 461].  

 Вказана декларація орієнтувала ОБСЄ на зміцнення безпеки і 

стабільності «в усіх вимірах», у тому числі не тільки у сферах контролю над 

озброєнням та врегулювання конфліктів, а й зменшення політичної напруженості, 

«зміцнення довіри між народами» в гуманітарній сфері, боротьби за дотримання 

прав людини та демократичних принципів суспільного життя. Особливу увагу було 

приділено «гуманітарно-конфліктній» проблематиці на теренах колишніх СРСР і 

СФРЮ. Після Лісабонського саміту активізувалися регіональні місії ОБСЄ, які 

перетворилися на основний інструмент діяльності організації. Вони  орієнтувалися 

на врегулювання будь-яких регіональних конфліктів, включаючи «превентивну 

дипломатію», миротворчість і постконфліктну відбудову. Головним завданням стало 

сприяння політичним процесам, здатним призупинити розвиток конфлікту, 

врегулювати його наслідки, а також забезпечити інформованість міжнародної 

спільноти [137]. 

Крім того, на зазначеному саміті було затверджено стратегічно важливі 

принципи, які стали важливими механізмами урегулювання конфлікту у Нагірному 

Карабасі. У підсумку це дозволило говорити про високу результативність 
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головування Швейцарії в ОБСЄ. На саміті ОБСЄ в Лісабоні всі 54 країни-члени цієї 

організації, крім Вірменії, підписалися під Лісабонською угодою. Основні принципи 

цієї угоди включають наступне: 

1) територіальну цілісність Республіки Вірменія та Азербайджанської 

Республіки; 

2) правовий статус Нагірного Карабаху надає йому найвищу ступінь 

самоврядування у складі Азербайджану; 

3) гарантовану безпеку Нагірного Карабаху і всього його населення, 

включаючи взаємні зобов'язання щодо забезпечення дотримання всіма сторонами 

положень про врегулювання [179]. 

Національні особливості сприйняття засадничих конституційних принципів 

справляють суттєвий вплив на зовнішню політику та політику безпеки. Швейцарці 

цінують і поважають свій нейтралітет і впевнені, що «нейтральний статус не лише 

захистив Швейцарію від війни, але й допоміг уберегти країну від розпаду, оскільки 

її різномовні громади у випадку конфлікту могли б піддатися спокусі підтримати ті 

чи інші воюючі сторони» [173, c. 21]. Виразним свідченням національних 

особливостей швейцарської політики та, насамперед, ставлення до нейтралітету, 

може слугувати маловідомий широкому загалу факт приєднання Швейцарії до ООН. 

Лише в 2002 р. на другому референдумі з цього приводу (перший проводився у 

1986 р.) більшість швейцарців виступила за членство ООН. У декларації про вступ 

зазначається: «Швейцарія є нейтральною державою, статус якої закріплений 

міжнародним правом. Нейтральною вона залишається і в якості члена ООН» [29, c. 

9].  

Не менш цікавим є ставлення Швейцарії до процесів європейської інтеграції – 

надзвичайно обережне та виважене з міркувань збереження незалежності, 

нейтралітету та захисту національних інтересів [181, c. 27]. У травні 2004 р. ця 

країна підписала «другий пакет» секторальних договорів із ЄС, який разом з 

«першим пакетом» (набрав чинності 1 червня 2002 р.), є свого роду альтернативою 

вступу Швейцарії до ЄС. Разом з тим, прийнято рішення вважати питання про 

можливе членство Швейцарії до ЄС не «стратегічною метою», а тільки «політичною 

опцією», тобто потенційною можливістю [153]. 



72 

 

Попри відсутність формального статусу членства Швейцарії в ЄС, її рівень 

інтеграції з цією організацією є високим й очевидно, що формалізація відносин з ЄС 

не є пріоритетом влади країни. У 1992 р. Уряд Швейцарії навіть подав заявку на 

вступ до ЄС, яку згодом призупинив (за результатами референдуму), але остаточно 

не відкликав [29, c. 9]. Фактично, Швейцарія залишилась єдиною державою Західної 

Європи, що не є членом ні ЄС, ні НАТО.  

Першим кроком на шляху до зближення з Європою стала укладена у 1972 р. 

угода між Швейцарією і ЄЕС про вільну торгівлю. Згодом на цей процес вплинуло 

завершення «холодної війни», яке, на думку швейцарських політиків, мало сприяти 

переходу Європи до нових форм економічної та політичної взаємодії. Йшлося, перш 

за все, про країни Центральної та Східної Європи. Не менш важливим був і той 

факт, що наприкінці 1980-их рр. економічні показники Швейцарії свідчили про 

стагнацію, яка була наслідком як особливостей національного розвитку, так і різною 

швидкістю економічного розвитку ЄС і ЄАВТ [123, c. 76].  

З метою подальшого поглиблення співпраці з ЄС у 1989-1991 рр. Альпійська 

республіка брала активну участь у розробці концепції Єдиного європейського 

економічного простору (ЄЄЕП). У 1992 р був підписаний договір про вступ 

Швейцарії до ЄЄЕП, який наближав країну до стандартів ЄС, заявку на вступ до 

якого було подано ще у 1991 р. Варто підкреслити, що інші європейські нейтральні 

держави, зокрема Австрія, Швеція та Фінляндія, у цей період також пожвавили 

співпрацю з ЄС, що свідчило про відхід від жорсткого дотримання принципу 

нейтралітету у нових зовнішньополітичних умовах [8, c. 7].  

На грудень 1992 р. у Швейцарії було призначено референдуми, від результатів 

якого залежала доля відносин з ЄС. Слід підкреслити, що ініціатором народного 

волевиявлення з приводу даного питання були не прихильники євроінтеграції, а 

опозиційний рух «Акція за незалежну і нейтральну Швейцарію». 6 грудня 1992 р. 

відбулося народне волевиявлення, учасниками якого стали 78,7% населення з 

правом голосу. Швейцарський народ більшістю 50,3% проголосував проти 

приєднання до лав ЄС [228, c. 9]. Згаданий випадок став не останнім, коли 

населення продемонструвало своє небажання інтегруватися до Європи. У 1994 р. 

було відхилено пропозицію про організацію транспортних перевезень через Альпи, 
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яка, мовляв, може нашкодити екологічній ситуації. Слід підкреслити, що за рахунок 

позитивного результату референдуму могла бути вирішена проблема транзитного 

переміщення через Альпи, яку на той час не могли вирішити залізничні сполучення. 

Негативні результати референдуму змусили правлячі кола Швейцарії на 

невизначений термін зняти з порядку денного питання вступу до ЄС.  Тому 

Федеральна рада почала оперативно розробляти нову стратегію інтеграційної 

взаємодії. У лютому 1993 р. вона оприлюднила програму «Swisslex», суть якої 

полягала у дерегуляції власного внутрішнього ринку через послаблення картельного 

законодавства. Також було вирішено здійснювати кроки, які сприяли б наближенню 

швейцарського законодавства в економічній сфері до норм комунітарного права. 

Такі кроки мали на меті покращення становища швейцарських виробників у торгівлі 

з ЄС. При цьому пріоритетом зовнішньої політики було поглиблення 

двостороннього співробітництва з ЄС у пріоритетних для Швейцарії сферах [162]. 

Логіка розвитку економічного співробітництва сприяла розробці нових 

механізмів взаємодії між Швейцарією і ЄС, які стали альтернативою приєднання 

країни до цього інтеграційного об’єднання.  Йдеться про так звані двосторонні 

угоди, які мали бути сформульовані таким чином, щоб у противників швейцарської 

інтеграції не було приводу спекулювати на ідеї про обмеження нейтралітету 

республіки під час чергового референдуму. Не менш важливим був і «принцип 

гільйотини», згідно з яким увесь пакет угод починав діяти у випадку відсутності 

поправок до кожного з них, а припинення дії одного з договорів скасовувало дію 

всього пакету [38]. 

Переговори навколо першого пакету «білатеральних договорів» («Білатераль-

І») тривали впродовж 1994-1998 рр. У результаті було вироблено сім договорів, які 

регламентували переміщення громадян, повітряне сполучення, транспортні 

перевезення, торгівлю сільськогосподарською продукцією, науково-технічну 

співпрацю, закупівельну політику, взаємне визнання сертифікатів відповідності.  

Перший пакет із семи галузевих угод (Двосторонні угоди І) між ЄС і 

Швейцарією було підписано 21 липня 1999 р. в Люксембурзі. У жовтні 1999 р. вони 

були ратифіковані швейцарським парламентом. Угоди були успішно підтримані на 
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швейцарському референдумі 21 травня 2000 р. (67,2%) і почали діяти 1 липня 2002 

р. [8, c. 33]. 

Слід підкреслити, що передумовою позитивного волевиявлення стало те, що 

низка положень Угоди вступала у дію поетапно. Йдеться, перш за все, про ті 

положення, які регламентували переміщення громадян і передбачали поступове 

відкриття ринків праці. Після закінчення перехідного періоду громадяни Швейцарії 

та ЄС мали право на взаємовигідних умовах врегулювати уже наявні або розпочати 

нові трудові відносини. Достатньою передумовою для цього є або укладений 

напередодні трудовий договір, або підтверджена кредитоспроможність і медична 

страховка. На вільне працевлаштування громадяни Швейцарії отримували право 

тільки з 2004 р., а повна свобода переміщення жителів ЄС з метою 

працевлаштування розпочиналася з 2014 р. [8, c. 35]. 

Врегулювання питання повітряного сполучення надавало взаємний доступ до 

ринків цивільних авіаперевезень швейцарських та європейських компаній. У сфері 

транспортних перевезень було ініційовано координацію наземних перевезень між 

Швейцарією та ЄС, а також взаємне відкриття автомобільних та залізничних ринків. 

Крім того, знімалися обмеження на рух вантажних автомобілів територією 

альпійської республіки. Сторони також зобов’язалися розвивати залізничну 

інфраструктуру, зокрема будівництво Трансальпійського залізничного тунелю [8, c. 

35].  

У сфері сільського господарства, згідно з Угодою, відбувалася лібералізація 

торгівлі шляхом зниження митних зборів, що забезпечувало кращий доступ до 

внутрішніх ринків.  Дія угоди не поширювалася на торгівлю м'ясо-молочною та 

зерновою продукцією. Крім того, Угода гарантувала визнання сторонами стандартів 

до сільськогосподарської продукції, що мало підвищити взаємний товарообіг у цій 

сфері. Угода також передбачала розширення започаткованого у 1985 р. науково-

технічного співробітництва. Зокрема, швейцарські науковці отримали право 

співпрацювати з європейськими дослідниками, брати участь у наукових програмах, 

які фінансуються з бюджету ЄС [8, c. 37]. 

У сфері закупівельної політики положеннями даної Угоди встановлювалися 

норми проведення регіональних та національних тендерів щодо водопостачання і 
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забезпечення електроенергією, громадського транспорту. Врегулювання питання 

взаємного визнання сертифікатів відповідності передбачало уніфікацію стандартів 

виробництва промислових товарів у швейцарському законодавстві з правовими 

нормами ЄС. Проте дане положення не поширювалися на товари, вироблені третіми 

сторонами, сертифікати яких в односторонньому порядку могла визнати одна зі 

сторін даної домовленості [53].  

Підписання першого пакету білатеральних угод та позитивні результати 

референдуму продемонстрували, що швейцарські громадяни усвідомлюють 

необхідність поглиблення та розширення співробітництва з європейськими 

інтеграційними структурами. Але дещо іншої думки були європейські парламентарі, 

які вважали, що Швейцарія, не приєднавшись до ЄС, отримала додаткові переваги 

від співпраці з європейськими державами без набуття додаткових зобов’язань [123, 

c. 74].  

У липні 2001 р. розпочалися переговори з приводу другого пакету 

білатеральних угод («Білатераль-ІІ»), які охоплювали дев’ять галузей співпраці, що 

доповнювали регламентовані попереднім договором сім сфер. Йдеться про 

молодіжну політику та професійну освіту, медіа-комунікації, охорону 

навколишнього середовища, статистику, пенсійне забезпечення, торгівлю 

харчовими продуктами, боротьбу з відмиванням коштів, співробітництво 

правоохоронних органів, оподаткування банківських вкладів [8, c. 35].  

У сфері молодіжної та освітньої політики швейцарські громадяни з 2007 р. 

отримали право брати участь у європейських освітніх програмах. 

Врегулювання сфери медіа-комунікацій дозволило Швейцарії стати учасником 

програми MEDIA, суть якої полягає у виготовленні спільних аудіовізуальних 

продуктів. Крім того, згідно з положення другого пакету білатеральних угод, 

Швейцарія стала повноправним членом Європейської агенції захисту 

навколишнього середовища, що вивело на новий рівень співпрацю альпійської 

республіки з ЄС у екологічній сфері. Також було гармонізовано обмін 

статистичними даними між Швейцарією і ЄС загалом та його державами-членами за 

рахунок приєднання альпійської республіки до організації «Євростат».  
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Положення договору про пенсійне забезпечення врегулювало проблему 

подвійного оподаткування колишніх чиновників ЄС, які проживають на території 

Швейцарії.  

У сфері торгівлі продуктами харчування відбувалося зниження імпортних мит 

на деякі види товарів. Також було врегульовано питання торгівлі харчовими 

продуктами, які містять перероблені сільськогосподарські складові.  

На фоні попередніх питань доволі дискусійними та складними з точки зору 

досягнення компромісу виявилися питання боротьби з відмиванням коштів, 

співробітництва правоохоронних органів та оподаткування банківських вкладів [42]. 

Після тривалих переговорів та дискусії між швейцарськими та європейськими 

політиками сторони все-токи досягли певної згоди. Зокрема, було прийнято 

рішення, що альпійська республіка бере на себе обов’язок сприяти органам ЄС 

боротися з ухилянням від сплати податків, оподатковувати вклади громадян ЄС за 

умови збереження банківської таємниці. Крім того Швейцарія погодилася 

приєднатися до Шенгенської та Дублінської угод на основі тієї моделі 

співробітництва, яка уже діяла для Норвегії та Ірландії. Уже 5 червня 2005 р. 54,6% 

швейцарців підтримали вступ до Шенгенської зони, що уможливило набуття 

чинності цілого пакета Двосторонніх угод ІІ на початку 2008 р. [53, c. 29–30]. 

Цей крок зобов’язував альпійську республіку взаємодіяти з європейськими 

правоохоронними органами щодо регулювання міграційних потоків, надання 

притулку, боротьби з нелегальним перетином кордону та організованою 

злочинністю.  

З точки зору аналізу інституційного впливу на двосторонні відносини у 

рамках ЄЕП і на основі білатеральних угод стає зрозуміло, чому Швейцарія обрала 

саме такий формат. Якщо у рамках ЄЕП всі держави ЄАВТ повинні дотримуватися 

узгодженої консолідованої позиції, то у випадку білатерального підходу Швейцарія 

зберігає за собою широке поле для маневру у відносинах з ЄС. Двосторонні угоди не 

передбачають створення структур, які регулювали б відносини між Швейцарією та 

ЄС, та автоматичне застосування acquis communautaire (окрім угод про цивільну 

авіацію і про приєднання до Шенгенської зони). Також відсутній наднаціональний 
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юридичний нагляд за дотриманням та виконанням секторальних угод, що є 

характерною рисою в ЄЕП [25, c. 551]. 

Крім того, умови білатеральних угод передбачають менший рівень кооперації. 

Взаємодія у рамках ЄЕП виключає вільний рух послуг (фінансових, 

телекомунікаційних, поштових) та капіталів, гармонізацію корпоративного права та 

права інтелектуальної власності. При цьому умови білатеральних угод дають 

Швейцарії можливість не бути учасницею секторальних та горизонтальних спільних 

політик ЄС (соціальної, екологічної, освітньої та політики конкуренції) [42, c. 115]. 

Попри досягнуті домовленості постійне невдоволення ЄС викликає банківське 

законодавство Швейцарії, яка за рахунок неухильного дотримання конфіденційності 

здобула статус фінансового та банківського центру. Закон «Про банківську 

таємницю» було прийнято у Швейцарії ще у 1935 р. Останніми роками ЄС і США 

вчиняють потужний тиск на банківську сферу Швейцарії і регулярно висувають 

вимоги здійснити кроки щодо розкриття інформації про громадян, які за рахунок 

вкладення коштів у швейцарські банки ухиляються від сплати податків. З цього 

приводу Герман ван Ромпей заявив, що банківська таємниця в Європі повинна 

померти і це стане проривом у забезпеченні прозорості європейської податкової 

сфери [139].  

Усвідомлюючи взяті на себе зобов’язання згідно з умовами другого пакету 

білатеральних договорів, у 2003 р. Швейцарія уклала з ЄС попередню угоду, за 

умовами якої швейцарські посередники в платежах (банки, що є посередниками у 

виплаті відсотків і дивідендів) стали дотримуватись податкових зобов'язань, 

аналогічних посередникам країн ЄС, і «утримувати» частину процентних та інших 

доходів від іноземних заощаджень, що сплачуються резидентам ЄС. З цих 

утримуваних сум 75% будуть передаватися відповідним країнам ЄС без зазначення 

власників та іншої інформації про рахунки. Оскільки Швейцарія вже стягує податок 

у розмірі 35% на відсотки і дивіденди, що мають швейцарське походження, ця угода 

стосується доходів із закордонних джерел, виплачуваних резидентам ЄС через 

швейцарських посередників. Із січня 2005 р. податок на ці доходи склав уже 15%, а з 

2008 р. – 20% і ще через три роки буде 35%. Слід зазначити, що тільки 12 країн - 

членів ЄС домовилися розкривати інформацію про рахунки нерезидентів, інші 
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країни (на розглянутий період – Австрія, Бельгія і Люксембург) мають 

домовленості, аналогічні угоді між Швейцарією і ЄС, що зберігають 

конфіденційність інформації, принаймні до 2010 р. [266]. Членство в ЄС може нести 

загрозу незалежності Швейцарії як одному зі світових банківських і бізнесових 

центрів [123, c. 78].  

Участь Швейцарії у міжнародних операціях із врегулювання криз, порівняно з 

іншими нейтральними країнами, є відносно незначною та обмежується переважно 

невійськовими аспектами. Така позиція зумовлена вимогами законодавства, а також 

пов’язана зі швейцарською самоідентифікацією як на психологічному, так і на 

політичному рівнях. Закон дозволяє спрямовувати швейцарські підрозділи лише для 

миротворчих операцій під егідою ООН та ОБСЄ і забороняє участь в операціях з 

примусу до миру [127, c. 117].  

Посередницький потенціал Швейцарія успішно використовувала під час 

російсько-грузинської війни 2008 р., погодившись у двосторонньому порядку 

представляти інтереси сторін під час переговорів з приводу врегулювання 

конфлікту. Відповідний договір було підписано 13 грудня 2008 р. Згідно з його 

положеннями, Швейцарія представляла інтереси Російської Федерації в Грузії. 

Натомість грузинську сторону у Росії погодилася представляти Швеція [155, 192]. 

Після конфлікту в Грузії і відповідно до домовленостей від 12 серпня і 8 вересня 

2008 р. в Женеві 15 жовтня почалися тривалі переговори з приводу урегулювання 

конфлікту, які, отримавши назву «Женевські дискусії», стали платформою для 

вирішення конкретних практичних питань і створення підґрунтя для довготривалої 

безпеки і стабільності в регіоні. Співголовами дискусій стали ООН, ОБСЄ і ЄС. 

Учасниками переговорів є входять Грузія, Російська Федерація і США, а також 

абхазькі і південноосетинські представники. Обговорення відбуваються паралельно 

в двох групах, які займаються взаємопов'язаними питаннями: одна розглядає 

питання безпеки і стабільності в регіоні, а інша - проблеми внутрішньопереміщених 

осіб і біженців [153]. Станом на жовтень 2017 р. відбувся 41 раунд переговорів [3]. 

Попри традиційні для Швейцарії посередницькі устремління, очевидним є той факт, 

що внутрішньополітичним колам була характерна відсутність уніфікованої позиції з 

приводу ставлення до незалежності Абхазії і Осетії. У жовтні 2008 р., відразу після 
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конфлікту у Грузії, в своєму інтерв’ю міністр закордонних справ Швейцарії Мішлін 

Кальмін-Ре, відповідаючи на питання з приводу визнання новопроголошених 

республік, припустила імовірність повторення косовського сценарію. Таким чином, 

було нівельовано необхідність дотримання міжнародно-правового принципу 

територіальної непорушності держав. При цьому міністр наголосила, що ситуації з 

Косово і Абхазією та Південною Осетією мають різний вимір, оскільки в першому 

випадку йдеться про міжнародний процес під егідою ООН, а в другому – про 

діяльність ОБСЄ у цьому регіоні [339].  

При цьому Грузія і Російська Федерація відзначають позитивний вплив 

швейцарської сторони на процес відновлення міждержавних економічних зв’язків. З 

2008 р. в умовах відсутності дипломатичних відносин між офіційними Москвою і 

Тбілісі питання відновлення торговельно-економічних та гуманітарних зв'язків 

вирішуються через діалог заступника міністра закордонних справ Російської 

Федерації Григорія Карасіна та спецпредставника прем'єр-міністра Грузії Зураба 

Абашидзе. Російсько-грузинська торгівля за підсумками 2016 р. показала позитивну 

динаміку, а за п'ять місяців 2017 р. зросла ще на 40% порівняно з аналогічним 

періодом 2016 р. (за даними статистичної служби Грузії - на 34%). Грузинський 

експорт в Росію зріс в 3,3 рази.  Нині Росія є другим торговим партнером Грузії і 

першим партнером за обсягом імпорту грузинської продукції. Питання 

транскордонного торгового співробітництва в умовах відсутності прямого діалогу 

між Тбілісі і визнаними Росією незалежними державами сторони намагаються 

вирішити за посередництва Швейцарії. У 2017 р. було прийнято рішення, що 

контроль за рухом товарів і вантажів між двома країнами через територію Абхазії і 

Південної Осетії буде здійснювати приватна швейцарська фірма SGS. Крім того, у 

лютому 2017 р. було вирішено сформувати профільну російсько-грузино-

швейцарську робочу групу, предметом діяльності якої стане налагодження 

економічної взаємодії Росії, Грузії, Абхазії та Південної Осетії [63]. 

Водночас, Швейцарія надавала НАТО повітряні та наземні транспортні 

коридори під час миротворчої місії в Боснії і Герцеговині в 1995 р. – ще до того як 

приєдналася до ПЗМ (1996 р.) та РЄАП (1997 р.). Програма ПЗМ розглядається 

керівництвом держави і ЗС як ключовий інструмент досягнення цілей оборонної 
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реформи. Універсальні виклики, що стоять перед країною і її армією (мінімальний 

ризик збройної агресії, транскордонний і переважно невоєнний характер сучасних 

загроз), активізували питання суттєвого перегляду завдань місії. Отже, місія 

національних збройних сил була доповнена цивільними завданнями як 

внутрішнього (надання допомоги під час ліквідації наслідків аварій та катастроф), 

так і зовнішнього характеру (участь у міжнародних заходах із врегулювання криз) 

[29, c. 5]. 

Крім цього, усі нейтральні європейські країни-партнери пропонують свої 

полігони і навчальні центри для спільних заходів, роблять внески до трастових 

фондів ПЗМ, через які у третіх країнах здійснюються проекти з утилізації зброї та 

боєприпасів, гуманітарного розмінування, розвитку доброчесності та зменшення 

рівня корупції в обороні. Швейцарія, наприклад, пропонує на регулярній основі 

близько 20 тренувальних курсів за тематикою ключових сфер партнерства, а також 

навчальні матеріали і тематичні публікації. Нейтральні країни також охоче 

передають представникам із держав-членів Альянсу досвід у миротворчих заходах 

на основі ПЗМ, готуючи командні кадри і фахівців для участі в операціях під егідою 

НАТО, ООН, ЄС в Ірландській школі підготовки миротворців ООН, Міжнародному 

центрі підготовки збройних сил у Фінляндії [190, c. 10].  

Враховуючи співробітництво з НАТО та самодостатність країни в оборонному 

плані, суттєву увагу Швейцарія приділяє рівню власної обороноздатності. Показово, 

що у 2016 р. парламент Швейцарії, ухвалюючи військовий бюджет на 2017-2020 рр., 

відмовився його знижувати, затвердивши його в обсязі 20 млрд франків (18,3 млрд 

євро). Таким чином, щорічний оборонний бюджет Швейцарії складе близько 5 млрд 

франків (4,6 млрд євро) [118, c. 73; 340]. 

Випадок Австрії дещо інший. Вона пройшла складний і тривалий шлях до 

нейтралітету. Після завершення Другої світової війни країна залишалася поділеною 

на зони окупації колишніх союзників: СРСР, США, Великої Британії і Франції [48]. 

При цьому Радянський Союз, намагаючись закріпити свій вплив на теренах Східної 

Європи, активно сприяв приходу до влади комуністичних сил у тих державах, де 

перебували його військові контингенти. У меморандумі заступника народного 

комісара закордонних справ М. Литвинова від 11 січня 1945 р. заначалося, що до 
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сфери впливу СРСР мають увійти Польща, Румунія, Угорщина, Чехословачина, 

Болгарія, Фінляндія та Туреччина. До західної сфери впливу переходили Франція, 

Іспанія, Португалія та країни Бенілюксу. Натомість між двома сферами вливу 

планувалося сформувати буферну нейтралізовану зону у складі Німеччини, 

Швейцарії, Австрії, Італії, Данії. Проте втручання у перебіг подій у Європі США, 

зокрема реалізація «плану Маршалла», змінили баланс сил на користь Заходу. За 

підсумками тривалих міжнародних переговорів нейтральними вдалося залишити 

лише Швейцарію та Австрію.  

СРСР намагався нейтралізувати Австрію, але через протидію західних країн і 

самої Австрії усі зусилля виявилися марними. У результаті досягнення компромісу, 

відображеного у так званому Московському меморандумі, у 1955 р. Австрія в 

односторонньому порядку проголосила постійний нейтралітет в обмін на договір з 

країнами-переможцями про визнання її суверенітету і незалежності, в якому, проте, 

не було вимог про обов’язковість або гарантії такого статусу. 15 травня 1955 р. у 

віденському палаці Бельведер міністри закордонних справ СРСР, США, 

Великобританії, Франції та Австрії підписали Державний договір про відновлення 

незалежної і демократичної Австрії. До нього було включено посилання на 

радянсько-австрійський меморандум від 15 квітня 1955 р. і, тим самим, формально 

закріплено зв'язок між цими документами. Таким чином, можна говорити про 

формування «договірного» нейтралітету Австрії як результату домовленості 

основних європейських держав. Прийняття нейтралітету, з одного боку, дозволило 

офіційному Відню уникнути тиску лідерів антагоністичних таборів з приводу 

вибору подальшого шляху розвитку, з іншого, це було компромісне рішення США 

та СРСР, яке надало взаємні гарантії неприєднання Австрії до НАТО.  Постійний 

нейтралітет Австрії станом на сьогоднішній день є добровільним і, враховуючи 

історію його набуття, визнаним, тобто він відповідає швейцарській моделі [14, c. 

25]. 

Проголошенням нейтралітету 26 жовтня 1955 р. Парламент Австрії забезпечив 

досягнення життєво важливої умови для виводу окупаційних військ і здобуття 

незалежності країни. Австрійський нейтралітет зафіксований у відповідному 

Конституційному Законі, яким держава зобов’язалася ніколи не вступати до будь-
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якого воєнного альянсу чи давати дозвіл на розміщення військових баз зарубіжних 

країн на своїй території». На нейтралітеті Австрії категорично наполягав СРСР, 

очевидно розуміючи, який саме альянс могла б вибрати країна після виводу 

радянських військ [18]. 

У 2001 р. нову Доктрину безпеки і оборони ухвалила Національна Асамблея 

Австрії. До того часу вона керувалася положеннями Доктрини часів холодної війни 

(1983 р.). Крім ключових характеристик безпекового середовища, у Доктрині 

визначені головні напрями розвитку політики національної безпеки, які 

відображають радикальні зміни підходів у політиці нейтралітету, а саме – набувати 

можливості участі у спільних операціях; міжнародну співпрацю у сфері 

виробництва озброєнь, здійснення спільних проектів виробництва озброєнь з метою 

досягнення синергії, зниження витрат та отримання доступу до технологій; більш 

ефективного використання можливостей підготовки, участі у спільних навчаннях, 

здійснення безпекових досліджень у форматі ПЗМ [17].  

Нового змісту набуває для Австрії ідея мережевої безпеки: національна 

безпека можлива лише в стабільних регіональних і міжнародних структурах. У 

прийнятій в 2015 р. «Військово-стратегічній концепції» (далі - ТСК) зафіксовано три 

завдання: не допускати наближення криз і конфліктів до австрійських кордонів, 

«сприяти найбільш оптимальному запобігання кризових ситуацій їх попередження», 

діяти у напрямі стабілізації міжнародного середовища [31]. На тлі технологічного 

процесу, компютеризації до звичних завдань стабілізації міжнародного становища і 

проведення бойових операцій додається попередження кіберзагроз, з метою протидії 

яким було створено відповідний національний Центр оборони, а в 2013 р. прийнято 

Стратегію кібербезпеки [33]. 

Австрія у найближчий час посилить кооперацію з НАТО. Розвідувальний і 

ситуаційний центр ЄС створив підрозділ Hybrid Fusion Cell, метою якого є 

підготовка спеціальних аналітичних доповідей. Додатково заплановано укласти 

угоду зі структурами НАТО, що відповідають за боротьбу з так званими гібридними 

загрозами, і проведення спільних тренувань «на політичному і технічному рівні». 

Перші тренування заплановані на 2017 р. і 2018 р. Крім того, в заяві представників 

Європейської Ради, Єврокомісії та Генсекретаря НАТО, підписаній 8 липня 2016 р. 
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у Варшаві, йдеться про співпрацю з обміну інформацією і розвідувальними даними, 

про вироблення єдиних підходів до організації боротьби з гібридними загрозами 

тощо [357]. 

Підкреслимо, що спектр завдань австрійської армії визначається не тільки 

оптимізацією ресурсів, але і підвищенням її привабливості для союзників. Збройні 

сили Австрії в даний час - це близько 55 тис. чоловік, у тому числі цивільний 

персонал. З 2009 р. військовий бюджет регулярно скорочували. Проте після 

прийняття «Військово-стратегічній концепції» 2015 р. скорочення фінансування 

призупинили. Спочатку на військові реформи було виділено 616 млн євро, у 2016 р.  

додатково було виділено ще 684 млн євро. Нині відбувається збільшення чисельного 

складу армії і відмова від продажу нерухомого майна, що знаходиться на балансі 

збройних сил Австрії. Збільшення фінансування намагаються спрямовувати на 

підвищення ефективності австрійської армії. У зв'язку з цим «Військово-стратегічна 

концепція» передбачає модульну структуру організації армії на основі 

багатофункціонального оперативного використання підрозділів. Як і інші 

нейтральні країни, Австрія дотримується принципу самодостатності у питаннях 

національної оборони. Попри те, що вона не надто переймається розвитком 

національного ВПК, як це відбувається у Швеції, наприклад, оборонні ж видатки 

продовжують зростати. Австрія також збільшуватиме свій військовий бюджет: з 

1,94 млрд дол. у 2015 р. до прогнозованих 2,35 млрд дол. у 2020 р. Це пов'язано, 

перш за все, з появою та поширенням нових загроз для національної безпеки. Згідно 

з результатами опитувань, проведених австрійським міністерством оборони, 80% 

респондентів позитивно ставляться до участі національної армії у боротьбі з 

тероризмом; 84%, вважають захист кордонів головним завданням армії [357].  

У березні 2017 р. міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка 

представив національну стратегію забезпечення безпеки до 2020 р. Документ має на 

меті досягнення Австрією статусу «найбезпечнішої країни світу» [46]. Серед 

запропонованих заходів на шляху до мети варто виділити виділяє створення 

комітету з безпеки під головуванням бундесканцлера, конституційне закріплення 

квоти за кількістю прийнятих біженців та посилення кібербезпеки [24]. 
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Слід наголосити, що австрійський нейтралітет від самого початку був менш 

«жорстким», ніж швейцарський. Так, майже відразу після ухвалення зазначеного 

рішення, держава приєдналася до ООН і згодом значно активніше, ніж Швейцарія, 

долучалася до європейських і глобальних інтеграційних проектів і міжнародних 

ініціатив [28]. На початку 1960-х рр. Австрія спрямувала перших миротворців до 

місії ООН. Офіційний Відень завдяки геополітичному розташуванню став штаб-

квартирою для багатьох міжнародних організацій і представництв (ООН, МАГАТЕ, 

ОБСЄ) та місцем діалогу сторін конфлікту. Наразі Австрія є членом Євросоюзу (з 

1994 р.) і її власна політика, відповідно, перебуває у безпосередній взаємозалежності 

зі Спільною зовнішньою політикою та політикою безпеки (СЗППБ) ЄС – держава 

активно впливає на підготовку та ухвалення рішень і, своєю чергою, бере на себе 

політичні зобов’язання члена ЄС [171]. Австрія вступила до лав ЄС без жодних 

застережень стосовно нейтрального статусу, запровадивши відповідні зміни у 

національне законодавство, які дозволяють участь у СЗППБ та її складовій – СПБО. 

Активізація зусиль з розбудови спільної зовнішньої, безпекової і оборонної політики 

ЄС та трансформація характеру зовнішніх загроз Австрії викликали серйозну 

внутрішню дискусію щодо подальшої долі постійного нейтралітету та участі країни 

у воєнно-політичних структурах. Збереження постійного нейтралітету де-юре 

обумовлене насамперед підтримкою його населенням, відсутністю консенсусу щодо 

його усунення між провідними партіями й відповідних вимог з боку ЄС, 

можливістю посилатися на цей статус для уникнення участі Австрії у бойових діях 

тощо [267, c. 12]. Після ратифікації Амстердамського договору (1997 р.), 

Національна Асамблея ухвалила зміни до Конституції, які дозволяють брати участь 

у всіх операціях ЄС із врегулювання криз [172]. 

Масштаби та форми участі Австрії в операціях НАТО визначаються вимогами 

національного законодавства та можливостями у відповідних сферах. Наприклад, 

австрійський військовий контингент у Косово (KFOR) є найбільшим за чисельністю 

серед держав-партнерів – близько 500 осіб. У 2008-2009 рр., коли Австрія перейняла 

на себе командування однією з Бойових груп KFOR, кількість австрійських 

військових сягнула близько 700 осіб. Беручи участь у KFOR, Австрія також 

надавала фінансову підтримку (200 тис. євро) проекту НАТО з адаптації 
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демобілізованих бійців Корпусу захисту Косово (Kosovo Protection Corps) [17]. 

 

 

2.2. Формування політики нейтралітету Швеції та Фінляндії 

 

Політичне оточення країн Північної Європи традиційно розглядається у 

вигляді «трикутника трьох центрів сили». Дане поняття, що впливає на політику 

Скандинавських країн, вживається з 1893 р. шведським професором Уппсальского 

університету Рудольфом Челленом. На початку минулого століття до цього 

трикутника належали СРСР, Великобританія й Німеччина, наприкінці століття – 

Росія, ЄС і США. Аналізуючи геополітичну ситуацію, що склалась у Північній 

Європі після розпаду ОВД й СРСР, дослідники відзначають більшу гомогенність 

політичного оточення Скандинавських країн наприкінці ХХ ст. порівняно з 

періодом холодної війни. Це призводить до зближення позицій країн Північної 

Європи щодо центрів сили і до можливості розвитку співробітництва у сфері 

безпеки [55]. 

В основу зовнішньої політики Фінляндії та Швеції історично було покладено 

принцип неприєднання до військових союзів. Прийнято вважати, що саме це є 

важливою умовою збереження стабільності на Півночі Європи. Якщо Швеція не 

брала участі у війнах вже протягом 200 років, а принцип нейтралітету 

забезпечується Конституцією, то основи сучасної фінської зовнішньої політики 

були закладені за часів президентства Юхо Паасіківі (1946-1956 рр.). Згодом всі 

фінські президенти підтримували «лінію Паасіківі» − зовнішньополітичну 

діяльність, спрямовану на підтримку «особливих» відносин зі східним сусідом. Не 

піддається сумніву той факт, що політика позаблоковості має позитивні результати 

для підтримки безпеки та стабільності у Північній Європі, проте вона постійно 

знаходиться у динамічному стані і модифікується.  

На відміну від Австрії, Швеція після розпаду імперії Густава Адольфа завжди 

дотримувалася більш поміркованих, а інколи й дуже оригінальних форм 

нейтралітету. З 1814 р. вона починає проводити активну антивоєнну політику. У 

1834 р., побоюючись загрози перетворення Балтики на театр бойових дій, ця країна 



86 

 

офіційно проголосила нейтралітет. Згодом шведську позицію щодо нейтралітету 

було дискредитовано, адже після нападу Радянського Союзу на Фінляндію у 1939 р. 

вона проголосила свій принципово новий статус «неворожості», послуговуючись 

яким активно постачала зброю, волонтерів і стратегічні матеріали Фінляндії [14, c. 

22]. 

Слід наголосити, що нейтральний статус Швеції, на відміну від Австрії та 

Швейцарії, не закріплений ні національному, ні на міжнародному рівні. Крім того, 

його не визнала жодна держава чи міжнародна організація. Тобто, нейтралітет 

Швеції ґрунтується винятково на її самопроголошенні даного статусу, який, будучи 

позбавленим жодних гарантій, держава має забезпечувати самостійно [14, c. 22]. 

Попри неучасть у війнах, виникають сумніви послідовності дотримання 

Швецією нейтралітету напередодні та під час Другої світової війни. Під час 

радянсько-фінської «Зимової війни» країна під гаслом «Справа Фінляндії – наша 

справа» надала військову допомогу Фінляндії, відрядивши туди 12-тисячний корпус 

Svenska frivilligkåren [156]. Проте після нападу нацистської Німеччини 9 червня 

1940 р. на Данію та Норвегію, які також на той час дотримувалися нейтралітету, 

Швецію не надала їм жодної допомоги. Після вторгнення фашистської Фінляндії на 

території СРСР 25 червня 1941 р. Швеція відрядила на допомогу їм нацистський 

батальйон Svenska frivilligkåren, який брав участь у блокаді Ленінграду. Крім того, 

близько 500 шведів воювали у лавах військ Третього Рейху [347].  

Швеція успішно пристосовувала свою зовнішню політику до нового 

співвідношенню сил у Європі. Після початку Другої світової війни, коли вздовж 

південного узбережжя Норвегії знаходилися німецькі та англійські мінні 

загородження, виникли перешкоди для ведення Швецією морської торгівлі. За 

підсумками переговорів з Великобританією та СРСР, вдалося отримати обмежений 

судноплавний маршрут через заміновані зони («гарантоване судноплавство»). Таким 

чином, у 1939-1945 рр. Швеція експортувала до Німеччини та Фінляндії 58 млн т 

залізної руди, 60 тис. т підшипників, 7 млн т целюлози, 13 млн куб. м 

пиломатеріалів, 70 тис. т машин і устаткування. Найбільшим споживачем шведських 

товарів в 1939-1944 роках, як і в Першу світову, була Німеччина. Під час Другої 

світової війни 60% підшипників і 25% залізної руди Німеччина купувала у Швеції, 
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близько 40% німецького озброєння виготовлялося зі шведського заліза. Уряд 

дозволив провезення німецьких солдатів за шведськими залізницям до Фінляндії та 

Норвегії. З вересня 1940 р. по серпень 1943 р. було перевезено понад 2 млн 

гітлерівських солдатів [347]. 

Основну вигоду від співпраці з нацистами шведи отримали в післявоєнний 

період, коли поставляли товари в зруйновані війною країни. Всього за п'ять 

повоєнних років (1946-1950 рр.) Швеція експортувала товарів на 21% більше, ніж за 

11 років з 1935 по 1945 рік. Незважаючи на труднощі в Європі, Швеція змогла 

зберегти високий рівень життя. Підрахували, що реальна заробітна плата знизилася 

всього на 10-15%. Для певних груп населення, наприклад, селян, блокада 

створювала можливість підвищувати ціни на свої продукти, які зросли на 40% [347].  

Швеція не була нейтральною країною, так як підтримувала одну сторону 

військового конфлікту і порушувала 4, 5, 9 і 11 статті Конвенції про права і 

обов'язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної війни (1907 р.) [347]. 

За часів «холодної війни» самопроголошений статус Швеції визначався як 

«позаблоковість у мирний час, націлена на нейтралітет під час війни». Усілякі 

спроби лівих сил Швеції в 1960-ті роки нав'язати країні більш «активні» форми 

нейтралітету були заблоковані шведським парламентом [110].  

Водночас, питання інтеграції Швеції до європейських політичних, 

економічних і військово-політичних структур завжди були дуже суперечливими і 

викликали дебати у шведський правлячій еліті та широких колах 

громадськості. Протягом понад 30 років Швеція постійно відкидала пропозиції 

приєднатися до Європейського Економічного Співтовариства, а пізніше й до 

Європейського Союзу, обґрунтовуючи свою відмову необхідністю підтримувати 

повний державний суверенітет і позаблоковий статус [110]. У Швеції проблема 

перегляду основних принципів політики безпеки постала після приходу до влади у 

серпні 1991 р. правоцентристського коаліційного уряду на чолі з Карлом Більдтом. 

Саме тоді виникло питання про доцільність і далі здійснювати традиційну для цієї 

країни політику нейтралітету. Основними політичними партіями Швеції вдалося 

досягти компромісу, суть якого полягала у збереженні принципу неприєднання 
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країни до військових альянсів з метою забезпечення їй можливості зберігати 

нейтралітет у разі війни [175]. 

Дебати про безпекову політику Швеції напередодні референдуму з приводу 

вступу країни до ЄС були відкладені правлячою елітою, оскільки вони могли 

негативно вплинути на його результати. Основною метою шведської влади було 

переконати громадськість, що вступ до ЄС суттєво не вплине на безпекову політику 

держави, а влада не буде розглядати приєднання до лав організації в якості першого 

кроку на шляху зближення з НАТО [119, c. 57]. 

Тільки в 1991 р., після розпуску ОВД і усунення прямої загрози з боку 

радянських військ у Центральній Європі та республіках Балтії, Швеція подала 

заявку на вступ до ЄС. Проте й дотепер вона займає в Союзі певною мірою 

відособлену позицію: відкидає ідею спільної європейської оборони, докладає 

максимально можливих зусиль для найскорішого приєднання до ЄС країн Балтії, 

вбачаючи у цьому головну запоруку власної безпеки [37, c. 40].  

Відхід від принципів нейтралітету почався у 1994 р., коли обидві країни стали 

членами ЄС, відхиливши при цьому пропозицію про вступ до НАТО [47]. Проте уже 

наприкінці 1990-х рр. традиційне визначення шведської політики безпеки, а саме 

«неучасть у військово-політичних союзах у мирний час з метою збереження 

нейтралітету у війні», стало предметом активних дискусій, ініційованих правими 

партіями, на думку яких, воно не відповідало тодішнім геополітичним реаліям. Саме 

тому у 2002 р. правоцентристський уряд Швеції переглянув безпекову доктрину: 

зберігаючи принцип нейтралітету, він висловив готовність долучатися до підтримки 

глобального миру і безпеки. Критики цього підходу стверджували, що орієнтація 

офіційного Стокгольма на участь у міжнародних операціях на тлі скорочення 

військових витрат зробила країну вразливою [108].  

Подібна політика провадиться Швецією і щодо НАТО. Активна кооперація і 

співпраця з Альянсом відбуваються за всіма можливими напрямами, зокрема в 

рамках Ради Євроатлантичного Співробітництва та програми «Партнерство заради 

миру». Швеція вважає превентивну дипломатію ключовим аспектом сучасних 

міжнародних відносин. Шведський військовий контингент бере участь у 

врегулюванні кризових ситуацій на трьох контингентах світу, проте політичні кола 
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дотримуються тієї думки, що кризовий менеджмент має стати останнім засобом 

розв’язання конфліктів, які доцільніше урегульовувати на початкових етапах. 

Водночас, як свідчать результати опитування громадської думки, більшість 

населення Швеції продовжує підтримувати політику позаблоковості й не поспішає 

приєднуватися до НАТО чи інших європейських військово-політичних структур 

[221, c. 43]. 

 Водночас, як свідчать соціологічні опитування, більшість населення Швеції 

продовжує підтримувати політику позаблоковості й не поспішає приєднуватися до 

НАТО чи інших європейських військово-політичних структур.  

Характеризуючи поточні дебати у Швеції щодо майбутньої політики 

національної безпеки, фахівці шведського Національного коледжу оборони 

окреслюють такі основні варіанти дій на перспективу: 

 продовження політики неприєднання, яка нині визначається як 

неприєднання в мирний час з метою забезпечення для Швеції можливості бути 

нейтральною у випадку війни в сусідніх регіонах;  

 «нордична кооперація» (передусім із Фінляндією та Норвегією);  

 створення балтійської системи регіональної безпеки;  

 інтеграція Швеції як повноправного члена до спільної системи 

європейської оборони;  

 повне членство в НАТО [201]. 

Інтеграція у тій чи іншій формі до структур європейської і євроатлантичної 

безпеки виглядає для Швеції найбільш раціональним вибором, попри те, що 

більшість населення країни ще не готова до такого рішення. Сьогодні Швеція 

співпрацює з НАТО значно більше, ніж Австрія, і впевнена в його автоматичній 

підтримці у випадку кризової ситуації. Вона наголошує на готовності за потреби 

швидко змінити свій позаблоковий статус [201].  Таким чином, шведська зовнішня 

політика демонструє еволюцію від постійного до евентуального нейтралітету. 

Набуття Фінляндією нейтрального статусу дещо нагадує австрійську 

ситуацію. Форму фінської політики нейтралітету можна визначати по-різному для 

періоду «холодної війни» і в теперішній час. Після Другої світової війни Фінляндія 

як країна, що брала участь у бойових діях на боці Німеччини, була позбавлена 
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свободи вибору відносно режиму забезпечення безпеки. Так, Паризький договір 

1947 р. встановив обмеження чисельності фінських збройних сил і заборонив їй 

мати певні види озброєнь. У свою чергу, договір із СРСР про дружбу, 

співробітництво і взаємодопомогу від 1948 р. позбавив Фінляндію права 

приєднуватись до військових блоків і приймати на своїй території війська, ворожі до 

Радянського Союзу. Фінляндія була, таким чином, нейтралізована і обмежена в 

правах на самооборону [14, c. 19]. 

У період «холодної війни» фінська політика на міжнародній арені отримала 

назву «фінляндизація». Її визначають як гнучку поведінку малої держави по 

відношенню до більшої і сильнішої держави-сусіда, що здійснюється з метою 

захисту ключових національних інтересів за рахунок компромісів і певних, часто 

односторонніх поступок [61, c. 27]. 

Однією зі складових процесу розрядки міжнародної напруженості у період 

«холодної війни» стала активізація зусиль держав у пошуку шляхів зміцнення миру 

та безпеки та подолання «гонки озброєнь» у світі. Зокрема, 9 листопада 1974 р. 

президент Фінляндії Урго Кеконненн висунув пропозицію активізувати діяльність 

по створення без’ядерних зон у Північній Європі. Ця ідея була не новою. Ще у 

травні 1963 р. було оприлюднено «План Кеконнена», суть якого полягала в 

оголошенні Північної Європи без'ядерною зоною. Наприкінці 1980-х рр., за словами 

цього політика, умови для створення без’ядерної зони були набагато 

сприятливішими, ніж тоді, коли подібна ідея висувалася вперше [99, c. 37]. Швеція 

теж не лишилася осторонь цього проекту, запропонувавши створення без’ядерного 

коридору в центрі Європи, перетворення Балтійського моря на зону миру та 

ліквідацію хімічної зброї. З метою реалізації цих ідей було створено Комісію Улофа 

Пальме, названу на честь шведського прем’єр-міністра, який її очолив. Вона 

здійснила значний вплив на світову кампанію з заборони ядерних випробувань, 

використання цього виду зброї та її вивезення з країн Західної Європи [181, c. 168]. 

Варто підкреслити, що трансформація безпекової політики Фінляндії 

відбувалася швидше і радикальніше, ніж Швеції. Коли у 1992 р. фінський уряд 

прийняв до офіційного вжитку формулювання «військове неприєднання» та 

«самостійна оборона», у доповіді парламенту з питань безпеки 1995 р. було 
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виключено термін «нейтралітет» [175]. У наступній доповіді, оприлюдненій у 

1997 р., допускається можливість отримання зовнішньої військової допомоги: «якщо 

власних ресурсів Фінляндії буде недостатньо, вона може, згідно зі Статутом ООН, 

звернутися по допомогу до інших країн для відбиття агресії». На підставі цього 

положення замість терміну «самостійна оборона» почали використовувати поняття 

«переконлива оборона». Прагнення фінської влади виробити нові параметри 

безпекової політики втілилися в урядовій доповіді до парламенту у червні 1995 р. 

Нова концепція передбачала реалізацію безпекової політики Фінляндії на двох 

рівнях. Йшлося про загальноєвропейську безпеку, у сфері якої країна здійснюватиме 

політику стабілізації та кризового врегулювання, та військово-політичну безпеку, 

яка опиратиметься на національну систему оборони. На загальноєвропейському 

рівні визнавалося ключове значення ОБСЄ. Проте структурою, яка володіє 

достатніми можливостями для підтримки стабільності у Балтійському регіоні та 

Центрально-Східній Європі Балтійський регіон, є ЄС. НАТО було визначено як 

ключову організація для гарантування безпеки у Європі. Також підкреслювалося, 

що Фінляндія зможе сприяти підтримці стабільності у Північній Європі, не будучи 

членом військових союзів і розвиваючи незалежну оборону. Особливу увагу автори 

документу звертали на необхідність участі у миротворчих операціях [32]. 

У 1995-1996 рр. разом з Росією (Валентин Лозинський) Фінляндія (Хейккі 

Тавітіє) була співголовою Мінської конференції і брала участь у посередництві між 

сторонами конфлікту (Вірменія, Азербайджан і Нагірний Карабах). Фінські 

дипломатичні представники та експерти брали участь у роботі Мінської групи, 

міністр закордонних справ Тарья Халонен відвідала цей регіон, а з керівниками 

залучених до конфлікту країн зустрівся президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі [134, 

с. 2].  

Впродовж 1992-1996 рр. фінські офіцери очолювали робочі органи ОБСЄ 

(внутрішню групу оперативного планування і групу планування високого рівня), що 

розробляли плани проведення операції ОБСЄ з підтримки миру в Нагірному 

Карабасі. Хоча у період, коли Фінляндія була співголовою Мінської конференції, 

так і не було досягнуто прогресу у врегулюванні конфлікту, проте вдалося надати 

динаміки Мінському процесу. У результаті ініціативи ОБСЄ Мінська група була 



92 

 

визнана єдиним посередником у Нагірно-Карабаському конфлікті, а її роботі більше 

не заважали паралельні односторонні дії Росії. Фінляндія продовжує брати участь у 

роботі Мінської групи, співголовами якої після Лісабонської зустрічі на вищому 

рівні стали США, Франція і Росія [181, c. 61].  

Під час конфлікту в Чечні Фінляндія активно підтримувала пропозицію про 

участь ОБСЄ у його врегулюванні, на підставі якої у лютому 1995 р. була заснована 

група сприяння ОБСЄ в Чеченській Республіці Ічкерія. Чеченський конфлікт 

виявився складною проблемою для ЄС, який задля його мирного закінчення 

намагався змусити Росію поважати свої міжнародні зобов'язання у сфері 

міжнародного гуманітарного права та відповідних положень кодексу поведінки, 

який стосується військово-політичних аспектів безпеки. У якості своєрідної санкції 

ЄС навіть відклав ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво з Росією. 

Участь ОБСЄ у врегулюванні конфлікту в Чечні стало нормативним підґрунтям 

політики ЄС і дозволило сформулювати конкретну мету діалогу з Росією, який став 

важким, але повчальним іспитом на здатність вплинути на складний процес 

прийняття рішень у Росії [181, c. 13].  

Діяльність Фінляндії у сфері надання гуманітарної допомоги та участі в інших 

гуманітарних акціях в рамках ОБСЄ, зокрема наданні своїх спостерігачів на вибори 

та фахівців для відновлення різних галузей, є досить активною. У 1996-1997 рр. ця 

країна відрядила для роботи в місіях ОБСЄ 17 співробітників, близько 180 фінів 

взяли участь у діяльності ОБСЄ в якості спостерігачів на виборах. На початку 1998 

р. троє фінів працювали в місії ОБСЄ в Боснії і Герцеговині, четверо  у Хорватії та 

по одному представнику  в місіях у Естонії і в Україні. Крім цього Фінляндія 

відрядила дев'ять співробітників до складу місії спостерігачів ЄС у Боснії та 

Албанії, двох − до складу багатонаціональної групи поліцейських радників ЗЄС в 

Албанії і близько 40 співробітників − до складу поліцейських сил ООН у регіоні. По 

завершенні громадянської поліцейської операції ООН у Східній Славонії Фінляндія 

взяла участь в аналогічних операціях ОБСЄ. Також вона зробила добровільні внески 

до фондів проведення виборів у Боснії та підтримки нових держав-учасниць ОБСЄ. 

Коли в 1992 р. до ОБСЄ вступили держави Центральної Азії та інші країни СНД, 

Фінляндія активно відстоювала ідею їх підтримки і взяла участь у підготовці для 
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цих та інших держав-учасниць фахівців із проблематики ОБСЄ. Після 1992 р., коли 

Фінляндія прийняла на своїй території зустріч держав-учасниць НБСЄ, а потім і 

зустріч на вищому рівні, вона більше не брала на себе подібних зобов'язань [181, c. 

12]. 

Діяльність у регіональних структурах безпеки, як ОБСЄ, не накладає на них 

жодних несумісних з даним статусом зобов’язань, оскільки ОБСЄ не може 

застосувати жодні примусові дії без попередньої на це згоди Ради Безпеки ООН (ст. 

53 Статуту ООН) [, c. 32]. Таким чином, для нейтральних країн існують можливості 

використання власних миротворчих контингентів для врегулювання кризових 

ситуацій. Це, зокрема, стосується Фінляндії та Швеції. 

Уже у наступній доповіді фінського уряду до парламенту у 2004 р. чітко 

вказано на імовірність приєднання країни до НАТО. Фінська влада раніше, ніж 

шведська почала допускати можливість існування інших варіантів розбудови 

безпекової політики, серед яких є і вступ до лав цього оборонного альянсу [122, c. 

70]. Доволі яскраво це проявилося у період, коли президентом був Мартті Ахтісаарі 

(1994-2000 рр.), який всупереч негативній позиції Російської Федерації фактично 

задекларував можливість вступу країни до НАТО. Наприкінці 2002 р. він офіційно 

заявив про необхідність членства Фінляндії у Північноатлантичному Альянсі, 

мотивуючи це тим, що і далі самостійно гарантувати власну безпеку стає неможливо 

[269, с. 421]. 

Проте до останнього часу в офіційних заявах представники фінської влади 

постійно наголошували, що Фінляндія не відчуває дефіциту безпеки і тому не має 

наміру розглядати питання приєднання до НАТО. Дещо іншої позиції 

дотримувалася Тарья Халонен, яка у 2001 р. стала новим президентом Фінляндії. 

Вона постійно заявляла, що Фінляндія не має причин для відмови від політики 

неучасті у військових союзах, а тому залишаючись поза межами НАТО повинна 

бути активним учасником розбудови системи європейської безпеки [269, c. 422].  

У Фінляндії у 2000-х рр. при збереженні загального характеру військової 

стратегії також відбулося посилення риторики з приводу подальшої безпекової 

політики. Тодішній міністр закордонних справ Александр Стубб заявив, що 
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Фінляндія не є нейтральною країною і залишає відкритим питання про членство в 

НАТО [221].  

Питання членства Фінляндії у НАТО викликає дискусії у експертних та 

політичних колах. Проте більшість висновків зводяться до того, що подібний крок 

призведе до зміни політичної та безпекової архітектури у Північній Європі та може 

спровокувати дестабілізацію відносин між Росією та НАТО, північно-східний 

кордон якого межувати з російською територією. Попри це Фінляндія активно 

співпрацює з НАТО, зокрема у межах програми ПЗМ (з 1994 р.) [61, c. 28]. Слід 

зазначити, що нинішній рівень співробітництва з НАТО деяких нейтральних країн, 

зокрема Фінляндії, відповідає рівню політичних зобов’язань держав-членів. Ця 

країна розвиває власні збройні сили за стандартами НАТО, бере активну участь у 

спільних навчаннях та операціях, надає логістичну підтримку Силам реагування 

НАТО. Фінські авіабази та порти сертифіковані для спільного використання з 

НАТО. Фіни також роблять значні фінансові внески до трастових фондів 

НАТО/ПЗМ, на основі яких надається підтримка третім країнам в процесі утилізації 

зброї та боєприпасів, боротьбі з корумпованістю системи органів державної влади, 

здійсненні демократичних перетворень [61, c. 40].  

Під час Чиказького саміту НАТО у травні 2012 р. була проведена окрема 

зустріч керівників урядів і держав-членів НАТО з 13 партнерами, які «зробили 

особливі політичні, оперативні, фінансові внески в операції НАТО». Серед них були 

представники чотирьох з п’яти європейських нейтральних країн, що є 

підтвердженням високого рівня їх партнерства з Альянсом [61, c. 10]. 

На початку 2011 р. стало відомо, що міністерство оборони Фінляндії 

підготувало своє бачення оборонної політики країни на наступні декілька років у 

вигляді рапорту, представленого на обговорення уряду і парламенту. Згідно з його 

положеннями, Фінляндія планує зменшити чисельність військ у воєнний час з 

450 тис. до 350 тис. чоловік, продовжувати участь у зарубіжних місіях під егідою 

НАТО та інших організацій, а також збільшувати витрати на оборону на 2% 

щорічно [332]. У фінському оборонному відомстві вважають, що «Фінляндія як 

незалежна країна не може покладатися на політичні переговори і повинна за 

необхідності мати реальний потенціал для відбиття нападу агресора». З 
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урахуванням вищевикладеного, Фінляндія змушена переймати на себе функції 

провідної військової держави в Північній Європі. Імовірно, членство в Альянсі було 

б корисним для Фінляндії, а єдиною перешкодою для вступу до нього є негативне 

ставлення фінської громадськості [61]. Таким чином, сьогодні військовий 

нейтралітет Фінляндії перетворився на формальність, адже все управління 

фінськими військами, оперативне планування, озброєння та спорядження 

відповідають стандартам і вимогам НАТО [119, c. 58]. 

Аналізуючи переваги й недоліки членства Швеції і Фінляндії в НАТО, варто 

наголосити, що вони здебільшого співпадають з аргументами інших країн, які 

прагнуть вступити до Північноатлантичного Альянсу. Деякі фінські дослідники 

навіть дотримуються думки, що членство Фінляндії в НАТО відповідає інтересам 

Російської Федерації. Наприклад, фінські політологи С. Саарі та К. Пурсіайнен 

вважають, що приєднання їхньої країни до Північноатлантичного Альянсу 

сприятиме налагодженню відносин між Заходом та Росією. На тлі цього Фінляндія 

сприятиме зміцненню ролі НАТО у Північній Європі [35]. 

На противагу цій позиції дослідник Т. Ріс дотримується думки, що у випадку 

членства Фінляндії до НАТО вона може опинитися на лінії протистояння і 

конфронтації між Альянсом та Росією, яка незацікавлена у наявності спільного 

кордону з військово-політичним блоком західних держав [36]. Прихильники 

пронатівського курсу вказують на очевидну агресивність зовнішньої політики Росії. 

Вони також вважають, що офіційна Москва не володіє достатніми важелями для 

прийняття відповідних заходів у разі приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. 

Противники, у свою чергу, відзначають, що сам факт подачі заявки на членство 

може спричинити зростання невдоволення Росії і економічні санкції з її боку. У 

результаті скандинавські країни можуть стати учасниками протистояння великих 

держав не з власної волі [91]. Підтвердженням достовірності цього припущення 

слугує думка колишнього лідера шведської партії Центру Ю. Антонссона, за 

словами якого шведська політика нейтралітету і зовнішньополітичний курс 

Фінляндії є тими факторами, які сприяють стабільності у Північній Європі, тому їх 

потрібно зберігати [354, с. 53].  
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Беззаперечним лишається і той факт, що відмова Швеції і Фінляндії від 

політики неприєднання суттєво вплине на ситуацію у Північній Європі, оскільки 

постраждає існуюча система регіонального та субрегіонального співробітництва з 

Російською Федерацією. Крім того, свою життєздатність може втратити «Північний 

вимір» політики ЄС, що ґрунтується на принципі «позитивної взаємозалежності» 

[108]. Слід підкреслити, що після перезавантаження програми «Північний вимір» в 

2006 р. Росія була оголошена основним адресатом цієї ініціативи, як це спочатку і 

пропонувала зробити автор цієї ідеї Фінляндія. Програма отримала новий рамковий 

документ, були визначені нові спільні проекти, основними з яких стало партнерство 

у сфері транспорту і логістики (2008 р.), а також культури (2011 р.). Проте внаслідок 

критики країнами-членами ЄС агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 р. ініціатива 

втратила позитивну динаміку розвитку [61, c. 7] 

Вступ Фінляндії до ЄС став формально можливим після припинення 

блокового протистояння, разом з яким зникла і головна причина несумісності 

політики нейтралітету зі статусом повноправного члена ЄС. Фінляндія у березні 

1992 р. офіційно стала кандидатом на вступ. Після референдуму 1994  р. Фінляндія 

 1 січня 1995 р. офіційно була проголошена членом ЄС. Хоча при вступі до нього 

Фінляндія заявила про свій намір залишатися нейтральною, підкреслюючи, що у 

новій міжнародній обстановці цей статус сумісний із членством в ЄС [29]. 

Незважаючи на еволюцію концепції нейтралітету, його принципи все ще мають 

достатньо важливе значення і, таким чином, можуть суперечити деяким із 

принципів і правил, що визначають особливості функціонування ЄС. Саме тому 

очевидно, чому в документах про вступ до ЄС Фінляндія домоглася визначення 

нейтралітету як «особливого внеску у справу миру і безпеки в Європі» [190, c. 42]. 

Розширення ЄС за рахунок держав Північної Європи і приєднання до нього  

Фінляндії та Швеції (1995 р.) спровокували актуалізацію питання щодо нової 

концепції прикордонного та регіонального співробітництва. У той час, коли 

Ісландія, Норвегія та Данія впродовж тривалого часу уже були членами 

Північноатлантичного Альянсу з притаманними для нього поглядами на питання 

європейської безпеки, то Швеція, приєднавшись до лав ЄС, зберігала нейтральну 

позицію з ключових питань у сфері безпеки, а Фінляндія продовжувала 
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співпрацювати з Російською Федерацією в контексті «Північного виміру». Дана 

геополітична концепція пов’язана з еволюцією безпекового виміру зовнішньої 

політики Фінляндії. За рахунок цієї ідеї країна намагалася здобути ту політичну 

вагу, яку мала в період проведення Гельсінської Наради з питань безпеки та 

співробітництва у Європі. У цьому контексті фінська влада намагалася налагодити 

взаємодію Російської Федерації та ЄС [205]. Чітких рис подібна політика набула у 

період перебування на посаді прем’єр-міністра Еско Ахо та міністра закордонних 

справ Хейкі Хавісто, які, власне, і запровадили до обігу поняття «Північний вимір», 

що означало загальні північні цінності − рівність, добробут, відкритість та жорстке 

дотримання принципів екологічної чистоти [205]. 

Після приєднання Швеції та Фінляндії до ЄС дана ідея еволюціонувала в 

теорію про повноцінний «Північний вимір» зовнішньої політики ЄС. Ключовим 

моментом формування даного вектору стало підписання 26 листопада 2006 р. 

відповідних рамкового документу і декларації між Російською Федерацією та ЄС, за 

умовами яких передбачалося повноцінне партнерство між Росією, Норвегією та 

Ісландією, з одного боку, та ЄС, з іншого, членами якого при цьому є Швеція, 

Фінляндія, Польща та балтійські країни [205].  

Нині існує кілька точок зору з приводу мотивів створення «Північного 

виміру» [247, с. 143]: 

1. Ліберально-ідеалістична: шляхом виокремлення «Північного виміру» у 

своїй політиці ЄС зробив крок назустріч Росії, щоб інтегрувати її до існуючого 

соціально-економічного та політичного простору на європейському континенті. 

2. Глобалістична: «Північний вимір» став логічним наслідком глобалізації, 

яка стає поштовхом до виникнення якісно нових інтеграційних обєднань.  

3. Реалістична: ставка ЄС на розвиток субрегіонального співробітництва у 

Північній Європі стала спробою отримати доступ до сировинних ресурсів Росії. 

Проте з моменту виникнення цієї ініціативі акцент у її розвитку було зроблено 

не тільки на реалізації сировинних проектів, а й на соціокультурній, гуманітарній, 

природоохоронній, правоохоронній, безпековій співпраці [247, c. 145]. Ініціатива 

«Північний вимір» дав можливість суттєво розширити співпрацю, напрацювати 

чимало спільних рішень стосовно проблем субрегіону, а також охопити різні рівні 
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співробітництва: ЄС, субрегіональних організацій та державних органів. З початком 

2014 р. і до нині регіональне співробітництво держав Скандинавії та країн Балтії та, 

зокрема, участь у ньому Швеції та Фінляндії спрямоване на поглиблення 

безпекового та оборонного компоненту у взаємовідносинах, що фіксується 

двосторонніми домовленостями про взаємодопомогу у разі військового конфлікту в 

регіоні [245, с. 22]. Попри те, що комплексного оформлення ці угоди на офіційному 

рівні не набули, вони демонструють не лише еволюцію зовнішньої політики 

європейських нейтральних держав в контексті перегляду ролі в ній нейтралітету, а 

трансформацію міжнародної системи та її регіональної і субрегіональної складової.  

Таким чином, розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії може також 

знизити їхню впливовість в ЄС. Не можна відкидати і загрозу виникнення 

сепаратизму на Карельському перешийку, який за підсумками Другої світової війни 

став частиною СРСР, а згодом – Російської Федерації, проте фінська політична 

верхівка вважає такий сценарій малоймовірним [108]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Нейтральні держави поступово займають відповідне місце у системі 

міжнародних відносин з урахуванням як власної історичної специфіки на 

континенті, так і закономірностей формування та еволюції безпекового середовища. 

У процесі еволюції системи міжнародних відносин та архітектури безпеки їхні 

загальні принципи неминуче стикаються з ключовими зовнішньополітичними 

орієнтирами європейських нейтральних держав, які сформувалися на основі 

принципу нейтралітету.  

Набуття Австрією, Швейцарією, Швецією та Фінляндією нейтрального 

статусу так чи інакше було закономірною реакцією на зміни міжнародного 

середовища і ставало вагомою складовою безпекової архітектури. Зокрема, 

проголошення нейтралітету Швейцарії не лише ознаменувало набуття ним 

міжнародно-правового визнання, а й продемонструвало впливовість цього статусу 

на безпекову атмосферу. Через надання Швейцарії гарантованого сильнішими 
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акторами міжнародних відносин нейтралітету було ліквідовано загрозу 

реваншистських настроїв у державі-союзниці Франції та створено запоруку 

стабільності «концерту націй». Набуття нейтрального статусу Австрією теж стало 

наслідком докорінних змін у міжнародних відносинах в умовах повоєнного 

облаштування світу. Тут доцільно говорити про договірний нейтралітет, 

американсько-радянське консенсусне рішення про набуття якого Австрією  

унеможливило її приєднання як до НАТО, так і до соцалістичного табору. На 

відміну від Австрії і Швейцарії, Швеція набула нейтралітету добровільно, без 

отримання міжнародних гарантій, щоб унеможливити перетворення країни на зону 

бойових дій. Проте відсутність документального затвердження цього принципу дало 

їй можливість уміло маневрувати під час конфліктів. Зокрема, до цих пір виникають 

сумніви з приводу неучасті країни у Другій світовій війні. Неййтралітет Фінляндії 

теж був вимушений і пов'язаний з її участю у Другій світовій війні на боці 

Німеччини. У період блокового протистояння  зовнішня політика країни отримала 

назву «фінляндизація». Згодом цей термін набув узвгальненого характеру і 

характеризував гнучку поведінку малої держави щодо сильної держави-сусіда з 

метою захисту ключових національних інтересів за рахунок поступок і компромісів.  

Проте, як показує досвід, зазначені держави, здатні пристосовуватися та 

долучатися до глобальних та регіональних міжнародно-політичних процесів. Цілком 

природно, що поступова адаптація до нових умов провокує зміни політичної та 

економічної систем, принципів зовнішньої політики тощо. Прикладом цього є 

реформування банківської системи Швейцарії.  

При цьому європейські нейтральні країни не намагаються зберегти 

нейтралітет у його традиційному сприйнятті. Навпаки, вони вдаються до спроб 

якомога ефективніше використати його у нових умовах, наповнюючи це поняття 

новим змістом та адаптуючи до реалій міжнародного життя. Зокрема, після 

припинення блокового протистояння Австрія, Швеція та Фінляндія вступили до ЄС, 

відмовившись при цьому приєднатися до НАТО. При цьому відсутність офіційного 

статусу держави-члена Північноатлантичного Альянсу не є перепоною для участі у 

його миртворчих операціях. 



100 

 

Аналізуючи зміни у підходах нейтральних країн Європи до забезпечення 

безпеки, можна зробити висновок стосовно суттєвої трансформації політики 

нейтралітету та фактично відмови від політичної автономії на користь дедалі 

активнішої участі у регіональних і глобальних процесах.  

Нині реалізовуються такі варіанти політики безпеки нейтральних чи 

позаблокових країн: 

- підтримка існуючого нейтрального статусу у його традиційно 

консервативному значенні (Швейцарія); 

- поступовий відхід від політики нейтралітету, інтеграція до євроатлантичних 

структур безпеки, але поза рамками НАТО (Австрія, Швеція, Фінляндія). 

І якщо співробітництво у рамках безпекових структур періодично зазнає 

жорсткої критики громадськості та політичних опонентів влади нейтральних країн, 

то гуманітарне співробітництво та участь у врегулюванні конфліктів та кризових 

ситуацій створює можливість для демонстрації дипломатичного впливу та статусу 

посередника. Оптимальним варіантом взаємодії для європейських нейтральних 

держав у цьому контексті є ОБСЄ, яка багато в чому саме завдяки їм сформувала 

позитивний імідж на міжнародній арені.   
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РОЗДІЛ 3. 

ГЕОПОЛІТИЧНІ І БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ПОЯВИ НОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ЗАГРОЗ 

 

3.1. Зовнішня політика Австрії та Швейцарії після початку агресії Росії 

проти України 

 

Ще після Першої світової війни світове співтовариство прийшло до 

усвідомлення того, що одним із найнадійніших шляхів забезпечення безпеки на 

європейському континенті є створення повноцінної безпекової архітектури, яка 

ґрунтуватиметься на рівноправній співпраці між міжнародними організаціями та 

повазі до основоположних постулатів міжнародного права. Ні створення Ліги Націй 

у 1919 р., штаб-квартира якої була відкрита у Женеві, ні ООН у 1945 р. не дозволили 

цього зробити. Лише наприкінці 1980-х рр. ці пропозиції вдалося втілити у межах 

Гельсінського процесу та під час поглиблення європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Створення ОБСЄ дало змогу сформувати таку систему європейської 

безпеки, яка охоплює не тільки розвинені західні та північні країни, а й центрально- 

і східноєвропейські та нейтральні держави. Таким чином, ОБСЄ уособила безпекову 

модель «від Атлантики до Уралу», що діє як дискусійний форум, у рамках якого 

існують можливості для вирішення найгостріших проблем міжнародних відносин. 

Слід підкреслити, що саме поява Наради з безпеки і співробітництва у Європі дала 

можливість європейським нейтральним і позаблоковим державам вийти на 

міжнародну арену в якості впливових акторів міжнародних відносин. 

Уже етап підготовки до проведення НБСЄ продемонстрував єдність 

зовнішньополітичної поведінки нейтральних країн і державних акторів, що не 

приєдналися (Сан-Марино, Кіпр, Ліхтенштейн, Югославія, Мальта, Швеція, 

Фінляндія, Австрія, Швейцарія), які об’єдналися у так звану групу «Н+Н». У 

подальшому її діяльність відіграла вагому роль для формування європейської 

архітектури безпеки [142, c. 372]. 
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Одним з десяти принципів мирного співіснування, регламентованим 

Гельсінським Заключним актом 1975 р., стало визнання суверенної рівності, поваги 

прав, що стосуються суверенітету, підтвердження прагнення дотримуватися 

міжнародно-правових принципів. Таким чином, держави-учасниці Гельсінської 

наради підтвердили право на нейтралітет як одну з форм мирного співіснування та 

засобу зміцнення миру та безпеки у світі [75, c. 354].  

У роки холодної війни нейтральні держави розглядали Гельсінський процес як 

впливовий чинник розрядки, який пом'якшував тиск, що чинився на них в умовах 

конфронтації між великими державами з урахуванням їх проміжного положення між 

двома ворогуючими блоками. НБСЄ стала також форумом для легітимізації та 

реалізації політики нейтралітету. Фінляндія використовувала Нараду для збільшення 

свого простору для маневру в умовах біполярної системи світової політики, для 

реалізації власних інтересів безпеки. У рамках НБСЄ нейтральні держави, 

виступаючи в якості посередників і одночасно учасників, як жодному іншому 

форумі могли вплинути на рішення і процедурних, і змістовних питань європейської 

безпеки [26, c. 52]. У цих умовах нейтралітет втратив своє колишнє значення як 

політичний принцип.  

 З прийняттям на зустрічі на вищому рівні 1990 р. Паризької хартії НБСЄ 

нейтральні держави виступили в якості «архітекторів» нової Європи і створили 

умови, за яких на зміну здебільшого пасивній політиці нейтралітету прийшла 

активна політика формування безпеки, заснованої на співпраці. Оскільки всі 

учасниці дотримуються спільних цінностей і принципів, а також проголосили своєю 

метою формування єдиної Європи, зникли розбіжності між позиціями великих 

держав [196, c. 102].  

Метою Бєлградської конференції (4 жовтня 1977 – 9 березня 1978 рр.) стало 

доповнення політичної розрядки військовою, яка мала сприяти загальному і 

повному роззброєнню. Під час неї Група «Н+Н» підтримала збільшення відкритості 

та прозорості у військовій політиці кожної з держав [181, c. 167]. 

Готуючись до Мадридської зустрічі (5-7 червня 1979 р.), Група «Н+Н» 

заявила, що у подальшому планує відігравати важливу роль на етапі закріплення та 

втілення у життя гельсінських домовленостей. Крім того, Швеція висунула 
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пропозицію включити до порядку денного конференції питання обмеження 

військової діяльності та роззброєння, зокрема ядерного. А 16 грудня 1981 р. Група 

«Н+Н» подала на розгляд проект підсумкового документа, у якому було викладено 

ключові позиції держав-учасниць.15 березня 1983 р. вона подала на розгляд 

поправку, де мету конференції було доповнено пропозицією про зобов’язання 

держав утримуватися від використання чи погрози силою у міждержавних 

відносинах [196, c. 102].  

Гострі суперечки викликала пропозиція соціалістичних країн скликати окрему 

Конференцію з військової розрядки та роззброєння у Європі. Саме завдяки зусиллям 

нейтральних країн вдалося продовжити антагонізми між державами-учасницями і 

закінчити Мадридську зустріч на позитивній ноті [196, c. 120].  

Початок Стокгольмської зустрічі 1984 р. відбувся на тлі погіршення 

радянсько-американських відносин через розгортання США у Західній Європі ракет 

середньої дальності, що нівелювало женевські переговори про обмеження ядерних 

озброєнь і поставило під сумнів продовження загальноєвропейського процесу. 9 

березня 1984 р. Група «Н+Н» оприлюднила спільний документ, у якому 

запропонувала розширити перелік заходів зміцнення довіри, перерахованих у 

Заключному акті, зокрема тих, що стосувалися обмежень на військову діяльність. 

Сюди включили інформування про пересування значних контингентів військ, 

передислокацію військових частин, повідомлення про навчання у прилеглих до 

Європи морському районі та повітряному просторі тощо. У політичній частині 

документа держави-учасниці зобов’язалися утримуватися від погрози силою чи її 

застосування [26, c. 62]. 

Таким чином, конференція завершилася успішно. Прийняття підсумкового 

акту під назвою «Документ Стокгольмської конференції із заходів зміцнення довіри 

і безпеки та роззброєння в Європі», скликаної відповідно до відповідних положень 

Заключного документа Мадридської зустрічі Наради з безпеки і співробітництва у 

Європі, стало можливим завдяки спільним зусиллям держав-учасниць, однак вагому 

роль також зіграла Група «Н+Н». Завдяки їй у підсумковому документі від 15 січня 

1989 р. Віденської зустрічі держав-учасниць НБСЄ було підтверджено сприятливий 

розвиток міжнародного середовища з моменту завершення Мадридської зустрічі. 
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Крім того, вперше удалося досягти взаєморозуміння по всіх кошиках Гельсінського 

процесу [181, c. 167]. 

У галузі забезпечення військової безпеки НБСЄ - ОБСЄ відіграє важливу роль 

для нейтральних країн, що не входять до військових організацій, хоча і беруть 

участь в процесах трансформації та інтеграції в Європі. У період холодної війни 

НБСЄ була єдиним форумом, у рамках якого нейтральні держави брали участь в 

обговоренні військових аспектів безпеки. Оскільки з того часу роль ОБСЄ як 

єдиного форуму переговорів про контроль над звичайними озброєннями в Європі 

ще більше зміцнилася, нейтральні країни пов'язують з нею можливість сприяти 

утвердженню відкритості та транспарентності у військовій сфері на основі режиму 

заходів зміцнення довіри і безпеки, а також можливість виступати за орієнтацію 

військових доктрин і структури збройних сил на суто оборонні цілі у процесі 

скорочення озброєнь [26, c. 58].  

Початок 1990-х рр. супроводжувався трансформацією НБСЄ у безпекову 

структуру, яка мала сприяти підтриманню миру та безпеки в умовах відсутності 

конфронтуючих блоків. З моменту інституціоналізації НБСЄ та її перетворення на 

постійно діючу організацію ОБСЄ, нейтральні держави брали участь у всіх 

напрямках її діяльності: у обговоренні моделі безпеки, політичних аспектів безпеки і 

в спільній діяльності на місцях [181, c. 169]. Саме на цей період прийшовся 

наступний етап активізації їх діяльності у рамках ОБСЄ співпав із Форумом зі 

співпраці галузі безпеки, коли ними було запропоновано низку заходів зі зміцнення 

довіри та безпеки (ЗДБ) в умовах виникнення непередбачуваних обставин.  

 ОБСЄ не тільки проголошує за мету формування системи загальної безпеки в 

Європі, але і бере участь у розробці та побудові цієї системи. Значення цієї 

організації для зовнішньої політики та політики безпеки нейтральних держав можна 

розглядати і з політичної, і з практичної точки зору. Формування системи 

європейської безпеки, моделлю якої є ОБСЄ, як і системи практичних заходів щодо 

її забезпечення, елементом якої стане ОБСЄ, розглядається в якості важливої мети 

зовнішньої політики і політики безпеки нейтральних держав, які з закінченням 

«холодної війни» вступили у період трансформації [26, c. 60]. 
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У своїй політиці щодо ОБСЄ нейтральні держави поєднують забезпечення 

національних і регіональних інтересів безпеки з твердою переконаністю в користі 

загальноєвропейського співробітництва та об'єднання в рамках процесу ОБСЄ. 

Нейтральні держави дотримуються всеохоплюючого підходу до ОБСЄ, на основі 

якого вона за участю широкого кола держав і у співпраці з іншими організаціями, 

що займаються питаннями безпеки, сприяє демократичним змінам і мирному 

врегулюванню конфліктів, розглядаючи цю діяльність як підґрунтя міцної системи 

безпеки. 

Саме у той період активізувалася діяльність ОБСЄ у напрямі захисту прав 

людини, демократичного розвитку, превентивної дипломатії та кризового 

врегулювання. З середини 1990-их рр. миротворча діяльність стала вагомим 

аспектом участі ОБСЄ у міжнародних відносинах.  

Присутність держав-учасниць ОБСЄ в Хорватії, Боснії, Албанії, Боснії та 

Герцеговині продемонструвала впливовість та потенціал ОБСЄ як інструмента 

раннього попередження конфліктів, урегулювання криз та пост конфліктного 

будівництва у Європі. Нейтральні держави також продемонстрували свій 

дипломатичний хист [26, c. 62].  

Австрія вплинула на події у Албанії, де завдяки зусиллям колишнього 

канцлера Франца Враницького було створено необхідні умови для проведення 

виборів у країні [39, c. 15]. 

Слід підкреслити, що у ключових документах держав-учасниць ОБСЄ 

неодноразово акцентувалася увага на тому, що попередження та врегулювання 

конфліктів і превентивна дипломатія є однією з основних сфер діяльності ОБСЄ. 

Підтвердженням цього стало перетворення Спеціального комітету (СК) Форуму зі 

співробітництва у галузі безпеки з консультативного на постійно діючий орган, який 

отримав вагомі повноваження для проведення консультацій, переговорів і 

прийняття рішень у сферах, які пов’язані зі зміцненням атмосфери миру та безпеки 

[26, c. 62]. У цьому контексті постає питання сумісності нейтралітету з участю у 

миротворчих операціях. Для з’ясування даного питання слід зосередитися на сфері 

застосування права нейтралітету і сумісності політики нейтралітету з примусовими 

діями. 
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Свого часу ООН було створено як єдину універсальну організацію з 

підтримання миру та безпеки, тому вона вимагає від усіх країн світу, незалежно від 

їх членства в ООН, погоджуватися та виконувати рішення Ради Безпеки ООН (ст. 2 

(6); ст. 103 Статуту ООН). Таким чином, вказані вимоги, ставлячи війну поза 

законом, вказують на те, що у разі бойових дій слід дотримуватися законів та 

звичаїв війни, норм гуманітарного права, включно з правом нейтралітету. Слід 

підкреслити, що правомірність введення санкцій регіональною організацією 

залежить від згоди Ради Безпеки ООН. Єдиним дозволеним випадком застосування 

сили ООН як організації є операції з підтримання миру, бо це робиться з метою 

самозахисту і, таким чином, не суперечить нейтралітету [48].  

Залучення нейтральних країн до колективних дій у рамках членства у 

військових союзах суперечить принципам нейтралітету. Слід підкреслити, що 

військово-політична співпраця у мирний час дозволена. Участь нейтральних країн 

також обмежується у невійськових санкціях та у примусових діях, тоді як у 

операціях з підтримання миру дозволяється.  

Пріоритетом діяльності для Австрії теж є попередження конфліктів, кризовий 

менеджмент та посткризова дипломатія [172].  

Швейцарія як єдина держава, яка дотримується нейтралітету у його 

класичному вигляді, вважає, що участь її контингентів у врегулюванні кризових 

ситуацій порушує даний статус, тому схиляється до превентивної дипломатії. У 

таких випадках участь Швейцарії у рамках ОБСЄ обмежується наданням 

гуманітарної допомоги та участю в інших гуманітарних акціях, зокрема країна 

надсилає своїх спостерігачів на вибори та фахівців для відновлення різних галузей 

[29, c.  7]. 

Характерною рисою діяльності нейтральних держав у ОБСЄ є те, що всі вони 

взаємодіють задля підвищення ефективності її діяльності. Підставою для цього є те, 

що ОБСЄ, на думку нейтральних країн, є наріжним каменем сучасної архітектури 

європейської безпеки. Підтвердженням цього є відповідна заява, зроблена на 12-ій 

Зустрічі Ради Міністрів ОБСЄ, де будо зазначено, що держави мають «спільні 

інтереси і відповідальність за мир і безпеку у Європі. ОБСЄ суттєво впливає на 
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розв’язання конфліктів, чим забезпечує можливості для демократичного і сталого 

майбутнього» [26, c. 56].  

Слід відмітити ті етапи в діяльності ОБСЄ, коли її очолювали нейтральні 

держави. У цьому контексті досить цікавим є досвід Швейцарії. У 1996 р. під її 

головуванням в ОБСЄ основним напрямком діяльності став пошук нових підходів 

до попередження конфліктів і врегулювання криз, а також до військових аспектів 

безпеки. Активно обговорювалося і питання вироблення спільної та всеохоплюючої 

моделі безпеки для Європи у ХХІ ст.  

З січня 2014 р. Швейцарія, змінивши Україну на цій посаді, головувала в 

ОБСЄ, у ході чого тісно співпрацювала з Сербією, яка очолила організацію у 2015 р. 

Період перебування Швейцарії в якості голови ОБСЄ став для нового покоління 

швейцарських дипломатів непоганою професійною школою, результати навчання в 

якій для Конфедерації будуть важливі, як ніколи. Будучи нейтральною державою, 

Швейцарія зацікавлена в тому, щоб Європа і її безпосередні сусіди мали стабільне і 

безпечне майбутнє. Швейцарське головування призвело до інтенсифікації 

двосторонніх відносин офіційного Берна з низкою країн, серед яких знаходяться 

постійні члени Ради Безпеки ООН і «Великої Двадцятки» [15]. 

Керуючись гаслом «Створення співтовариства безпеки на благо кожного», 

Швейцарія під час свого головування в ОБСЄ у 2014 р. прагнула зробити внесок у 

вирішення трьох головних завдань. Перше − забезпечення безпеки і стабільності. 

Воно передбачало примирення на Західних Балканах, ведення діалогу та зміцнення 

довіри на Південному Кавказі, а також оновлення Віденського документа й обмін 

ідеями щодо контролю над звичайними озброєнням. Зокрема, пріоритетами для 

офіційного Берна стали підтримка та посилення уже існуючих на Південному 

Кавказі форматів, спрямованих на побудову інтенсивних зв'язків між країнами 

регіону. Основну увагу ОБСЄ було спрямовано на проекти, пов'язані з молоддю та 

представниками культурної сфери − журналістами, художниками, а також на 

регіональне співробітництво [39].  

У рамках другого завдання − покращення умов життя людей, пріоритетами 

визначені, зокрема, підвищення надійності управління у разі стихійних лих і 

боротьба з транснаціональними погрозами (тероризм, кіберпростір). Інструментом 
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зміцнення потенціалу ОБСЄ у період швейцарського головування мав стати 

подальший розвиток процесу «Гельсінкі +40», який би сприяв реформуванню 

Організації, розширенню її повноважень у сфері посередництва. Як наголосив 

голова ОБСЄ 2014 р. федеральний радник та міністр закордонних справ 

Швейцарської Конфедерації Дідье Буркхальтер, всі ці три мети пов'язані з трьома 

головними цінностями: безпекою, свободою і відповідальністю [39].  

Уряд Швейцарії доручив трьом високопоставленим дипломатам зміцнити 

«швейцарську команду» на період головування офіційного Берна. Два з них, посли з 

особливих доручень Жерар Штудман і Анжело Гнедігер, окремо займалися 

питаннями Західних Балканів і Південного Кавказу. Посол Фред Таннер вирушив до 

Відня у якості спеціального консультанта Генерального секретаріату ОБСЄ [7]. 

Серйозність своїх намірів на посту голови ОБСЄ Швейцарія підтвердила 

фінансовим внеском в 16 млн франків, за рахунок якого, наприклад, було 

профінансовано організацію саміту ОБСЄ на міністерському рівні, який відбувся у 

Базелі в грудні 2014 р. [49]. 

Швейцарія активно підтримувала Мінський процес і тісно співпрацювала зі 

співголовами Мінської групи і спеціальним представником Анджеєм Каспшиком. У 

рамках ОБСЄ вона прагнула вплинути на врегулювання конфлікту, що став 

предметом діяльності групи, та забезпечити діалог між дипломатами і 

громадянським суспільством двох держав. Швейцарія приділяла особливу увагу 

ініціативам та проектам, що передбачають народну дипломатію і були спрямовані 

на відновлення довіри між сторонами [39]. 

Говорячи про ОБСЄ, яка у 2015 р. відзначила своє 40-річчя, слід підкреслити, 

що ця організація, напевно, отримала чималу вигоду за рахунок дружніх відносин 

між Берном і Москвою. У Росії дуже цінують той факт, що Швейцарія завжди 

намагалася зберігати статус нейтральної країни і не вступати у будь-які оборонно-

політичні альянси [7]. 

Швейцарське головування дало поштовх подальшому розвитку міжнародної 

миротворчої політики компромісів, в основі якої знаходиться принцип вироблення 

пакетних взаємовигідних рішень для складних і заплутаних політико-військових 



109 

 

проблем. Слід нагадати, що у перші роки існування ОБСЄ така «політика 

компромісів» застосовувалася активно і досить успішно [98].  

Варто підкреслити, що на швейцарське головування покладалися великі надії, 

оскільки вона мала відіграти важливу роль у сприянні процесу «Гельсінкі+40», 

спрямованому на зміцнення і оцінку ефективності ОБСЄ впродовж 40 років після 

підписання Гельсінського заключного акту, а також для реалізації концепції єдиного 

Євроатлантичного і Євразійського співтовариства безпеки [114, c. 24].  

Обговорення в рамках робочої групи «Гельсінкі +40» не мали жодних 

результатів, оскільки атмосфера не сприяла подальшому поліпшенню і без того 

складного діалогу з таких питань, як реформа ОБСЄ, модернізація традиційних 

режимів контролю над озброєннями та врегулювання затяжних конфліктів. Проте, 

заявлена загальна мета процесу «Гельсінкі +40» щодо реалізації концепції «вільного, 

демократичного, загального і неподільного Євроатлантичного та Євразійського 

співтовариства безпеки, вільного від ліній розмежувань, конфліктів, сфер впливу і 

зон з різними рівнями безпеки» стала дуже актуальною. 

Замість цього Дідьє Буркхальтер був змушений зосередити увагу на 

врегулюванні кризи в Україні, яка стала новим викликом як для ОБСЄ загалом, так і 

для головуючої Швейцарії зокрема і змусила останню змінювати порядок денний. 

Через ситуацію в Україні ОБСЄ знову опинилася в центрі уваги. Організація, яка 

була піддана критиці за те, що вона втратила ефективність, мала вкотре взяти участь 

у розв'язанні кризи. Однак ситуація в Україні справила негативний вплив на 

відносини США-Росія, а також на відносини між ЄС і Росією. Перш за все це 

пов'язано з тим, що ОБСЄ залишається єдиною регіональною організацією з 

безпеки, учасниками є США, Росія, східні та західноєвропейські держави [117, c. 

135].  

Таким чином, державам-членам ОБСЄ на чолі зі Швейцарією слід було 

переглянути пріоритети в рамках процесу «Гельсінкі +40», зосередившись на 

зміцненні потенціалу Організації у сфері запобігання, розв’язання, кризового 

реагування, врегулювання конфліктів і постконфліктної відбудови [177].  

Тому як тільки революційні події почали набувати руйнівних масштабів, до 

України прибула місія ОБСЄ з метою вивчення причин кризи. Більш дієвої реакції 
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ситуація почала вимагати після анексії Криму та початку збройного конфлікту на 

сході України, і коли Захід ввів економічні і політичні санкції проти Росії, 

Швейцарія опинилася у непростій ситуації. Балансуючи між відмовою 

безпосередньо приєднуватися до санкцій і заходами, які дозволили б їх уникнути 

або обійти, країна, як вважають експерти, здійснила «розумний» політичний хід, 

нібито продемонструвавши, що для неї однаково важливі як приналежність до 

співтовариства західних демократій, так і власна суверенна зовнішня політика [34].  

Голова ОБСЄ в 2014 р., Дідьє Буркхальтер вдавався до активних дій протягом 

усієї кризи. Він здійснював переговори на рівні президентів і міністрів з метою 

пошуку дипломатичних шляхів урегулювання кризи. Важливість подій в Україні для 

Швейцарії демонструє хоча б те, що у лютому 2014 р. Буркхальтер призначив посла 

Швейцарії в Німеччині Тіма Гульдімана своїм представником з питань України. Той 

відвідав Україну декілька разів, щоб особисто оцінити ситуацію і провести 

переговори. На початку травня ОБСЄ підготувала «дорожню карту» щодо реалізації 

Женевської спільної заяви від 17 квітня 2014 р. і надіслала її чотирьом сторонам 

Женевської заяви. Круглі столи національного діалогу проводилися українським 

урядом і були частиною реалізації «дорожньої карти». У травні 2014 р. було 

організовано три круглі столи: 14 травня в Києві, 17 травня в Харкові і 21 травня у 

Миколаєві. На прохання президента України Петра Порошенка на початку травня 

2014 р. швейцарський Голова ОБСЄ призначив посла Хайді Тальявіні, як 

досвідченого швейцарського дипломата, представником головуючої країни ОБСЄ у 

Тристоронній контактній групі, до якої також входить Україна (колишній президент 

Леонід Кучма) і Російська Федерація (посол Михайло Зурабов). Починаючи з 

травня, вона проводила регулярні зустрічі. 5 вересня Тристороння контактна група 

підписала протокол у Мінську про припинення вогню і початок політичного 

процесу з вирішення кризи. Згідно з планом, Спеціальна моніторингова місія в 

Україні займається спостереженням за дотриманням режиму незастосування зброї і 

моніторингом українсько-російського кордону. 19 вересня 2014 р. знову в Мінську 

був підписаний Меморандум, в якому викладений перелік виконання зобов'язань 

щодо припинення вогню [158]. 
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У відповідь на дії Росії ЄС запровадив режим санкцій, опублікувавши перелік 

із 33 осіб, рахунки і активи яких піддаються процедурі блокування і щодо яких 

запроваджено режим заборони на в'їзд до країн Євросоюзу. Схожий список, який 

частково збігається з європейським, опублікували і США [331]. Швейцарія є 

учасником Шенгенської угоди, а тому частково змушена брати участь у санкціях ЄС 

в частині заборони на в'їзд. Однак при цьому офіційно вона не погодилася з такою 

політикою і на законодавчому рівні не включила її до арсеналу своїх інструментів і 

методів [285].  

Відповідну заяву 26 березня 2014 р. зробив Дідьє Буркхальтер. За його 

словами, для Швейцарії, як для країни-члена Шенгенської зони, немає жодної 

різниці між реалізацією санкцій в області заборони на в'їзд і самостійним рішенням, 

що здійснюється у тому ж руслі. 

Питання приєднання Швейцарської Конфедерації до санкцій особливо 

актуальним стало в контексті головування в ОБСЄ, а тому поставило під сумнів її 

роль як нейтрального посередника. Після спеціально скликаного засідання 

Федеральної ради жодної чіткої пропозиції з приводу приєднання до уже існуючих 

санкцій вироблено не було. Парламентарі наголосили, що позиція Швейцарії, як 

нейтральної країни, продовжує залишатися в силі. Швейцарські політики також 

неодноразово підкреслювали, що Швейцарія є суверенною державою і залишається 

такою навіть у якості голови і члена ОБСЄ, організації, яка є платформою для 

міжнародного посередництва і миротворчості. Таким чином, керівництво Швейцарії 

утрималося від приєднання санкцій, спрямованих проти Росії. З іншого боку, 

Федеральна рада дала зрозуміти, що не дозволить Росії використати Швейцарію, 

щоб обійти фінансові санкції. Крім того, вона залишила за собою право в будь-який 

момент повністю або частково приєднатися до режиму санкцій ЄС і США. При 

прийнятті такого рішення всебічно враховувалися інтереси передусім самої 

Швейцарії [336]. 

Швейцарські парламентарі неодноразово наголошували, що Федеральна рада 

жодною мірою не керувалася економічними мотивами. У 2012 р. обсяг експорту 

товарів і послуг зі Швейцарії в Росію знаходився на рівні 206 млн франків, що 
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становить лише 1,4% загального обсягу швейцарського промислового експорту за 

вказаний період [98]. 

Факт головування Швейцарії в ОБСЄ не став для Федерального ради 

підставою приховувати свою думку щодо дій Росії спочатку в Криму, а потім і на 

південному-сході України. Уряд Швейцарії рішуче засудив анексію частини 

української території. На думку Федеральної ради, такий крок є порушенням 

міжнародного права і суперечить низці міжнародно-правових актів, підписаних 

Російською Федерацією. 

Від початку подій в Україні офіційний Берн почав здійснювати певні кроки. 

Зокрема, на початку березня Федеральна рада заморозила рахунки осіб, наближених 

до Президента України В.Ф. Януковича. Швейцарський уряд наважився на це ще до 

отримання запиту від тимчасового перехідного уряду в Києві. Рішення про 

замороження активів Януковича в Швейцарії було прийнято після того, як подібні 

обмеження запровадили у сусідніх зі Швейцарією Австрії та Князівстві 

Ліхтенштейн [68]. Крім того, Швейцарія зупинила експорт зброї та боєприпасів в 

Україну та військових матеріалів і товарів подвійного призначення до Росії.  

Швейцарський Державний секретаріат у справах економіки (SECO) 

підтвердив, що влада Конфедерації прийняла рішення призупинити продаж 

озброєнь до України з урахуванням того, що в країні відбувається політична криза із 

застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого є численні вбиті й поранені. У 

період 2009-2012 рр. Швейцарія здійснювала в Україну експорт товарів військового 

та подвійного призначення, насамперед боєприпасів, на суму більше 2 млн 

швейцарських франків щорічно. Переговори про укладення Угоди про вільну 

торгівлю між ЄАВТ і ЄврАзЕС були припинені. Зупинено було і співпрацю у 

військовій сфері, зокрема, там, де йшлося про проведення у Швейцарії тренувальних 

зборів для російських гірських стрільців [68].  

Однак у подальшому риторика швейцарських політиків стала поміркованою, 

і альпійська республіка почала дотримуватися дещо м’якшої політики по 

відношенню до Російської Федерації, яка, втім, демонструвала скоріше прихильне 

ставлення до держави-агресора і прагнення не погіршити з нею відносини, ніж 

дотримання традиційного курсу нейтралітету і невтручання у конфлікт [114, c. 26]. 
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Зокрема, уже у вересні 2014 р. на засіданні генеральної Асамблеї ООН Дідьє 

Буркхальтер заявив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом співпраці з 

Росією, а не протистояння з нею. Заходи, які вживаються для розв’язання конфлікту, 

у будь-якому випадку мають залишати простір для діалогу та співпраці з Росією, 

ізоляція якої від решти Європи не вирішить жодних проблем. За словами президента 

Швейцарії, стабільність в Україні можна зберегти лише за умови, що ОБСЄ 

відновить платформу для співпраці між євроатлантичним і євразійським регіонами у 

сфері безпеки [241]. Таким чином, можна стверджувати, що Швейцарія офіційно 

висловилася проти введення режиму санкцій щодо Російської Федерації. 

Наприкінці 2014 р. Швейцарія здала головування в ОБСЄ Сербії.  

Підводячи підсумки своєї діяльності, Дідье Буркхальтер наголосив, що 

безпека в Європі помітно погіршилася в 2014 р. Події в Україні стали однією з 

найважчих криз в євроатлантичному та євразійському регіоні з того часу, як 

закінчилась «холодна війна». Це негативно вплинуло на безпеку та стабільність як в 

регіоні ОБСЄ, так і за його межами, оскільки виникли сумніви щодо життєздатності 

європейського порядку у постбіполярний період. Гельсінський заключний акт 

неодноразово порушувався, особливо, коли було анексовано Крим. Такий розвиток 

ситуації суперечить Паризькій хартії для нової Європи від 1990 р., а також багатьом 

іншим документам ОБСЄ, які були одноголосно прийняті після того. Ці обставини 

несуть загрозу баченню вільного, демократичного, спільного та неподільного 

євроатлантичного безпекового співтовариства, яке на просторі від Ванкувера до 

Владивостока ґрунтується на узгоджених принципах, загальних зобов'язаннях та 

спільних цілях [117, c. 136]. 

Президент Швейцарії Дідьє Буркхальтер звернувся до країн-учасниць ОБСЄ із 

закликом докладати якомога більших зусиль для подолання кризи європейської 

безпеки та зміцнення організації, яка, на його думку, повинна стати підґрунтям 

колективної безпеки в Європі [242]. Погіршення ситуації безпеки також ускладнює 

зусилля у сфері розробки механізмів мирного розв'язання затяжних конфліктів у 

регіоні ОБСЄ. Ця організація завжди сприяла діалогу для подолання кризи в 

Україні, допомагаючи знаходити дипломатичне рішення. Буркхальтер переконаний, 

що ОБСЄ може і повинна й надалі грати конструктивну роль у подоланні кризи в 
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Україні, та попросив країни-члени продовжувати забезпечувати організацію 

необхідними засобами і політичною підтримкою в майбутньому [344]. 

На думку австрійського експерта Стефані Ліхтенштейн, швейцарське 

головування все-таки можна назвати успішним, у тому числі − у питанні української 

кризи, що можна аргументувати низкою факторів: Швейцарія мала можливість 

використовувати значні фінансові ресурси, маючи водночас багато досвідчених 

дипломатів для підтримки своїх дій. Крім того, нейтральний статус держави впливав 

на сприйняття Швейцарії як «чесного брокера» під час переговорів. Значний вплив 

також мав авторитет Дідьє Буркхальтера, який одночасно займав посади глави МЗС 

і президента Швейцарії, що відчиняло перед ним будь-які двері [356].  

Слід наголосити, що діяльність Дідьє Буркхальтера здобула визнання і повагу 

провідних світових держав, зокрема Німеччини. Особливо часто засоби масової 

інформації цитували позитивні відгуки міністра закордонних справ Франка-

Вальтера Штайнмайера і колишнього канцлера Герхарда Шредера. «Йому (Дідьє 

Буркхальтеру) потрібно, все-таки, зробити великий комплімент. Його поїздка в 

Москву і зустріч з російським президентом продемонстрували, що в рамках 

безпосереднього діалогу можна домогтися значних результатів», заявив, зокрема, 

Г.Шредер [97]. Високо оцінив діяльність Дідьє Буркхальтера на посаді голови ОБСЄ 

також Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Під час чергової Генеральної 

Асамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні 2014 р. він відзначив зусилля швейцарського 

голови ОБСЄ у справі досягнення перемир'я на сході України. Посол США при 

ОБСЄ у Відні Деніел Бер написав у «Твіттері» в середині листопада, що у нього 

немає сумнівів у тій ролі, яку зіграв Д. Буркхальтер: «Голова ОБСЄ в 2014 р. 

повністю вклався у боротьбу з антисемітизмом. Він орієнтувався на конкретні дії, 

працював яскраво, сильно. Браво» [97].  

Особливе значення для головування Сербії в ОБСЄ у 2015 р. мало саме 

співробітництво з Швейцарією, бо вона користувалася її напрацюваннями та 

досвідом, продовжуючи реалізацію низки  проектів. Таким чином, Швейцарія і у 

2015 р. справляла значний вплив на діяльність ОБСЄ [99]. 

Попри це Сербія − одна з небагатьох європейських країн, які відмовилися 

запроваджувати санкції проти РФ через анексію нею Криму. І головуючи в ОБСЄ у 



115 

 

2015 р., офіційний Белград намагався уникати кримського питання, жодного разу не 

проголосувавши за осуд анексії. Ця позиція тим паче дивна, оскільки принцип 

територіальної цілісності сербський уряд завжди вважав наріжним каменем усієї 

системи міжнародних відносин. І поки Сербія намагалася маневрувати між 

Російською Федерацією і західними партнерами ОБСЄ, Швейцарія продовжувала 

докладати зусиль для розв’язання конфлікту в Україні.  

Керівники міністерств закордонних справ Австрії (Себастьян Курц), 

Німеччини (Франк-Вальтер Штайнмаєр), Ліхтенштейну (Аурелія Фрік) і Швейцарії 

(Дідьє Буркхальтер)  16 серпня 2015 р. у швейцарському місті Невшатель 

(Ноенбург) домовилися про посилення співпраці в рамках ОБСЄ та висловили намір 

спільно шукати шляхи вирішення української кризи. За підсумками зустрічі було 

підписано «міністерську» декларацію, яка спрямована на зміцнення співробітництва 

країн у рамках ОБСЄ та містить чотири основні пункти. Крім заяви про єдину 

позицію по Україні, німецькомовні держави закликали «посилити дієздатність 

ОБСЄ», брати участь у дискусії про загальноєвропейську безпеку і, нарешті, 

розвивати економічні зв'язки на просторі ОБСЄ [209].  

Швейцарія не обмежилася тільки риторикою високопосадовців. У грудні 2015 

р. новопризначений посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шейрер під 

час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком заявив про готовність його 

країни збільшити вдвічі обсяг гуманітарної і технічної допомоги Україні в період 

2015-2018 рр.. Після завершення головування Швейцарії в ОБСЄ у 2014 р. та її 

співголовування разом з Німеччиною у 2015 р. участь держави у Спеціальній 

моніторинговій місії ОБСЄ на сході України залишається пріоритетною, і 16 

швейцарських представників у її складі будуть продовжувати активно працювати 

для мирного врегулювання ситуації [343]. 

Одним із напрямів діяльності Швейцарії стало надання гуманітарної допомоги 

українським переселенцям зі Сходу. У травні, червні та жовтні 2015  р. до Донецька 

та Луганська було відправлено гуманітарні вантажі, де були ліки та реагенти для 

очищення питної води загальною вартістю близько 1 млн дол. [342].  

У травні 2016 р. Швейцарія уже вчетверте надала гуманітарну допомогу для 

жителів Сходу, відправивши дві колони з хімікатами для очищення води і 
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медичними товарами. Частина вантажу, що містить медикаменти і ліки, буде 

доставлена в лікарню в Курахово. Другий конвой, що складається з 14 вантажівок, 

перевозить 245 тонн хімічних речовин на водопровідну станцію в Красноармійську 

на контрольованій Україною стороні. Конвої супроводжують і контролюють сім 

членів Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (SDC) та Групи 

швейцарської гуманітарної допомоги (SHA), а також співробітники посольства 

Швейцарської Конфедерації в Україні [338].  

У липні 2015 р. на щорічній сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ Україна та 

Канада ініціювали розгляд та прийняття резолюції, у якій Росія була звинувачена у 

грубих порушеннях норм міжнародного права та порушенні взятих нею 

зобов’язаннях перед ОБСЄ. Низка держав, зокрема Франція, Італія, Вірменія та 

Швейцарія, не підтримали її, аргументуючи свою позицію різними причинами 

[278]. Дана поведінка суперечить озвученій раніше офіційній думці Швейцарії щодо 

анексії Криму та російської агресивної війни проти України. Такі дії віддаляють 

офіційний Берн від політики західних держав і ставлять під сумнів його нейтралітет 

[117, c. 136].  

Пізніше стало відомо, що голова делегації депутат нижньої палати парламенту 

Андреас Абі (Швейцарська народна партія) переконав своїх колег з делегації 

консолідовано утриматися під час голосування, оскільки деякі члени російської 

делегації не змогли бути присутніми на зустрічі, тому що їм було відмовлено у візі 

до Фінляндії. Через це делегати під час голосування керувалися не змістом 

резолюції, а тим, що така ситуація не відповідає принципам ведення 

демократичного діалогу, за який виступає Швейцарія [90]. 

Однак невідомо, чи дійсно у своїх діях представники Конфедерації керувалися 

саме цими принципами, адже саме Швейцарську народну партію представляє 

проросійський політик Філіпо Ломбарді. У квітні 2016 р. за його участі відбулося 

засідання групи дружби «Швейцарія - Росія». У своєму виступі Ломбарді наголосив, 

що у 2016 р. виповнюється 70 років з дня відновлення дипломатичних відносин між 

Швейцарією та Росією. У світлі цього підходу швейцарські представники в 

Парламентській Асамблеї ОБСЄ визнали неприйнятним минулорічний випадок, 

коли російська сторона не брала участі у роботі літньої сесії цієї організації в 
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Гельсінкі, оскільки керівнику делегації відмовили у в'їзній візі. Саме тому 

швейцарські дипломати запропонували проект резолюції, яка мала бути прийнята на 

найближчій сесії ОБСЄ в липні у Тбілісі. На даний час Швейцарія дотримується 

позиції, щоб всі країни-члени ОБСЄ взяли на себе зобов'язання не чинити перешкод 

і не накладати жодних обмежень на пересування парламентаріїв з країн-членів 

ОБСЄ у випадку, коли поїздка безпосередньо стосується діяльності організації [80]. 

З 1 січня 2017 р. ОБСЄ очолила Австрія. Ще наприкінці 2016 р. міністр 

закордонних справ Себастьян Курц окреслив основні пріоритети діяльності своєї 

держави в період головування у даній організації: подолання існуючих криз і 

конфліктів; відновлення взаємної довіри між учасниками ОБСЄ; боротьба з 

радикалізмом та екстремізмом, особливо у молодіжному середовищі [6].  

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в Україні та бойові дії на 

Сході, позиція Австрії та її політика щодо взаємин офіційних Києва та Москви має 

вагомий вплив на подальший перебіг подій на Донбасі. Не дивно, що зазначений 

конфлікт з моменту свого початку залишається у полі зору австрійського 

політикуму, на думку якого від його результатів залежить майбутнє цивілізованої 

Європи [145]. У 2016 р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін тричі 

відвідав Відень з офіційними візитами. Відразу після вступу на посаду Глави ОБСЄ 

Себастьян Курц здійснив візит до України, у ході якого відвідав низку населених 

пунктів у прифронтовій зоні. За підсумками переговорів було прийнято рішення про 

розширення міждержавного діалогу та поглиблення співпраці на рівні міністрів 

закордонних справ. Крім того, акцент було зроблено на необхідності встановлення 

режиму припинення вогню, оскільки рівень насильства на Донбасі є неприйнятним 

для системи європейських цінностей та морально-етичних норм сучасного світу 

[174]. З цією метою Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про 

продовження мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 

2018  р. Бюджет місії на рік становить 105,5 млн євро [106]. Крім того, впродовж 

2017 р. буде збільшено кількість її спостерігачів у зоні конфлікту та підвищено 

рівень її матеріально-технічного забезпечення [174].  

23 лютого 2017 р. голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив про збільшення 

кількості спостерігачів і годин патрулювання уздовж лінії зіткнення на Донбасі та 
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зміцнення технічного потенціалу Спеціальної моніторингової місії в Україні [301].  

Крім того на початку серпня 2017 р. моніторингова місія ОБСЄ прийняла рішення 

про створення ще одного пункту спостереження на лінії фронту. Крім передової 

патрульної бази у Попасній Луганської області, яка уже діє, буде відкрито базу 

ОБСЄ в Станиці Луганської області [200].  

Не менш важливим є розвиток дипломатичних відносин. З нагоди 25-річчя 

встановлення міждержавних звязків між Україною та Австрією у лютому 2017 р. у 

Львові було відкрито п’яте австрійське консульство на території нашої держави 

(інші знаходяться у Дніпрі, Одесі, Харкові та Чернівцях). З цього приводу 

Надзвичайний та Повноважний посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер 

підкреслила, що традиційні історичні зв’язки позитивно впливають на ставлення 

офіційного Відня до нашої держави [58]. Cлід підкреслити, що за умови ефективної 

загальнодержавної та регіональної політики почесні консульства можна 

перетворити на ефективну платформу поглиблення двосторонніх відносин між 

офіційним Києвом та Віднем та зробити їх джерелом притоку австрійських 

інвестицій до України [113, c. 65].  

Позитивним сигналом для України став і факт обрання на посаду президента 

проєвропейського політика Александра Ван дер Беллена, діяльність, якого за 

прогнозами експертів, має бути проукраїнською [54]. Йдеться, перш за все, про 

подальшу підтримку розширення економічних зв’язків, рівень розвитку яких 

суттєво впливає на міждержавні відносини. Нині Австрія входить до п’ятірки 

найбільших інвесторів в українську економіку. З моменту підписання Угоди про 

зону вільної торгівлі фінансові вливання австрійських підприємців зросли на 20% 

[145].   

Попри те, що політичне, дипломатичне та економічне співробітництво між 

Україною та Австрією, а також риторика офіційних осіб дають можливість робити 

позитивні прогнози з приводу головування Австрії в ОБСЄ, доволі показовими інші 

риси зовнішньої політики та дипломатії цієї країни. Йдеться, перш за все, про 

відносини з Російською Федерацією [113, c. 65]. 
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Традиційно Австрію зараховують до числа тих держав, які підтримують 

Росію. Підвалинами міцних міждержавних звязків є економічні інтереси, енергетика 

та схожі погляди на низку питань міжнародної політики. 

Відразу після анексії Криму і введення санкцій проти Росії під час візиту 

В.  Путіна до Відня глава Федеральної палати економіки Крістоф Ляйтль 

підкреслив, що на тлі політичних розбіжностей економічні інтереси залишаються 

пріоритетними. За його словами, реалізація економічних інтересів стане поштовхом 

до втілення в життя ідеї про Європу «від Лісабона до Владивостока». У лютому 

2016 р. віце-канцлер Австрії Рейнхольд Міттерленер під час візиту до Москви 

наголосив, що санкційна політика ЄС не сприяє стабілізації політичної ситуації, а 

лише призводить економічним збиткам свої членів [95]. І стосується це, передусім, 

Австрії, обсяги торгівлі якої з Росією з моменту введення санкцій скоротилися на 

25% [148]. 

Потенційні ризики для австрійської економіки несе і ситуація в енергетичній 

сфері, яка є одним із методів тиску Росії на офіційний Відень. Частка російського 

газу в енергетичному секторі Австрійської Республіки становить 70%, а нафти − 10-

15% [168]. Тож у випадку припинення енергопостачання австрійська економіка 

сильно постраждає, і це стосується не тільки промислового виробництва, але й 

інших секторів [176]. За підрахунками аналітиків Австрійського інституту 

економічних досліджень (WIFO), у тривалій торгівельній війні Австрія може 

втратити до 45 тис. робочих місць та 2,9 млрд євро [176].   

Слід наголосити, що з 2000 р. австрійсько-російська торгівля розвивалася 

досить динамічно, однак з 2014 р. на тлі подій в Україні відбувся спад позитивної 

динаміки. У 2015 р. обсяг австрійського експорту до Росії становив 1,6 млрд євро, 

що на 40,5% менше, ніж у 2014 р., обсяг імпорту з Росії до Австрії склав 1,9 млрд 

євро – на 1,9 % менше порівняно з 2014 р. За даними Федеральної митної служби 

Російської Федерації, у 2015 р. зовнішньоторговельний оборот Росії і Австрії склав 

3175,0 млн дол. Частка Австрії в зовнішньоторговельному обороті Росії - 0,6%. 

Більшу частину в структурі експорту з Австрії займають вироби машинобудування, 

обладнання, транспортні засоби, а також фармацевтична продукція [185].  
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Обсяг австрійських інвестицій в російську економіку станом на 2014 р. 

становив 7,5 млрд дол., російські інвестиції в Австрії склали 6,4 млрд дол. На 

Австрію припадає близько 2% російських іноземних інвестицій, Австрія ж займає 

12-е місце серед російських іноземних інвесторів [185]. 

На російському ринку діє понад 1200 австрійських фірм, налічується близько 

500 компаній з участю австрійського капіталу. Основні сфери австрійських 

капіталовкладень - спорудження та модернізація заводів з виробництва ДСП, 

целюлозно-паперових комбінатів, металургійних заводів, нафтопереробних, 

деревообробних і деревопереробних підприємств, виробництво будівельних 

матеріалів, банківська сфера. Основними об'єктами російських капіталовкладень в 

Австрії є підприємства деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, 

будівельної галузі та металургії, в області автомобіле- і літакобудування, 

телекомунікацій, банківської сфери та туризму. Крім того, у лютому 2016 р.  між 

країнами було підписано план про реалізацію 26 спільних проектів загальною 

вартістю 4 млрд євро [185]. Суттєвою опорою австрійської економіки є туризм, 

частка якого в загальному обсязі ВВП за підсумками 2016 р. склала 5,6%. Росія 

розглядає Австрію як перспективного партнера з точки зору, як залучення 

передових технологій, компетенцій і інвестицій в російську економіку, так і 

реалізації перспективних інноваційних російських проектів в Австрії [248, с. 4]. 

За підсумками 2016 р. Росія займає 15 місце серед зовнішньоторговельних 

партнерів Австрії. Об’єм торгівлі між Росією і Австрією в першому кварталі 2017 р. 

збільшився на 33,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. і склав 748,8 млн 

дол. США. При цьому експорт Росії в Австрію зріс на 62,3% (на 129,3 млн дол.) до 

рівня 337,0 млн дол., імпорт з Австрії - на 17,1% (на 60,2 млн дол.) і склав 411,8 млн 

дол. 

Негативне для Росії сальдо торгового балансу склало 74,7 млн дол. [248, c. 4]. 

У цьому контексті показово, що австрійський імпорт з Росії на 85% 

складається з енергоносіїв (нафта, природний газ) [185]. Слід наголосити на 

вагомому значенні Австрії у планах Росії по транспортуванню газу до Європи, 

зокрема, у зв'язку з планами щодо газопроводу «Турецький потік». Не можна не 

згадати 40-річні зв’язки між російським «Газпромом» і австрійським концерном 
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OMV. У вересні 2015 р. концерн OMV став партнером проекту «Nord Stream – 2» 

[153]. Крім австрійського підприємства, учасниками проекту є ще чотири 

європейські компанії: французька Engie, британсько-нідерландська Royal Dutch 

Shell і німецькі Uniper і Wintershall. У результаті будівництва газопроводу 

російський експорт газу до Європи має збільшитися на 55 млрд куб. м за рік. Для 

будівництва «Nord Stream – 2» учасники проекту повинні отримати дозвіл 

Російської Федерації, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччині до кінця першого 

кварталу 2018 р. У такому разі його запуск відбудеться наприкінці 2019 р. [94]. 

Таким чином, чотири з п’яти європейських нейтральних країн (крім Швейцарії) 

мають економічну та енергетичну зацікавленість у реалізації проекту «Nord Stream 

– 2». Цей факт створює передумови для виникнення у них зацікавленості у 

пом’якшенні санкцій проти Росії та на цьому тлі передумов для формування 

політичних та дипломатичних протиріч з тією частиною західних держав, які 

всіляко намагаються втілювати їх у життя [116, c. 97].  

На тлі невдоволення бізнесових кіл та існуючих збитків глава австрійського 

МЗС С. Курц запропонував переглянути антиросійські санкції з тим, щоб відновити 

атмосферу довіри у діалозі ЄС із Російською Федерацією [37]. Підтримав таку 

пропозицію і тодішній канцлер Австрії Крістіан Керн, який у лютому 2017 р. 

закликав керівництво ЄС переглянути санкції відносно Росії, оскільки вони не 

досить ефективні. У таких умовах потрібно або шукати нові способи тиску на Росію, 

або переходити до більш дипломатичних методів, використання яких не шкодитиме 

економічній ситуації. Умовою послаблення санкцій щодо Росії має бути виконання 

та дотримання умов Мінських домовленостей [160].  Слід підкреслити, що риторика 

політичного керівництва Австрії з приводу санкцій змінилася у 2016 р. після кількох 

візитів міністра закордонних справ Себастьяна Курца та віце-канцлера Райнхольда 

Міттерленера до Москви, під час яких обговорювали питання економічної безпеки 

та шляхи поліпшення економічних відносин [87].  

Зокрема, 6 липня 2017 р. стало відомо, що до Криму потрапили дві 

газотурбінні установки виробництва «Siemens». Німецький концерн, який їх 

виготовив, звинуватив російських партнерів у порушенні умов договору, оскільки 

обладнання було призначене для реалізації проектів у Тамані, також було 
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заборонено ввозити турбіни на півострів. Згідно з санкціями Європейського Союзу, 

європейським компаніям заборонено поставляти в Крим енергетичні технології. На 

цій підставі 4 серпня 2017 р. Рада ЄС прийняла рішення про запровадження нових 

санкцій щодо Росіъ, на підставі якого до санкційного списку потрапили заступник 

міністра енергетики Російської Федерації Андрій Черезов, керівник департаменту 

Міненерго Росії Євген Грабчак і гендиректор компанії «Технопромэкспорт» Сергій 

Топор-Гілка, а також три компанії: ВАТ «Технопромэкспорт», ТОВ 

«Технопромэкспорт» і ЗАТ «Интеравтоматика», які займалися транспортуванням 

німецького обладнання до Криму. У документі зазначається, що створення 

незалежної енергосистеми для Криму сприяє його відділенню від України, а тому 

несе загрозу незалежності, суверенітету та територіальній цілісності [141]. 

Напередодні рішення ЄС, 2 серпня 2017 р., свій пакет санкцій оприлюднили 

США. Підставою для обмежувальних заходів послугували агресивні дії проти 

України, порушення кібербезпеки США та спроби вплинути на результат виборів 

американського президента 2016 р., підтримка Башара Асада в Сирії, корупційні дії, 

порушення прав людини тощо. У документі також зазначається, що США 

виступають категорично проти будівництва газогону «Nord Stream – 2», оскільки 

він загрожує енергетичній безпеці ЄС, розвитку газового ринку в Центральній і 

Східній Європі та здійсненню енергетичної реформи України [148].  

Аналогічну позицію має і ЄС, на думку якого, Європа не потребує 

газопроводу «Nord Stream – 2», оскільки в майбутньому завдяки скороченню 

внутрішнього виробництва і споживання палива імпорт газу в ЄС до 2030 р. 

залишатиметься на стабільному рівні. Крім того, будівельні й експлуатаційні 

характеристики трубопроводів у зоні ЄС мають відповідати європейським 

стандартам [96]. 8 листопада 2017 р. Єврокомісія запропонувала поширити норми 

загальноєвропейського регулювання на всі газопроводи, що забезпечують імпорт 

природного газу до країн ЄС. Таким чином Європейська Комісія конкретизує 

основні принципи енергетичного законодавства ЄС, яке регламентує умови доступу, 

тарифне регулювання, поділ власності та прозорість газових поставок до ЄС. Зміни 

також стосуються поняття «інтерконектор». У діючому законодавстві ним 

характеризують газопровід, який пов'язує газотранспортні системи держав-членів 
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ЄС. Згідно з нововведеннями, «інтерконектором» є газопровід, що перетинає чи 

з'єднує кордони між державами ЄС або між державами ЄС та третіми країнами до 

кордонів юрисдикції Євросоюзу. Ці нормативні зміни спрямовані, перш за все, на 

обмеження впливу окремих компаній на енергетичний ринок. Діючі правила 

обмежують постачання газу одним продавцем до рівня 30% від загального 

ринкового попиту, а також забороняють виробнику і постачальнику одночасно 

контролювати інфраструктуру для транспортування ресурсу. Мета запропонованих 

Європейською Комісією нововведень – поширення європейського законодавства на 

«Nord Stream – 2» та інші вже існуючі газові магістралі і унеможливлення 

монополізації Росією енергетичного ринку Європи [231]. 

Крім того, навколо питання будівництва зазначеного газогону постійно 

відбуваються скандали, учасниками яких стає як російська, так і австрійська 

сторони. У 2014 р. український аналітичний центр «Стратегія XXI» оприлюднив 

дослідження, у якому наводилися докази причетності концерну OMV до 

обговорення можливості зміни маршруту газопроводу «Південний потік», який міг 

прокладатися через територію анексованого Криму і захоплені Росією газові 

родовища на шельфі Чорного моря. Також на тлі прийнятого Україною рішення 

диверсифікувати поставки газу через реверсні поставки з ЄС концерн OMV був 

єдиною європейською нафтогазовою компанією, яка відмовила в реекспортних 

поставках газу з Європи. Крім того, у 2014 р. колишні топ-менеджери OMV очолили 

новостворену фірму Amic, яка напередодні викупила заправні станції «Лукойл-

Україна» у російської фірми «Лукойл», що дозволило підприємству уникнути 

можливих санкцій. Нового виміру це питання набуло на тлі звинувачень української 

влади у фінансуванні тероризму на Донбасі. У лютому 2017 р. з'явилися докази, які 

підтвердили, що фірма Amic допомагає російському «Лукойлу» в обхід 

європейських санкцій продовжувати свою економічну діяльність в Україні [77]. 

Попри те, що Президент США Дональд Трамп досить негативно оцінив 

жорсткість санкцій, цей документ позбавив його можливості впливати на 

обмежувальні заходи без відповідного рішення Конгресу. Крім того, заплановано 

створити «Фонд для протидії російському впливу», на діяльність якого у 2018-2019 

рр. мають намір виділити 250 млн дол. На реалізацію ініціатив з підтримки 
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енергетичної безпеки України передбачається виділення 30 млн дол. [148]. 

Українська влада доволі схвально оцінила запровадження санкцій, оскільки це 

свідчить про вихід на новий рівень українсько-американських стратегічних відносин 

та збереження значимості України серед пріоритетів американської зовнішньої 

політики [234].   

Це відповідає дійсності, адже аналіз даного документу свідчить, що його 

значення значно ширше, ніж зміст обмежувальних заходів. Перш за все, йдеться про 

унеможливлення легалізації та визнання анексії Криму та окупаційних режимів на 

Сході України. Таким шляхом США прагнуть перешкодити Росії тиснути на Захід 

шляхом застосування енергетичних та економічних інструментів. Крім того, даний 

документ свідчить, що вирішення українського питання виходить на новий рівень. 

Тобто від досягнення стабілізації ситуації на Донбасі залежить економічне 

благополуччя низки європейських країн, зацікавлених у позитивній динаміці 

стосунків із Росією. Тепер від статичної риторики із висловленнями занепокоєння та 

стурбованості вони будуть змушені перейти до практичних кроків. Усвідомлюючи 

істинну суть зазначеного документу, російська сторона різко розкритикувала дії 

США, сприймаючи їх у якості способу погіршити двосторонні відносини та відхід 

від налагодження діалогу [294]. 

 Однак у цьому питанні доволі обережну позиція зайняла Австрію. Не 

дивлячись на заяви, які напередодні робив Курц, канцлер Австрії Крістіан Керн 

виступив з критикою дій США, які продемонстрували очевидний відхід від позиції, 

виробленої спільно з ЄС. Крім того, запровадження нових обмежувальних заходів 

недоцільне, оскільки для налагодження діалогу варто було б послабити їх з метою 

оптимізації діалогу з російською стороною [161].  У цьому контексті доцільно 

згадати офіційну зустріч Президента України П.  Порошенка та голови ОБСЄ, 

Федерального міністра Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії С. Курца, 

яка відбулася 7 червня 2017 р. Особливий акцент було зроблено на питанні 

залякування спостерігачів місії ОБСЄ бойовиками та перешкоджання імплементації 

Мінських домовленостей шляхом інтеграції підприємств Донбасу до російської 

економіки. Український глава держави висловив своє переконання, що на тлі 

порушення Росією зобов’язань у рамках ОБСЄ, Австрія керуватиметься принципами 
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поваги до верховенства права, як у рамках головування в ОБСЄ, так і у питанні 

збереження, і, у разі необхідності, посилення економічних та секторальних санкцій 

ЄС проти РФ [239]. Проте заяви керівництва ОБСЄ залишилися на рівні риторики, а 

реакція на посилення санкцій світовим співтовариством демонструє інше. Адже 

згодом до антиамериканського табору приєдналися Німеччина і Франція. Позицію 

Європи при цьому можна пояснити, оскільки своє невдоволення перераховані 

держави мотивують звинуваченнями на адресу офіційного Вашингтону у втручанні 

у їхні внутрішні справи, адже США свої наміри та запровадження нових санкцій не 

оговорювали з Європою [325]. Також тут ідеться про спроби США монополізувати 

енергетичний ринок, адже відомо про переговори щодо постачання американського 

зрідженого газу до Європи, що суперечить інтересам не лише російських 

енергопостачальників, а й європейських інвесторів. У квітні 2017 р. під час 

переговорів було прийнято рішення про перерозподіл фінансування «Північного 

потоку-2» між компаніями, причетними до його будівництва. Німеччина у цьому 

питанні має власні інтереси, оскільки колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 

очолює наглядову раду проекту «Північний потік». Позитивне ставлення до цього 

проекту демонструє також те, що у червні 2017 р. Європейська комісія надала 

проект будівництва газопроводу на розгляд Європейської ради з метою визначення 

його відповідності нормам та стандартам ЄС [265].  

Економічний зиск впливає на політичну позицію європейських держав. 

Враховуючи увагу до Австрії як держави, що очолює у 2017 р. ОБСЄ, доволі 

символічною є невідповідність позиції представників владної верхівки офіційно 

задекларованим цілям, які вона намагається здійснити у рамках головування. 

Значний резонанс справила оприлюднена думка депутата Національної Ради Австрії 

нижньої палати парламенту від ультраправої «Партії Свободи» Дагмар Белакович-

Еневайн, яка у Москві заявила про легітимність анексії Криму Росією. І цей випадок 

непоодинокий. Щороку проросійська влада Криму проводить у Ялті економічний 

форум, який має статус міжнародного, оскільки до участі в ньому запрошують 

іноземних представників. Імовірно, таким чином офіційна Москва намагається 

легалізувати статус Криму. Натомість українська сторона дотримується позиції, що 
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поїздки зарубіжних політиків на територію півострова не є офіційними і суперечать 

законодавству [290].  

У 2017 р. про участь у даному заході заявили п’ять австрійських політиків, 

проте приїхали до Криму лише двоє: Йоганнес Гюбнер (нижня палата парламенту) 

та Ганс-Йорг Йеневайн (верхня палата), які є членами уже згаданої «Партії 

Свободи». Показово, що Й.Гюбнер був присутній у Криму під час незаконного 

референдуму у березні 2014 р. і на території України є персоною нон грата [146]. 

Імовірно, що таке прихильне ставлення цієї партії до російської влади невипадкове – 

у січні 2017 р. «Партія Свободи» підписала з провладною партією «Єдина Росія» 

угоду про співробітництво терміном на 5 років [236].  

Доцільно припустити, що такі політичні маневри здійснювалися не дарма і 

стали одним з методів маніпулювання суспільною думкою австрійців напередодні 

дострокових парламентських виборів. Враховуючи своє геополітичне розташування, 

Австрія має надзвичайно важливу роль у таборі європейських прихильників Росії.  

Втручаючись у виборчий процес не тільки в Австрії, а й у Чехії та Угорщині 

офіційна Моква намагається сформувати міцний блок симпатиків політики, яку 

здійснює В. Путін («Putinverstehers»). Саме ці три країни є найуразливішими до 

російської інформаційної пропаганди [27]. Тож, впливаючи на розподіл політичних 

позицій у цих державах, вона отримує не лише додаткову міжнародну підтримку, а 

й дієвий спосіб розколоти і без того нестабільний ЄС [9]. Власне, на дострокових 

парламентських виборах у Австрії 15 жовтня 2017 р. більшість голосів (30,2%) 

здобула консервативна Австрійська народна партія (АНП), яку очолює С.Курц, 

міністр закордонних справ Австрії. Друге місце отримала право популістська 

«Партія свободи». Таким чином, вона увійде до парламентської коаліції [76]. 

Показово, що ця політична сила, не приховуючи своїх симпатій до офіційної 

Москви, визнає анексію Криму і негативно оцінює запроваджені влітку 2017 р. 

США антиросійські санкції [22]. 

За прогнозами вітчизняних аналітиків, прихід до влади «Партії свободи» 

суттєво не вплине на ставлення Австрії до України, оскільки дружні відносини з 

офіційною Москвою ґрунтуються на антиамериканських настроях та наявності 

спільних економічних інтересів [96]. Водночас не виключено, що недостатня 
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поінформованість з приводу участі Росії у подіях на Донбасі матиме суттєве 

значення для Відня у питанні зовнішньополітичних дій України та врегулювання 

конфлікту. З одного боку, йдеться про ефективність українських демократичних 

перетворень та антикорупційних реформ, на які так сподівається Європа [120, c. 67]. 

Уже аксіоматичною стала позиція держав-членів ЄС з приводу того, що підтримка 

України залежить від внутрішньополітичних змін. З іншого боку, на позицію 

Австрії суттєво впливає принцип нейтралітету, на підставі сумісності з яким 

офіційний Відень вибудовує двосторонні відносини з іншими державами та формує 

позицію в інтеграційних об’єднаннях. Будь-які зміни у міжнародному оточенні 

Австрія, яка понад усе цінує стабільність, що втілилася у нейтралітеті, сприймає як 

загрозу. Звісно, конфлікт на Донбасі став черговим зовнішньополітичним викликом, 

подолання якого стоїть на порядку денному офіційного Відня. Проте той факт, що 

Україна, прагнучи заручитися міжнародною підтримкою, не просто співпрацює з 

державами-членами Північноатлантичного Альянсу, а прагне поповнити його ряди, 

сприймається досить критично. Питання членства у НАТО свого часу стало 

причиною політичного та суспільного розколу у Австрії, тож розстановка 

зовнішньополітичних пріоритетів офіційного Києва на користь НАТО розглядається 

як джерело нової нестабільності у Східній Європі, а отже – поблизу австрійських 

кордонів. Для Австрії НАТО, перш за все, − ворог Росії, розширенню якого за 

рахунок країн ЦСЄ вона так вперто протистоїть [116, c. 100].  

Перераховані фактори дають можливість стверджувати, що Австрія сприймає 

Україну також крізь призму взаємовідносин із Росією. Тож доцільно припускати 

наявність фактору певної заангажованості під час її головування в ОБСЄ [116, c. 

100]. Доволі показовою у контексті демонстрації ставлення ОБСЄ до ситуації в 

Україні став моніторинговий звіт Бюро з демократичних інститутів і прав людини, у 

якому оприлюднено висновки з приводу виборів до Державної Думи Російської 

Федерації. Попри багатосторонній і ґрунтовний аналіз даного процесу, там жодним 

чином не згадується ситуацію, яка склалася з Кримом. Про півострів говориться 

лише з точки зору наведення загальної кількості депутатів Державної думи – 450, з 

яких 4 представляють виборчий округ у Криму. Подібна поверховість висновків, а 

також ігнорування фальсифікацій та недопущення спостерігачів на територію 
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півострова свідчить про поступову зміну позиції міжнародних організацій у питанні 

легалізації анексії Криму. На цій підставі за ініціативи першого віце-спікера 

Верховної Ради України І. Геращенко група депутатів оприлюднила 23 лютого 2017 

р. звернення до держав-учасниць ОБСЄ та голови ОБСЄ, а також федерального 

міністра європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрійської Республіки 

Себастьяна Курца. Суть документу полягає у констатації негативного впливу Росії 

на вироблення консенсусу серед держав-членів ОБСЄ з приводу статусу Криму. 

Крім того, автори зазначають, що вибори були проведені з порушенням 

міжнародного законодавства, оскільки участь у голосуванні брали мешканці Криму, 

яким примусово нав’язали російське громадянство. Саме тому депутати висунули у 

зверненні вимогу переглянути результати і процедуру здійснення моніторингу з 

урахуванням окупації частини української території Російською Федерацією [82].  

Своє продовження дана ситуація знайшла під час резонансної 26-ої сесії ПА 

ОБСЄ 5 липня 2017 р. у Мінську, під час якої було ухвалено резолюцію «Про 

зміцнення взаємної довіри і співробітництва заради миру і процвітання у регіоні 

ОБСЄ». Даним документом фактично було визнано окупацію Донецької та 

Луганської областей російськими силами. Зокрема, вживається термін «російські 

гібридні сили». Незважаючи на протести делегації Російської Федерації на чолі з 

П.Толстим, яка заперечила факт перебування військ її країни на Донбасі та вважає 

конфлікт в Україні винятково внутрішньодержавним, резолюцію було прийнято. 

Крім того, держави-учасниці ПА ОБСЄ закликали Росію не перешкоджати 

діяльності СММ ОБСЄ на Кримському півострові, а також утриматися в 

подальшому від агресивних дій і скасувати незаконну окупацію Криму. У документі 

наголошується на необхідності поважати закріплені у Гельсінському заключному 

акті принципи непорушності кордонів та територіальної цілісності, мирного 

вирішення спорів, рівноправності та самовизначення народів [79].  

Слід наголосити, що друге півріччя перебування Австрії на чолі ОБСЄ 

співпало з інституційною кризою організації – впродовж трьох тижнів чотири 

ключові структури діяли без керівників. Йдеться про генерального секретаря ОБСЄ, 

голову Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), верховного 

комісара у справах національних меншин і представника з питань свободи ЗМІ, 
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впливовість яких у діяльності організації важко переоцінити. Кандидата на посаду 

генерального секретаря узгодили давно – ним мав стати колишній постійний 

представник Швейцарії в ОБСЄ під час її головування в організації Томас 

Гремінгер, який врешті-решт це відомство і очолив. Але узгодження кандидатів на 

дві інші посади викликало запеклі дискусії між представниками держав-членів. 

Однією з причин, чому членам ОБСЄ не вдалось домовитись, стали розбіжності між 

Росією та іншими членами організації. Крім того, призначення всіх чотирьох 

посадовців мало йти пакетом, хоча звучали пропозиції щодо окремого призначення 

генерального секретаря та керівників трьох незалежних інституцій ОБСЄ. 

Пропозиції щодо кандидатур було озвучено лише 12 липня.  Після того, як жодна з 

держав не висловила свої зауваження, 18 липня запропоновані кандидати були 

затверджені. Новим комісаром у справах національних меншин став колишній 

генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, який замінив представницю 

Фінляндії посла Астрід Торс, яка обіймала цю посаду з 2013 р. Новим 

представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ став колишній державний секретар 

Франції у європейських справах (2014-2017 рр.) та депутат Європейського 

парламенту від Соціалістичної партії (1999-2014 рр.) Арлем Дезір, який замінив 

боснійського представника Дуні Міятовича [355].  

Згодом новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас 

Гремінгер заявив, що на процедуру узгодження кандидатів на керівні посади 

згаданих інституцій найбільшою мірою вплинула ситуація на сході України, 

розходження позицій щодо якої створило підґрунтя для внутрішнього розколу та 

кризу довіри. Враховуючи той факт, що ОБСЄ прагне не допустити ескалації 

конфлікту на Донбасі та досягти максимально можливої реалізації мінських 

домовленостей, Росія всіляко перешкоджає реалізації цих задумів [16]. 

Доволі цікавою у цьому контексті є позиція Швейцарії, яка, послідовно 

дотримуючись принципу нейтралітету, розбудовує при цьому активні двосторонні 

зв’язки з усіма європейськими державами.  

Маючи імідж фінансового та економічного центру, Альпійська республіка 

залишається осторонь ЄС. З міркувань збереження незалежності, нейтралітету і 
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захисту національних інтересів до процесів європейської інтеграції Швейцарія 

ставиться надзвичайно обережно та виважено [181, c. 27].  

У лютому 2013 р. Швейцарія зробила перший серйозний крок у бік 

підвищення прозорості, погодившись на вимоги FATCA (закону США про 

податковий контроль закордонних рахунків американських платників податків) і 

тепер швейцарські банки будуть надавати інформацію про офшорні рахунки 

громадян США американським податківцям [345]. 

З літа 2014 р. швейцарські банки отримали право не інформувати своїх 

іноземних клієнтів, якщо банк на підставі офіційного звернення іноземної держави 

про надання правової допомоги передасть податковим органам повну інформацію 

щодо рахунків даного клієнта [159]. З 1 липня 2014 р. у Швейцарії набув чинності 

закон США «Про оподаткування іноземних рахунків» та закон «Про міжнародну 

допомогу в податкових питаннях», на підставі положень яких здійснено перехід на 

автоматичний режим обміну банківською інформацією про рахунки громадян США 

у банках Швейцарії. Це означає, що після відкриття рахунку в швейцарському банку 

останній банк зобов'язаний повідомити податковим органам США всю інформацію 

за цим рахунком. Таким чином, у стосунках з США Швейцарія вже остаточно і 

повністю відмовилася від принципу банківської таємниці [297]. 

Останніми роками ЄС вимагає у Швейцарії пом’якшити свою політику у 

цьому питанні з метою вирішення питання ухиляння від сплати податків. У Берліні 

28-29 жовтня 2014 р. на Глобальному форумі з питань прозорості та обміну 

інформацією у податковій сфері представники 51 країни підписали угоду, за 

умовами якої відбувається щорічний автоматичний обмін інформацією про рахунки 

нерезидентів. Вперше дана акція матиме місце у вересні 2017 р. Тепер, згідно з 

вимогами Організації економічного співробітництва і розвитку, держави повинні 

подавати до місцевих банків запит, згідно з яким останні повинні надавати 

інформацію про рахунки нерезидентів податковим органам тих держав, де 

мешкають їхні власники. Йдеться, перш за все, про ім'я і податковий номер власника 

рахунку, а також інформація про відсотковий дохід на вклад, дивіденди, прибутки, 

отримані від продажу активів, і страхування. Відтепер повідомляти ці інформацію 

повинні не лише банківські установи, але й фінансові компанії, інвестиційні фонди і 
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трасти, які займаються управлінням капіталу [40]. У травні 2015 р. Європейська 

комісія оприлюднила 4 директиви, спрямовані на встановлення до 2017 р. 

податкової прозорості. Після численних внутрішніх дискусій та опір банкірів, 

Швейцарія у березні 2015 р. підписала договір про обмін банківською інформацією, 

згідно з яким на взаємній основі надаватиме іншим європейським країнам дані про 

вкладників [150]. 

Скасування митних обмежень сприяло тому, що країна стала одним з 

основних торгівельних партнерів ЄС, на долю якого припадають 60% 

швейцарського експорту. Станом на 2016 р. Швейцарія є другим комерційним 

партнером після США, випередивши Японію, Китай та Росію [273].  

Попри вагомість економічних показників, для відносин між Швейцарією та 

ЄС характерна наявність низки протиріч. На тлі кризи 2008 р. та економічної 

стагнації європейських країн Швейцарія продовжувала зберігати високі темпи 

приросту ВВП за рахунок азійських ринків та відсутності жорстких зобов’язань 

перед ЄС. Слід підкреслити, що імплементація норм європейського законодавства є 

одним із основних бар’єрів, оскільки навіть в умовах зближення з ЄС офіційний 

Берн намагається зберігати автономію [62]. 

Ще однією проблемою у відносинах Швейцарії та ЄС стало питання свободи 

пересування, яке регулюється положеннями «секторальних договорів-І». І якщо 

більшість держав-членів ЄС страждають від напливу мігрантів з країн «третього 

світу», то для Швейцарії доволі гостро стоїть питання трудової імміграції з сусідніх 

європейських держав. Особливої актуальності воно набуло завдяки радикальній 

позиції Народної партії Швейцарії (SVP), яка висунула законодавчу ініціативу 

«Проти масової міграції», у якій пропонувалося відновити існуючу у Швейцарії 

після Другої світової війни політику щорічного квотування прийому мігрантів, 

зокрема тих, які є вихідцями з прикордонних регіонів сусідніх країн. Особливою 

популярністю користувалося положення про надання пріоритету швейцарським 

громадянам при працевлаштуванні [143, 144].  

Традиційно для альпійської республіки 9 лютого 2014 р. з цього приводу було 

проведено загальнонаціональний референдум. Висока явка учасників (56%) 

підтвердила важливість цієї теми у швейцарському суспільстві, адже зазвичай 



132 

 

учасниками референдуму є не більше 46%. З мінімальною перевагою у 50,3% 

учасники волевиявлення підтримали обмеження імміграції з країн ЄС до 

Швейцарії. Найбільше дану ініціативу підтримали у кантоні Тічіно, який потерпає 

від притоку італійських громадян, − там «за» проголосували 68% учасників 

референдуму. Франкомовні ж кантони навпаки різко осудили зазначену ініціативу, 

оскільки економічний добробут їх жителів залежить від існуючих зв'язків із 

Францією, з якою вони межують. Німецькомовна частина країни зайняла 

протилежні позиції, проте вирішальну роль зіграли Базель, Цюріх і Цуг, жителі яких 

проголосували позитивно [144]. 

Варто наголосити, що даний референдум продемонстрував наявність низки 

проблем у швейцарському суспільстві. По-перше, йдеться про різне бачення 

зовнішньої політики німецькомовними і франкомовними кантонами, які 

здебільшого зайняли протилежні позиції щодо теми мігрантів. По-друге, сільські і 

міські жителі теж по-різному сприймають іммігрантів у своєму середовищі. Жителі 

міст мають більш прогресивні погляди і лояльно сприймають іноземців. Крім того, 

умови першого пакету секторальних договорів, завдяки яким і відбувається 

імміграція, дають і їм можливість за рахунок кращого доступу до транспортних 

вузлів вільно пересувати Європою. На противагу їм сільські жителі більшість 

економічних та соціальних негараздів пов’язують саме з іноземцями [144].  

На підставі референдуму Федеральна рада впродовж трьох років повинна 

прийняти відповідний закон. Таким чином, у життя було втілено рішення про 

квотування з січня 2017 р. кількості мігрантів. Крім того, при працевлаштуванні 

перевага надаватиметься швейцарським громадянам. У відповідь Європейський 

Союз заявив, що політика Швейцарії з обмеження міграційних потоків може 

кардинальним чином вплинути на загальний формат двосторонніх стосунків, 

оскільки Швейцарія не може постійно набувати все більше переваг для взаємодії з 

європейським ринком, але при цьому обмежувати свободу пересування 

європейських громадян. Слід також відмітити і «принцип гільйотини», за яким 

діють секторальні договори – скасування дії однієї з угод ставить під сумнів 

чинність решти, які регулюють відносини у сферах транспорту, сільського 

господарства, торгівлі, наукового співробітництва [150].  
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Не менш важливим є і той факт, що економічні втрати від обмеження міграції 

понесе не тільки Європа, а й Швейцарія. Умови Договору 1999 р. про свободу 

переміщення трудових кадрів і громадян між ЄС і Швейцарською Конфедерацією 

поставили останню в залежність від іноземних висококваліфікованих кадрів. 

Зокрема Швейцарське банкірське об'єднання відразу висловило побоювання, що 

банківська сфера, одна з ключових у економіці країни, може понести втрати без 

появи висококваліфікованих європейських працівників. На момент проведення 

референдуму 25% працівників у банківській сфері були громадянами країн ЄС, у 

галузі фармацевтики й біохімії − 45%. Крім того, саме ЄС впродовж тривалого часу 

залишається головним торговим партнером Швейцарії — на країни ЄС припадають 

56% загального швейцарського експорту.  Економісти висловили побоювання, що 

імплементація результатів референдуму поставить під удар експортно-орієнтовані 

галузі швейцарської економіки, наслідком чого стане зростання безробіття [144]. 

Проте імовірні негативні наслідки прийняття даного закону не справили суттєвого 

впливу на позицію політиків і громадськості щодо даного питання. 

Варто підкреслити, що перегляду позиції Швейцарії у сфері міграційної 

політики сприяв і той факт, що на парламентських виборах 18 жовтня 2015 р., 

отримавши 65 місць з 200, перемогу здобула вище згадана Народна партія 

Швейцарії, одним з передвиборчих гасел якої було обмеження міграції та відмова 

від членства в ЄС [206]. Під час дебатів вона вдало маніпулювала темою захисту 

споконвічних швейцарських цінностей, загрозу існуванню яких несе європейська 

інтеграція та злиття і уніфікація культур. Саме НПШ впродовж останніх 20 років 

ініціювала постійні дебати про міграцію. Антиєвропейська й антиміграційна 

риторика цієї політичної сили сприяла не тільки зростанню її популярності в країні, 

а й перемозі на виборах. У 1992 р. партія рішуче осудила ідею приєднання 

Швейцарії до ЄС й ініціювала проведення референдуму, на якому громадяни країни 

проголосували проти членства в ньому. А у 2009 р. вона ініціювала скандальне 

волевиявлення, на якому 57% швейцарців проголосували за заборону будівництва 

мінаретів. Ухвалення ініціативи проти імміграції створює додаткові питання щодо 

майбутніх двосторонніх відносин із ЄС. Федеральна рада хоче досягти 
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«узгодженого рішення, яке поважає як нову статтю Конституції країни, так і угоду 

про вільне переміщення осіб» [144]. 

Гостру критику ЄС викликала і політика Швейцарії щодо кризи в Україні. У 

2014 р. для зміцнення позицій Європи було прийнято активно використовувати 

ОБСЄ, яку очолила Альпійська республіка. Проте саме у цей період найбільше 

виявили себе протиріччя з приводу зовнішньополітичних питань. Постулюючи 

прагнення підвищити роль та значення ОБСЄ у сучасному світі та сформувати 

єдиний безпековий простір, Альпійська республіка при цьому здійснювала доволі 

непослідовну зовнішню політику. В умовах, коли ЄС гостро осуджував Російську 

Федерацію за анексію українського Криму та запровадив низку санкцій, Швейцарія 

утримувалася від публічного висловлення своєї позиції з цього приводу. Тільки 

після трагедії, що сталася з малазійським авіалайнером над українською територією, 

швейцарський уряд зрештою прийняв рішення приєднатися до економічних санкцій 

[150].  

На тлі існуючих протиріч у червні 2016 р. Рада кантонів Швейцарії (верхня 

палата парламенту країни) проголосувала за відкликання заявки на вступ в ЄС, 

поданої ще в 1992 р. За це рішення висловилися 27 депутатів. За збереження заявки 

віддали голоси 13 парламентарів. Раніше за відкликання заявки проголосував 

Національна рада Швейцарії (нижня палата парламенту). Проте, цей крок носить 

символічний характер. Заявка на вступ в ЄС втратила актуальність після 

референдуму у грудні 2015 р., під час якого 50,5% учасників висловилися проти 

приєднання Швейцарії до єврозони [341]. 

За даними опублікованих наприкінці травня підсумків соціологічного 

дослідження «Безпека - 2016», проведеного в Швейцарії, кількість прихильників 

вступу країни в ЄС зменшилася за рік з 21% до 16%. Водночас за збереження 

нейтрального статусу Швейцарії виступають 95% громадян країни [337]. Дана подія 

стала черговим тривожним сигналом, який, з одного боку, свідчить про кризу у 

Європі, а з іншого – демонструє відсутність бажання у швейцарської політичної 

еліти йти на компроміси та поступки у відносинах з офіційним Брюсселем [296]. 



135 

 

За словами депутата Лукаса Реймана, лише відкликання заявки на вступ до ЄС 

дозволить Швейцарії спілкуватися з європейськими парламентарями у якості 

суверенної незалежної держави [220].  

Відносини між Швейцарією та ЄС мають багаторічну історію та солідну 

нормативно-правову базу. В умовах розвинутих економічних зв’язків та обопільного 

бажання і далі їх розвивати існує низка протиріч. Постійний тиск з боку ЄС та 

прихід до влади в Альпійській республіці євроскептиків на даному етапі 

спричинили кризу у відносинах між Брюсселем та Берном. Імовірно, економічна 

співпраця продовжуватиметься, проте на неї різко негативно вплине політична 

складова взаємодії Швейцарії та ЄС. 

 

 

3.2. Безпекова складова у зовнішній політиці Швеції та Фінляндії в умовах 

виникнення нових міжнародних та регіональних загроз 

 

Політика Росії під час подій в Україні викликала заклопотаність серед її 

сусідів. У таких традиційно нейтральних країнах як Фінляндія і Швеція основним 

питанням порядку денного стає перегляд підходів до питань безпеки.  

Суттєвий влив на безпекову політику Швеції та Фінляндії та ставлення до 

питання вступу у НАТО справила анексія українського Криму Російською 

Федерацією. На противагу ідеям про імовірну агресію Росії, критики пронатівського 

вектору зовнішньої політики вважають, що не варто порівнювати Швецію і 

Фінляндію з Україною, адже, по-перше, обидві держави входять до складу ЄС і 

мають тісну співпрацю у безпековій сфері як з НАТО загалом, так і з окремими його 

членам зокрема (з Данією та Норвегією). По-друге, існує думка, що агресії 

Російської Федерації та успішній анексії Криму сприяла внутрішньополітична криза 

в Україні, у той час, як у Швеції і Фінляндії стабільна внутрішньополітична 

ситуація. 

Варто наголосити, що ситуація в Україні спровокувала сплеск дискусій в обох 

країнах із приводу приєднання до НАТО аналогічний тому, що відбувся після 



136 

 

грузино-російської війни 2008 р. Попри зростання прихильників вступу до лав 

Альянсу, ця ідея продовжує залишатися доволі непопулярною серед громадськості 

обох країн. За даними опитувань газети «Helsingin Sanomat», у Фінляндії в березні 

2014 р. за приєднання до НАТО висловилися 22% респондентів, а проти – 59%.  За 

даними газети «Svenska Dagbladet», шведські громадяни проголосували наступним 

чином: «за» − 31%, «проти» − 50% [253].  

Однак навіть у разі позитивного ставлення фінського та шведського населення 

до НАТО тамтешній владі довелося б зіткнутися із законодавчими перепонами, 

оскільки у цих країнах існує конституційний бар’єр для членства в Альянсі. Щоб 

приєднатися до НАТО, потрібно внести відповідні поправки до Конституцій, які 

можливі тільки у випадку їх схвалення загальнонаціональним референдумом у 

Швеції та Фінляндії [253]. 

Зміни можуть відбутися і на доктринальному рівні. Дедалі більшої 

популярності набуває теза про необхідність «колективної безпеки». Існує три шляхи 

для її здійснення: непопулярний − вступ до НАТО, досі безрезультатний − 

зміцнення співпраці з північноєвропейськими країнами, найбільш прийнятний − 

поглиблення військового співробітництва між Швецією і Фінляндією з можливістю 

його переростання в оборонний союз. За підсумками вересневого саміту НАТО у 

2014 р. було підписано нову угоду про військове співробітництво, за умовами якої 

війська Альянсу матимуть право проводити на їх території навчання [72]. Слід 

підкреслити, що Російська Федерація доволі гостро реагує на імовірну перспективу 

приєднання північноєвропейських нейтральних держав до НАТО.  

Останнім часом унаслідок підвищення активності Росії в районі Арктики та 

збройного конфлікту в Грузії ситуація загострилася. Шведські ліберали та деякі інші 

політичні сили знову порушують тему приєднання до НАТО, що досить активно 

обговорюється також у Фінляндії, яка до цього часу також зберігає позаблоковість 

[10].  

Слід наголосити, що комісія стратегічного планування шведської оборони у 

2008 р. зробила висновок, що агресія проти Грузії не тільки стала індикатором 

поведінки Російської Федерації у регіонах, де вона має стратегічні інтереси, а й 

знову відновила сприйняття її у свідомості більшості населення Північної Європи як 
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загрози, потенційного ворога. Таким чином, ця ситуація поставила перед Швеція 

питання перегляду розвитку ВПК та системи національної оборони [128, c. 100]. На 

думку шведського військового аналітика Оскара Йонссона, російсько-грузинська 

війна продемонструвала модифікацію стратегічного балансу на теренах Європи, що 

негативно впливає на безпекову ситуацію у зовнішньому середовищі для Швеції. 

Ключовими факторами впливу стало погіршення взаємовідносин між ЄС та НАТО 

на тлі економічної кризи, зміщення інтересів США на азійський вектор, а також 

недвозначний характер військової реформи у Росії, спрямованої на підвищення 

рівня боєздатності національних збройних сил. На противагу цьому у Швеції 

впродовж тривалого часу відбувалося скорочення бюджету на оборонні видатки. 

Погіршувало ситуацію сприйняття Росією Швеції. Офіційна Москва жорстко 

розкритикувала ініційований Швецією та Польщею договір про Східне партнерство, 

який було сприйнято як антиросійський крок. А тодішнього міністра закордонних 

справ Швеції Карла Більдта, який війну в Грузії порівнював з діями Гітлера в 

Чехословаччині у 1938 р., провладні російські ЗМІ звинувачували у зв’язках з 

американськими спецслужбами, а також в наявності особистих комерційних 

інтересів у Грузії, які стали підставою для дипломатичної підтримки діяльності 

адміністрації тодішнього грузинського президента Міхаїла Саакашвілі [261]. 

Зокрема, у російських ЗМІ активно обговорювали факт причетності К. Більдта до 

діяльності PR-агентства Kreab (повна назва - Kreab Gavin Anderson), раду директорів 

якого він очолював у 2004-2006 рр. Зазначене агентство підписало контракт на суму 

3 млн євро з президентом Грузії М. Саакашвілі, за умовами якого передбачалися 

додаткові виплати розміром 1 млн євро на додаткові проекти. Суть домовленості 

полягала в сприянні налагодженню контактів адміністрації грузинського президента 

з впливовими європейськими політиками. Російські ЗМІ активно маніпулювали 

чутками, що кошти, які надходили на рахунок агентства з Грузії, розподілялися між 

К. Більдтом та його колегами, які займалися реалізацією цього договору. Після того, 

як К. Більдт очолив міністерство закордонних справ Швеції, він припинив свою 

діяльність у Kreab, проте договір з адміністрацією М. Саакашвілі не втратив 

чинності. Прихильне ставлення новопризначеного міністра та його часті поїздки до 

Грузії (11 візитів) дозволили припустити наявність особистих інтересів співпраці з 
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М. Саакашвілі, проте доказів, які б це підтвердили, немає [133]. Таким чином, 

можна стверджувати, що Росія просто черговий раз вдало маніпулювала 

інформацією, щоб погіршити імідж західних держав. 

Позицію міністра закордонних справ К. Більдта підтримав його колега по 

партії Фредрик Рейнфельдт, який запропонував припинити з Росією у військовій 

сфері. Крім того, уряд Швеції висунув пропозицію переглянути безпекову стратегію 

країни, що, перш за все, передбачало, зростання оборонних витрат, що, втім, у життя 

втілено не було. Позиція Швеція, яка багато в чому була різкішою і негативнішою, 

ніж більшості держав-членів НАТО, спровокувала гостру критику з боку офіційної 

Москви. Російська сторона неодноразово наголошувала, що двосторонні відносини 

між державами погіршилися, як ніколи раніше, і це, в свою чергу, не сприяє 

безпековій ситуації у регіоні Балтійського моря [110].  

У 2013 р. керівництво Швеції було стурбоване навчаннями ВМФ Росії, коли 

російська навчальна атака в Балтійському морі застала зненацька шведські ВВС. Не 

менший ажіотаж викликають і небезпечні зближення ВПС Швеції та Росії у 

повітряному просторі поблизу кордонів скандинавської держави [122, c. 70]. Прес-

секретар збройних сил Швеції Йеспер Тенгрот зазначив, що російські винищувачі 

неодноразово випускали хмари теплових пасток перед ВПС Швеції. Теплові пастки 

— це піротехнічні снаряди, які використовуються для створення інфрачервоних 

перешкод для ракет із інфрачервоним самонаведенням. Теплові пастки становлять 

небезпеку для інших літаків, якщо їх випускають з невеликої відстані, так як вони 

можуть потрапити у двигун [298]. Примітно, що на початку 2014 р., напередодні 

анексії Росією Криму і початку конфлікту на Сході України, шведські аналітики 

заперечували силовий варіант перебігу подій [261]. Проте уже у травні 2015 р. 

прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що національні сили оборони країни 

мають план дій на випадок можливої російської агресії [298].  

На відміну від шведського керівництва, яка на тлі російської агресії в Грузії 

поставило на порядок денний питання підготовки до відсічі агресору, фінська влада 

зайняла дещо стриманішу позицію. Зокрема, у жовтні 2009 р. тодішній прем’єр-

міністр Фінляндії Матті Ванхен наголосив, що в умовах наростання силової 

компоненти у зовнішній політиці офіційної Москви слід докласти усіх необхідних 
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зусиль, щоб зближуватися з нею, а не з НАТО. Крім того, М. Ванхен неодноразово 

звертався до інших держав-членів ЄС з проханням не застосовувати проти 

Російської Федерації санкції [309]. Аналогічні заяви звучали і від президента 

Фінляндії Тарьї Халонен, яка при цьому засуджувала порушення територіальної 

цілісності Грузії та порушення права на самовизначення народів [305]. Подібні 

заяви звучали у період, коли Фінляндія очолювала ОБСЄ. Здавалося б, зобов’язання, 

які накладає на держави участь у цій організації, мають змушувати апелювати до 

порушення норм міжнародного права та територіальної цілісності і недоторканості 

жертви агресії. Натомість Фінляндія, прикриваючись зобов’язаннями у рамках 

дотримання нейтралітету, всіляко намагалася не погрішити двосторонні відносини з 

Росією. Звісно, впливовим чинником тут є не тільки традиційні історичні зв’язки 

між двома країнами, а й економічні інтереси, оскільки станом на 2008 р. Росія була 

одним з основних торгівельно-економічних партнерів Фінляндії. За даними 

Торгівельного представництва Російської Федерації в Фінляндії, у 2008 р. Росія 

стала найбільшим торговим партнером Фінляндії – на неї припадало 13,9% 

товарообігу країни. А 2010 р. в економічному плані став найуспішнішим за два 

попередні десятиліття: зовнішньоторговельний обіг зріс на 27,7% (16,8 млрд дол.), а 

Росія зберегла лідерські позиції за обсягом товарообігу - 13,3%. Примітно, що у 

2010 р. в структурі російського експорту превалюють вуглеводневі ресурси (89%) 

[1]. Цей факт, з одного боку, ставить питання про взаємозалежність Фінляндії від 

російських енергетичних поставок, а з іншого – про диверсифікацію Росією 

напрямів постачання нафти і газу.  

Примітно, що на тлі намагань уникнути виникнення протиріч, які б негативно 

вплинули на стан двосторонніх відносин, фінський уряд повідомляв у серпні 2014 р. 

про інциденти порушення ВПС РФ повітряного простору Фінляндії. Зазвичай такі 

випадки фінське керівництво розцінює як неуважність пілотів через масштабну 

протяжність спільного кордону (понад 1300 км) і не надає їм особливого значення. 

Однак на тлі порушення офіційною Москвою існуючих норм міжнародного права 

щодо України керівництво обох країн насторожилося [271]. 

На початку 2015 р. Росія розташувала на кордоні за 60 км від фінського міста 

Салла 800 солдатів, пояснюючи це відновленням радянської військової бази в селі 
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Алакуртті на південному заході Мурманської області [315]. Після завершення 

ремонтних робіт сюди буде передислоковано 3 тис. солдатів [255]. У контексті цих 

подій фінське оборонне відомство висловило припущення, що у разі конфлікту Росії 

з НАТО офіційна Москва не поважатиме нейтралітет Фінляндії. Ситуація також 

ускладнюється наявністю оборонних зобов’язань перед партнерами у ЄС [295].  

Показово, що навіть після війни в Південній Осетії фінське суспільство не 

підтримувало приєднання до Північноатлантичного Альянсу. Згідно з 

опитуваннями, проведеними у січні 2015 р., вступ у НАТО схвалили лише 26% 

населення, 46% висловилися проти, а 32% не мали чіткої позиції [308]. 

За даними звіту Єна Столтенберга про діяльність НАТО, ще у 2013 р. 

Російська Федерація провела 18 повномасштабних військових навчань, які 

моделювали здійснення ядерних ударів по державах-членах НАТО [280]. 

Існуючі загрози змусили офіційні Гельсінкі переглянути безпекові підходи. 

Зокрема, у 2015 р. вперше за останні 70 років було здійснено тренувальні польоти 

військово-повітряних сил Фінляндії. Впродовж двотижневих навчань 

бомбардувальники «McDonnel Douglas» F/A-18 «Hornet», закупівля яких 

відбувається з 2003 р., здійснювали військові польоти із застосуванням бойових 

бомб. Доволі показово, що на тлі активізації співпраці з НАТО дані бойові одиниці 

не застосовувалися ще жодного разу [318]. 

Варто наголосити, що Фінляндія, намагаючись зміцнити свої військові позиції, 

підвищує рівень обороноздатності своєї країни. При цьому в рамках програми 

модернізації авіапарку всі винищувачі F/A-18 планується зняти з озброєння до 2025 

р. У квітні 2016 р. Департамент матеріального забезпечення збройних сил надіслав 

до Великобританії, Франції, Швеції та США запити з метою отримання від 

компаній-виробників цих країн інформації про літаки, які відповідають вимогам 

національних військово-повітряних сил. Інформацію надали п’ять виробників: 

«Боїнг», «Дассоавіасьон», «Єврофайтер», «Локхід Мартін» і «Сааб». Для розгляду 

керівництвом ВПС Фінляндії було запропоновано винищувачі F / A-18E / F 

«СуперХорнет», «Рафаль», «Тайфун», F-35 «Лайтнінг-2» і «Гріпен E». Аналіз 

характеристик запропонованих виробниками винищувачів буде опубліковано у 

квітні 2017 р. Запит про пропозиції передбачається оголосити у 2018 р., а угоду з 
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новим постачальником планується укласти у 2021 р. За прогнозами експертів, 

витрати на придбання нових винищувачів складуть 7-10 млрд євро [197]. 

Навесні 2015 р. Фінляндія закупила у США крилаті ракети. Слід підкреслити, 

що подальше співробітництво двох держав у воєнній сфері відбуватиметься у 

рамках політичної декларації про розвиток оборонного співробітництва, підписаної 

восени 2016 р. За умовами даного документу буде збільшено кількість спільних 

навчань та тренувань, відбуватиметься обмін інформацією у сфері безпеки та 

оборони. Країни також мають намір розширити співпрацю науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських розробок у воєнній сфері, у галузі кібероборони, в 

арктичних технологіях і суднобудуванні. Фінське оборонне відомство при цьому 

наголосило, що співпраця з США сприятиме розвитку військово-промислового 

комплексу країни та стабілізації безпекової ситуації у регіоні Північної Європи та 

Балтійського моря [307]. 

У лютому 2017 р. фінське міністерство оборони оприлюднило інформацію про 

укладення контракту з південнокорейським державним зовнішньоторговельним 

об'єднанням «KOTRA» на придбання 48 одиниць самохідних гаубиць К9 «Thunder», 

які знаходяться на озброєнні армії Південної Кореї. Вартість контракту становить 

146 млн. євро, покриваючи навчання військового персоналу, передачу запасних 

частин і надання сервісної підтримки. Поставки відбуватимуться впродовж 2017-

2024 рр. Подібний контракт планує підписати і сусідня Естонія [193]. 

Відбувається також і реформування армії. Влітку 2015 р. фінське оборонне 

відомство ініціювало прискорену мобілізацію резервістів, яка мала на меті 

перевірити боєготовність військ та рівень підготовки на випадок кризових ситуацій 

[332]. А уже на початку 2017 р. фінський уряд прийняв рішення збільшити 

чисельність армії до 280 тис. солдатів, що обійдеться бюджету Фінляндії в додаткові 

55 млн євро щорічно. До 2012 р. армія країни налічувала 350 тис. військових, але 

потім цей показник був скорочений до 230 тис. осіб [312]. З цією метою ще у 2016 р. 

було розгорнуто широку інформаційну кампанію. Йдеться не тільки про висвітлення 

переваг резервної служби, а й про підвищення уваги населення до безпекової 

ситуації у Європі. Згідно з урядовим рішенням, в оборонній політиці акцент буде 
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зроблено на розвиток сухопутних військ, зокрема на сили швидкого реагування 

[310].  

Фінська призовна система поширюється на всіх чоловіків віком від 18 до 29 

років. Залежно від побажань та придатності, призовник може обрати або 

громадянську службу (347 днів), або військову підготовку (165-347 днів залежно від 

військового звання). Особам, які відмовляються від призову на підставі етичних 

поглядів, загрожує тюремне ув’язнення терміном 173 дні [212].  

На жінок у Фінляндії військовий обов’язок не поширюється. Проте у резерві 

фінської армії їх нараховується 7 тис. осіб, а деякі з них навіть обіймають вищі 

керівні посади у військових відомствах. Примітно, що з моменту розгортання вище 

згаданої інформаційної кампанії і перегляду безпекової концепції, кількість 

представниць слабкої статі, які бажають пройти військову службу на добровільних 

підставах, істотно зросла. Станом на березень 2017 р. долучитися до цієї сфери 

виявили бажання 1126 жінки, що є рекордним показником за увесь період існування 

фінської армії (у 2016 р. він становив 842 особи) [212]. 

Торкнулася реформа у військовій сфері і формальних моментів. Впродовж 

тривалого часу у оборонному відомстві триває дискусія з приводу способів 

реагування національної армії на військових без розпізнавальних знаків, появи яких 

на своїй території так побоюються вищі військові чини. Дане питання постало у 

зв’язку з досвідом використання таких солдатів (так звані «зелені чоловічки») у 

Криму, результатом чого стала його анексія. Таким чином, було прийнято рішення 

про внесення відповідних поправок та уточнень до законодавства у оборонній сфері 

з тим, щоб на легітимних підставах у випадку кризових ситуацій мати право дати 

відсіч воєнній загрозу, національну приналежність якої не вдається ідентифікувати 

[306]. 

На тлі здійснюваних реформ президент Фінляндії Саулі Нііністе затвердив 

план зі збільшенню фінансування закупівель озброєнь, однак підкреслив, що країна 

відчуває дефіцит коштів для створення ефективної оборонної системи. Якщо у 2016 

р. для придбання новітніх видів озброєнь військовому бюджету не вистачало 50 млн 

євро, то, за підрахунками оборонного відомства, у 2020 р. цей показник сягне 150 

млн євро [92]. Крім того, у найближче десятиліття заплановано обновити флот ВПС 
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та ВМС [310].  На цій підставі уряд Фінляндії прийняв рішення про збільшення 

щорічних військових витрати на 55 млн євро з нинішніх 2,4 млрд євро. А після 2021 

р. Фінляндія збільшить військові витрати ще на 150 млн євро щорічно [12]. 

Доцільно підкреслити, що зовнішня політика Фінляндії при цьому 

залишається доволі суперечливою. Зміцнюючи свій військовий потенціал через 

побоювання агресії з боку Росії, офіційне Гельсінкі продовжує підтримувати 

торгівельні відносини з державою, якої так боїться. Для Фінляндії це так звана 

історична традиція [125, с. 76-77; 126, c. 14]. У політологічній літературі існує 

термін «фінляндизація», суть якого полягає у пристосуванні до 

зовнішньополітичних умов і своєрідному балансуванні. На думку норвезьких 

дослідників Н. Холста та Д. Петерсона, дана стратегія ведення зовнішньої політики, 

яку на рівні регіону Північної Європи характеризують терміни «північний баланс» 

або «поляризація» нордичних держав, після завершення «холодної війни» відійшла 

у минуле [251, c. 157]. Проте певні епізоди їх зовнішньої політики на сучасному 

етапі змушують сумніватися у достовірності даного твердження. Доволі показовим 

у цьому контексті є приклад міста Лаппеенранта, розташованого на кордоні з 

Російською Федерацією. За словами мерії міста, російські туристи приносять 

відчутні прибутки до бюджету прикордонного муніципалітету. У 2013 р. вони 

залишили по собі 1,5 млрд дол. З метою збільшення туристичної привабливості в 

модернізацію пропускних пунктів на кордоні фінсько-російському кордоні уряд 

інвестував 37 млн євро. Тож не дивно, що за підрахунками економістів, з моменту 

введення санкцій щодо Росії Фінляндія продовжувала зберігати передові позиції по 

нарощенню економічних зв’язків з нею. При цьому фінські політики неодноразово 

наголошували, що введення обмежень на торгівлю чи будь-які інші форми 

економічної взаємодії з офіційною Москвою несуть суттєві збитки національній 

економіці. У 2013 р. фінський експорт до Росії склав 6,5 млрд дол. На російський 

ринок припадали 9,5% торгівельного обороту. При цьому у той самий період 

фінський експорт до сусідньої Швеції становив 2,2%, а до країн ЄС − 6,9% [320]. 

Варто наголосити, що двосторонні економічні відносини між Фінляндіє та 

Росією зберігали позитивну динаміку до 2014 р. При негативні економічні тенденції, 

які виникли внаслідок світової фінансової кризи 2008 р., набули нового виміру 
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внаслідок економічних санкцій Заходу проти Росії та кроків у відповідь офіційної 

Москви. Згідно з даними фінської митної служби, на Росію припадало майже 10% 

фінського експорту - 5,4 млрд євро. Після введення взаємних санкцій ЄС і Росії у 

2014 р частка російського ринку в структурі фінського експорту знизилася до 8,3%, 

склавши 4,6 млрд євро, проте Росія як і раніше займає 3-е місце після Німеччини і 

Швеції. Найбільшими експортерами на ринку Фінляндії були Росія (15%), 

Німеччина (13%) і Швеція (11%), Китай (6%), Нідерланди (5%), США (4%) [322, c. 

16]. 

Нині основна частка російського експорту до Фінляндії припадає на наступні 

продукти: мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки; бітумінозні речовини; 

органічні хімічні сполуки; деревина і вироби з неї, деревне вугілля; добрива; 

продукти неорганічної хімії. Фінляндія постачає до Росії ядерні реактори, котли, 

обладнання і механічні пристрої; електричні машини і устаткування та їх частини; 

папір і картон; пластмаси та вироби з них; мінеральне паливо, нафту та продукти її 

перегонки; засоби наземного транспорту, залізничний або трамвайний рухомий 

склад, а також і їх частини та приладдя; дубильні або фарбувальні екстракти; чорні 

метали [322, c. 16]. 

Фінляндія більше, ніж інші країни ЄС, постраждала від західних санкцій і 

контрзаходів Росії [322, c. 17]. Саме тому офіційні Гельсінкі, на відміну від Швеції, з 

самого початку демонстрували набагато більш зважену позицію, в основі якої 

міркування економічного прагматизму домінували над політичними аргументами. 

Фінляндія з самого початку схилялася до компромісу у питанні санкцій, а прем'єр-

міністр країни Александр Стубб неодноразово висловлювався як проти введення, 

продовження і посилення санкцій, оскільки Росія є впливовим економічним 

партнером. Найвпливовіші фінські компанії діють в Росії, де на реалізацію проектів 

вони витрачають 70% усіх вкладень, або близько 9,5 млн євро [74]. Серед країн 

Північної Європи Фінляндія несе найбільші втрати від режиму санкцій [59, с. 10]. 

Зокрема, це відбилося на різкому спаді постачань до Росії сиромолочних виробів 

(наприклад, Valio), продукції машинобудування, включаючи транспортне 

обладнання. Представники уряду неодноразово висловлювали думку про 
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доцільність припинення санкційної політики та початок переговорів, пов'язаних з 

подіями в Україні [322, c. 17]. 

Примітно, що у 2017 р. торгівельний спад між Росією та Фінляндією 

припинився. За перше півріччя 2017 р. товарообіг між країнами становить на 6 млрд 

євро. Поліпшення торгівельних відносин відбулося здебільшого за рахунок 

зростання світових цін на нафту, а також будівництва газопроводу «Nord Stream - 

2», на прокладання якого у своїй виключній економічній зоні у 2017 р. надала дозвіл 

Фінляндія [73].  

У іншому руслі розвиваються відносини Швеції та Російської Федерації. 

Влітку 2015 р. офіційна Москва заявила, що у випадку приєднання Швеції до 

Північноатлантичного Альянсу вона буде змушена переорієнтувати свої війська і 

ракети на східний напрямок [260 ]. У квітні 2016 р. Росія повідомила, що розробляє 

ракети нового покоління, які можуть бути розташовані на кордоні зі Швецією у 

випадку її вступу до НАТО [259]. При цьому російське керівництво розглядає такі 

кроки у якості контрзаходів [235]. У відповідь на погрози міністр закордонних справ 

Швеції Маргот Валльстрем зробила офіційну заяву про неприйнятність подібних 

заяв, також було проведено зустріч з послом Російської Федерації Віктором 

Татарінцевим [351]. 

Агресія проти України, постійні російські провокації у повітряному просторі 

біля кордонів Швеції та в Балтійському морі й інші недружні дії РФ змусили 

багатьох шведів замислитися не тільки про збільшення участі своєї країни в 

різноманітних навчаннях НАТО, а й про можливе членство Швеції в Альянсі. Як 

повідомило у вересні 2015 р. шведське радіо, згідно з результатами опитування, 

проведеного шведським Інститутом моніторингу громадської думки СІФО за 

завданням газети «Svenska Dagbladet», 41% опитаних виступає нині за вступ Швеції 

до НАТО, 39% − проти, 20% − не визначилися. Результати аналогічного опитування 

у 2014 р.: 31,5 та 19% відповідно [324].  

Шведські розвідувальні служби зазначають, що Російська Федерація постійно 

здійснює операції на території Швеції, а більшість членів дипломатичного 

персоналу російського посольства займаються збором інформації, зокрема тієї, яка 

стосується розробки військових технологій. Можливо, саме тому, у щорічній 
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доповіді Служби державної безпеки Швеції (СЕПО) Росію названо «найбільшою 

загрозою розвідці Швеції» [324]. 

Чимало дипломатів та політичних експертів при цьому також висловлюються 

на користь приєднання до Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, у січні 2016 р. 

було опубліковано резонансну статтю «Не дати русофобії перешкодити нашому 

вступу в НАТО», яку підписали 25 осіб. Серед них колишній посол Швеції в Росії 

Тумас Бертельман, колишній посол Швеції в Казахстані Манні Венгборг, колишній 

начальник відділу досліджень Росії у Шведському інституті тотальної оборони Ян 

Лейунйельм, колишній головнокомандувач збройних сил Швеції Бенгт Густафссон. 

Автори дотримуються позиції, що безпекова політика Швеції має ґрунтуватися 

винятково на національних інтересах. Реалії сьогодення створюють передумови для 

поглиблення співробітництва з демократичними державами з метою солідарної 

діяльності у сфері гарантування безпеки у регіоні Північної Європи та Балтійського 

моря. Найефективніше це можна реалізувати тільки у рамках НАТО [324].  

Іншої думку з цього приводу дотримуються представники урядових кіл. У 

спільній статті прем’єр-міністрів Швеції та Фінляндії Стефана Льовена та Юхо 

Сіпіля «Наша свобода від альянсів сприяє стабільності Північної Європи» 

наголошується, що безпеку в регіоні ефективніше підтримувати не шляхом вступу 

до військових альянсів, а через поглиблення дво- та багатосторонньої співпраці 

[324]. Позицію Льовена підтримує більшість членів шведського Риксдагу, зокрема, 

правляча Соціал-демократична та Екологічна партії, а також опозиційні «Демократи 

Швеції» та Ліва партія. Вступ до НАТО підтримують чотири партії, які об’єдналися 

в «Альянс за Швецію» − Консервативна партія, Ліберали, партія Центру та 

Християнсько-демократична партія. 

У вересні 2015 р. у Швеції було оприлюднено Урядову декларацію. Серед 

положень, які стосуються безпекової політики, варто виділити наступні: 

1) країна має відігравати вагомішу роль у формування безпекового 

середовища не лише в Північній Європі, а й в рамках ЄС; 

2) ЄС має надавати активнішу допомогу ООН у сфері подолання 

конфліктних ситуацій; 

3) особливу увагу слід приділити вирішенню міграційної проблеми; 
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4) європейські країни мають взяти на себе відповідальність за вирішення 

питання з біженцями. 

Окремо слід звернути увагу на позицію Швеції щодо взаємодії з НАТО. 

Оприлюднена прем’єр-міністром Стефаном Льовеном доповідь згодом була 

трансформована представниками засобів масової інформації у доктрину, названу на 

його честь. Перш за все, підкреслюється, що Швеція і надалі буде дотримуватися 

позиції неприєднання до військових блоків. При цьому слід працювати у напрямі 

поглиблення співробітництва з сусідньою Фінляндією [238]. У цій частині доповіді 

також було гостро розкритиковано анексію Криму Російською Федерацією та 

військові дії, які вона розпочала на сході України. Наголошувалося на тому, що, по-

перше, це дестабілізувало безпекову ситуацію у Європі, по-друге, створило низку 

нових загроз для Швеції, по-третє, на підставі того, що дії Росії є грубим 

порушенням норм міжнародного права, країна не буде залишатися осторонь і 

надаватиме українській стороні політичну та економічну допомогу [238]. Саме тому 

ЄС не повинен скасовувати санкції щодо Росії [352]. 

У цей же час у Швеції розпочався скандал, пов'язаний з її приєднанням до 

угоди про створення сил швидкого реагування НАТО (JEF – Joint Expeditionary 

Force) у рамках реалізації Плану дій у галузі готовності (RAP) [180]. Згідно з 

угодою, підписаною восени 2014 р. на саміті НАТО в Уельсі, передбачається 

створення Об’єднаних експедиційних Збройних сил, до яких увійдуть 10 000 

військовослужбовців з семи країн − Великобританії, Латвії, Литви, Данії, Норвегії, 

Нідерландів і Естонії. Дивізія базуватиметься на території Великобританії, якій, 

власне, і належить ідея її створення [194]. До складу сил швидкого реагування 

увійдуть підрозділи наземних, морських і військово-повітряних сил, які діятимуть 

згідно зі стандартам і доктринам НАТО і виконуватимуть весь спектр операцій, від 

гуманітарних місій і стримування конфліктів, до ведення військових дій у випадку 

необхідності. При цьому діяльність дивізії повинна мати виключно оборонний 

характер, а сама вона може стати у пригоді під час негайної оборони балтійських 

держав-членів НАТО [334].  

У вересні 2015 р. газета «Svenska Dagbladet» повідомила про існування 

документу «Довідка про сили швидкого реагування НАТО і шведську участь у них» 
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[194]. Його автором є військовий аташе посольства Швеції в Лондоні Матс 

Даніельссон, за словами якого Великобританія позитивно оцінює перспективи 

участі Швеції у створенні спільних збройних сил. У відповідь на це партії, які не 

схвалюють зближення Швеції з НАТО, почали вимагати від уряду більшої 

відкритості та гласності щодо безпекової політики країни, тим самим поставивши 

під сумнів «доктрину Льовена» [349]. Міністр оборони Петер Хульквіст, 

спростовуючи дану інформацію, заявив що офіційного запрошення з приводу 

реалізації даної ідеї шведська сторона не отримувала, а тому дані звинувачення 

безпідставні [334]. 

Попри заяви Льовена та позицію парламентарів, відбулися певні поступки у 

галузі співпраці з НАТО. Зокрема, з 1 липня 2016 р. у Швеції вступив у силу закон, 

за умовами якого Північноатлантичний Альянс отримує преференції для 

використання шведської території за умовами спеціальної угоди  

Hostnationssupport. Наголошувалося, що Швеція залишається позаблоковою 

країною, на територію якої заборонено ввозити ядерну зброю. При цьому не 

відбуватиметься перевірка кораблів НАТО на предмет її наявності у них на борту 

[350]. Нова редакція документу містить зміну чотирьох ключових пунктів. Перш за 

все, персонал НАТО має підпорядковуватися шведськими законами і мусить 

сплатити компенсацію у випадках нанесення будь-яких ушкоджень, але не 

зобов'язаний оплачувати митні та дорожні збори, ПДВ і податок на прибуток [258].  

Проте, не всі позитивно оцінюють зближення Швеції з НАТО. Голова 

Комітету оборони шведського Риксдагу, спікер партії «Ліберали» з питань 

оборонної політики Алан Відман зазначив, в умовах дотримання політики 

неприєднання до військових альянсів активно долучатися до системи колективної 

безпеки НАТО небезпечно [243].  

Фінська політична верхівка теж ґрунтовно підійшла до питання подальшого 

співробітництва з НАТО, для аналізу якого було скликано групу з чотирьох 

експертів. Показово, що з метою уникнення упередженості і заангажованості у 

підходах, крім двох фінів − дипломата Рене Нюберга і директора Фінського 

інституту міжнародних відносин Тейя Тіїлікайнена, до неї було включено двох 

іноземних експертів у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики - 
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француза Франсуа Гейсбурга і шведа Матса Бергквіста. Мета діяльності дослідників 

полягала не у визначенні переваг і недоліків приєднання до Північноатлантичного 

Альянсу, а у спробі оцінити стратегічні наслідки вступу в контексті впливу, з одного 

боку, на відносини з Росією, а з іншого, − на загальноєвропейську систему 

колективної безпеки. У квітні 2016 р. прем’єр-міністр Фінляндії Тімо Соїні 

оприлюднив ґрунтовне дослідження, яке відразу ж викликало критику як в країні, 

так і за її межами [201].  

Аналітики спрогнозували різні сценарії розвитку безпекової політики 

Фінляндії, включивши до них гіпотезу, згідно з якою Швеція може прийняти 

протилежне рішення щодо співпраці з НАТО. Тобто приєднання до Альянсу двох 

країн разом чи окремо суттєво вплине як на регіональну систему міжнародних 

відносин, так і на військово-політичні погляди кожної країни зокрема. 

Беззаперечним залишається той факт, що після незаконної окупації і анексії Криму 

Росією та її військової інтервенції на сході України посилилося напруження у 

регіоні Балтійського моря, а тому для Фінляндії виникає низка нових 

зовнішньополітичних загроз [109]. У таких умовах для регіону існує чотири сценарії 

розвитку без пекової ситуації: 

1) приєднання до НАТО лише Швеції; 

2) вступ до Альянсу тільки Фінляндії; 

3) Швеція і Фінляндія відмовляються від членства в Північноатлантичному 

Альянсі. 

4) обидві країни стають членами НАТО. 

На даний час Швеція і Фінляндія дотримуються різних оборонних підходів у 

безпековій політиці. Якщо офіційний Стокгольм намагається перебудувати 

оборонну концепцію і рухається у напрямі зближення з НАТО, то Гельсінкі 

продовжує покладатися на власні ресурси і доволі неохоче погоджується на 

співпрацю як зі своїм сусідом, так і з військово-політичними блоками. При цьому 

очевидним є той факт, що правляча верхівка не піде на такий радикальний крок 

напередодні майбутніх виборів (у Швеції – в 2018 р., у Фінляндії – в 2019 р.). І 

головний висновок експертів зводиться до того, що у будь-якому випадку 
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північноєвропейські країни повинні синхронізувати свої зовнішньополітичні курси і 

зберігати високий рівень взаємодії у сфері безпекової політики [201].   

З 2013 р. у рамках співробітництва між Швецією, Фінляндією і Норвегією і 

відбуваються військові навчальні маневри «Arctic Challenge Exercise» [292].  У них 

взяли участь військові з Великобританії і США. З 25 травня по 5 червня 2015 р. у 

північних районах Фінляндії, Швеції та Норвегії були проведені другі військові 

повітряні навчання такого формату [292]. Характерно, що, за словами експертів, 

дані маневри за останній час стали наймасштабнішими у регіоні, оскільки кількість 

запрошених країн збільшилася до 15. Учасниками навчань стали підрозділи зі США, 

Великобританії, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини і Франції [329]. Також було 

залучено 115 літаків, у повітряному просторі одночасно перебували до 90 бойових 

машин. Фінляндія, яка, як уже було сказано, нарощує військовий потенціал, надала 

16 винищувачів «Hornet» [317]. 

Окрему увагу слід приділити навчанням «Baltops», які проводяться з 1971 р. у 

рамках програми військової співпраці НАТО «Партнерство заради миру» в 

південних районах Балтійського моря поблизу берегів Швеції, Данії та Польщі 

[183]. 3 5 по 20 червня 2015 р. у південній частині Балтійського моря за участю 17 

країн-членів і партнерів Альянсу відбулися морські навчання «Baltops-2015», у яких 

взяли участь Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Бельгія, Канада, Естонія, Латвія, 

Литва, Франція, Німеччина, Грузія, Нідерланди, Польща, Туреччина, США і 

Великобританія. Привертає увагу те, що у 2015 р. вперше вони були організовані без 

Росії [302]. Раніше Росія традиційно брала участь у маневрах «BALTOPS» ще з 1993 

р. До початку української кризи та окупації Криму передбачалося, що російські 

підрозділи також будуть задіяні у навчаннях. Однак у результаті згортання програм 

військового співробітництва з НАТО, що засудила політику Москви в Криму і в 

Україні, Росії відмовили в участі в них [257]. 

У 2016 р. Швеція та Фінляндія знову стали учасниками ряду військових 

навчань НАТО:  

1. «COLDRESPONSE» (17-28 березня, Норвегія) − багатонаціональні 

навчання, що мають на меті перевірити здатність сил НАТО проводити операції в 
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екстремальних погодних умовах. До участі в них були залучені сухопутні, 

військово-морські і військово-повітряні сили і засоби. Загалом мова йшла про понад 

15 тис. військовиків із 12 держав – членів НАТО, а також із Фінляндії та Швеції. 

2.«RAMSTEINALLOY» (19-20 квітня, Естонія) − багатонаціональні військово-

повітряні навчання, що мали на меті підвищити оперативну сумісність між силами 

Альянсу і держав-партнерів, а також забезпечити тренування екіпажів літаків, 

залучених до операції патрулювання повітряного простору країн Балтії. У навчаннях 

взяли участь військово-повітряні сили і засоби з таких держав – членів НАТО як 

Естонія, Литва, Бельгія, Іспанія, Польща, Велика Британія і США, а також держав-

партнерів Фінляндії і Швеції. 

3.«FLAMING SWORD» (1-20 травня, Литва, Латвія) – багатонаціональні 

навчання Сил спеціального призначення. До навчань долучилися війська з країн 

НАТО і партнерів, а саме: Данії, Естонії, Фінляндії, Грузії, Латвії, Норвегії, Польщі, 

Швеції, України, Великої Британії і США. 

4. «BALTOPS 16» (3-26 червня, Балтійське море) −  багатонаціональні 

навчання під проводом США з питань оперативної сумісності з регіональними 

партнерами у військово-морському, військово-повітряному і сухопутному вимірах. 

Серед держав-учасниць – Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, 

Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Велика Британія і США. До того ж 

до заходу долучилися дві країни-партнери: Фінляндія і Швеція. Загалом у навчаннях 

взяли участь майже 5800 військових із країн Альянсу і держав-партнерів [213]. 

Варто підкреслити, що на тлі поглиблення співпраці з НАТО нового виміру 

набуває і регіональне співробітництво. Його активізація, зокрема на двосторонньому 

рівні, відбулася задовго до появи «доктрини Льовена» і вище згаданого експертного 

висновку. Швеція та Фінляндія 24 січня 2014 р. уклали угоду про двостороннє 

співробітництво у галузі безпеки, на основі якої були створені комісії з оцінки 

перспектив здійснення цієї ініціативи. Таким чином, поява нових загроз 

регіональній безпеці зближує позиції країн у військово-політичній сфері. На початку 

лютого 2015 р. було опубліковано підсумковий звіт про поглиблення військово-

технічної співпраці між Фінляндією і Швецією у найближчі роки, присвячений як 

короткостроковим, так і довгостроковим перспективам розвитку збройних сил 
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Швеції та Фінляндії у тісній взаємодії між собою. У якості основних цілей 

військової співпраці між Фінляндією та Швецією визначено безпеку в 

регіональному контексті, ефективне використання наявних оборонних ресурсів, 

можливість координації політики [208].   

Чимало експертів дотримуються думки, що з огляду на підписану декларацію, 

а також участь Швеції і Фінляндії у різних навчаннях у рамках Альянсу, у випадку 

війни вони щонайменше нададуть свої території для військ НАТО. Швеція і 

Фінляндія також мали намір розширити співпрацю у сфері оборони і створити 

спільну військово-морську тактичну групу на тлі зростання напруженості у 

відносинах з Росією у районі Балтійського моря [264]. Події в України, активізація 

російських військових навчань у Балтійському морі та уже згадані неодноразові 

випадки порушення повітряного простору нейтральних країн стали поштовхом для 

активізації оборонних процесів, які до того мали символічний характер. Якщо 

Фінляндія традиційно контролювала стан безпеки власної території, то перед 

Швецією ця проблема постала лише зараз. До цього основним завданням 

національних збройних сил країни була участь у міжнародних військових операціях 

[256]. 

У цьому контексті питання безпеки у Балтійському морі та національної 

безпеки обох країн доволі тісно пов’язане зі стратегічно важливими островом 

Готланд (Швеція) та Аландськими островами (Фінляндія) [180]. 

Попри те, що після закінчення «холодної війни» острів Готланд був 

демілітаризований, шведський уряд у березні 2014 р. вирішив передислокувати туди 

два винищувачі та бойову групу із 300 військовослужбовців. Більше того, у Швеції 

зміцнилися позиції прихильників нарощування асигнувань до військового бюджету, 

який у 2014   р. становив 6,2 млрд. дол. США або 1,05% ВВП (найнижчий показник 

серед північноєвропейських країн) [256]. Наприкінці 2016 р. шведський Риксдаг 

прийняв рішення впродовж п’яти років збільшити оборонні видатки на 11% [232].  

У серпні 2017 р. шведський уряд прийняв рішення у найближчі три роки 

збільшити оборонні видатки на 1 млрд дол. (8,1 млрд шведських крон). Тепер 

військові витрати шведів будуть щорічно збільшуватися на 2,7 млрд крон. Для 

збройних сил королівства таке зростання є істотним: у 2017 р. асигнування для 
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військового відомства склали близько 6 млрд дол. Крім того, з січня 2018 р. 

громадяни Швеції знову будуть служити за призовом [70].  

З 1 січня 2018 р. призивати будуть громадян обох статей, які досягли 18 років і 

за фізичними та психологічними характеристиками придатні для військової служби. 

У збройних силах Швеції, які поділяються на сухопутні війська, військово-морські 

сили, військово-повітряні сили, внутрішню гвардію і морську піхоту, за офіційними 

даними, в нині проходять службу більше 20 тис. солдатів і офіцерів. Незважаючи на 

невелику чисельність, це найбоєздатніші війська в Північній Європі. Згідно з 

рейтингом військової могутності Global Firepower, збройні сили Швеції займають 24 

місце - це вище ніж, наприклад, Данія, Фінляндія, Норвегія, Україна і навіть 

Саудівська Аравія [70].  

Таке ставлення Швеції до стану національної оборони цілком логічне, адже 

декларуючи нейтралітет, країна дотримується принципу оборонної самодостатності. 

Шведському ВПК притаманний високий ступінь концентрації фінансових, 

виробничих, науково-технічних і технологічних ресурсів, тісна кооперація з 

провідними компаніями-виробниками озброєнь за кордоном, оснащеність сучасним 

високотехнологічним обладнанням, кваліфікований інженерно-технічний персонал. 

За рахунок власного виробництва країна забезпечує до 70% потреб національних ЗС 

в озброєнні та військовій техніці. На підприємствах оборонної сфери працюють 

близько 29 тис. осіб, з них близько 16 тис. пов’язані з випуском військової 

продукції. У державі налічується значна кількість спеціалізованих підприємств, що 

випускають військову продукцію, проте більшість з них є дочірніми фірмами 

великих компаній: «Saab АВ», «BAE Systems», «Kockums АБ», «FLIR СИСТЕМС 

AB», «NAMMO SWEDEN AB», «Volvo», «SCANIA» тощо. Після вступу Швеції до 

ЄС основи її зовнішньополітична і безпекова стратегії зазнали змін за рахунок 

розвитку співпраці з військово-промисловими і військово-політичними інститутами 

ЄС і НАТО. За рахунок цього шведські оборонні компанії отримали сприятливі 

можливості для розвитку міжнародного співробітництва [203, с. 77].  

Провідною галуззю оборонної промисловості Швеції є авіаракетна 

промисловість, підприємства якої випускають бойові реактивні, легкі турбогвинтові 

та поршневих літаки, деякі типів керованих ракет тактичного призначення, а також 
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авіаційні і ракетні двигуни. авіаракетна промисловість держави забезпечує потреби 

країни в бойових літаках і деяких видах ракет, а вертольоти, окремі види літаків і 

ракет закуповують ся за кордоном, головним чином у США та країнах НАТО. 

Завдяки експортним замовленням також успішно розвивається суднобудівна галузь, 

що спеціалізується здебільшого на випуску підводних човнів, фрегатів з керованим 

ракетним озброєнням, корветів, ракетних катерів і протимінних кораблів. 

Бронетанкова промисловість Швеції має виробничі потужності з повним 

технологічним циклом з випуску сучасних бойових броньованих машин (ББМ): 

танків, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР), бойових 

розвідувальних машин (БРМ) і іншої бронетанкової техніки (БТ). Крім того, у 

Швеції випускаються практично всі види звичайних боєприпасів, включаючи 

танкові та артилерійські, некеровані реактивні снаряди, в тому числі самонавідні на 

кінцевій ділянці траєкторії, авіаційні бомби, торпеди, міни, гранати, патрони, 

вибухові речовини. Підприємства радіоелектронної промисловості випускають 

автоматизовані системи управління військами і зброєю, системи радіозв'язку, 

радіолокаційне та радіоелектронне обладнання, лазерну, інфрачервону апаратуру, 

електронно- обчислювальну техніку різного призначення [203, с. 77]. Показово, 

згідно з даними Конгресу США, що за підсумками 2015 р., Швеція зайняла третю 

позицію після США і Росії серед експортерів зброї, отримавши 5,5 млрд дол. [11]. За 

даними Стокгольмського інституту досліджень миру SIPRI, у 2016 р. Швеція 

зайняла 12-е місце у рейтингу експортерів зброї, отримавши прибутки на суму 1,2 

млрд дол. Враховуючи ризик потрапляння зброї до рук терористичних угрупувань 

та прихід до влади у ряді близькосхідних держав недемократичних режимів, було 

прийнято рішення ретельно перевіряти покупців [69]. Примітно, що Швеція не 

тільки активно експортує, а й імпортує озброєння. Зокрема, восени 2017 р. 

розпочалися переговори з приводу закупівель системи протиракетної оборони 

середньої дальності «Патріот», поставки якої мають розпочатися у 2020 р. 

Попередня вартість контракту з компанією «Raytheon», яка є розробником системи 

«Патріот» складе більше 10 млрд шведських крон, тобто більш 1,2 млрд дол. США 

[348]. 
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У Фінляндії ситуація дещо складніша, оскільки Аландські острови і досі 

зберігають демілітаризований статус. Проте країна намагається убезпечити себе 

шляхом збільшення присутності військово-морських сил у Балтійському морі [311]. 

Наприкінці 2014 р. Фінляндія прийняла рішення про посилене патрулювання 

військово-морськими силами акваторії Балтійського моря на тлі зростання 

російської загрози [88]. Не дивлячись на це, у середовищі військових експертів 

зберігається припущення, що у разі збройної агресії збоку Росії на островах можуть 

бути розташовані системи ППО, спрямовані проти держав-членів НАТО. Таким 

чином, мілітаризація двома нейтральними державами островів у Балтійському морі 

розглядається у якості способу зміцнення національної обороноздатності [180].  

На новий рівень вийшло і багатостороннє регіональне співробітництво. 

Однією з особливостей зовнішньої політики Швеції є акцент на розбудові 

регіональної складової у європейській системі безпеки. Йдеться, перш за все, про 

Північну раду. Якщо на початковому етапі своєї діяльності основну увагу вона 

концентрувала на соціально-економічній та культурних сферах, то поступово вона 

поширилася і на військово-політичну та безпекову галузі [269].  

Зокрема, у 1999 р. Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія розпочали реалізацію 

«Регіональної програми спільної участі збройних сил країн Північної Європи у 

підтриманні миру» (NORDCAPS). Зазначена ініціатива була розроблена у 1997 р. за 

ініціативою офіційного Осло і мала на меті координацію миротворчої діяльності на 

регіональному рівні та спільної участі в операціях із врегулювання криз і 

конфліктів. Практичний аспект програми міг втілитися у створенні регіональних сил 

постійної готовності чисельністю 3-4 тис. військовослужбовців, які б займалися 

реалізацією миротворчих і гуманітарних завдань як самостійно, так і в складі 

контингентів ООН, НАТО і ЗЄС [229]. NORDCAPS мав стати інструментом 

зміцнення північних кордонів і збільшення впливу в операціях з підтримання миру, 

у яких вони брали участь. Крім того, існувало прагнення замінити існуючі 

структури співпраці скандинавських країн у галузі міжнародних миротворчих 

операцій за інтегруючим принципом. Взаємодія мала охоплювати ширше коло сфер, 

які б спиралися на перспективне планування операцій, здійснення їх оцінки, а також 

створення спільного реєстру для поточних внесків. Також назріла об’єктивна 
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потреба створення спільних північних миротворчих сил. У 2003 р. це питання 

розглядали після появи данської ініціативи щодо створення міжнародної бригади 

швидкого включення в операціях ООН – бригади резервних сил високої готовності 

(БВГ) ООН [246, с. 135]. 

На шляху формування ефективної регіональної взаємодії важливим етапом є 

злиття балтійського та північноєвропейського субрегіонів, які, на думку Швеції, 

можуть стати складовою частиною аналогічної загальноєвропейської структури 

[229]. Показово, що подібні ідеї почала висловлювати і Фінляндія. Радник 

Міністерства закордонних справ Фінляндії запропонував розширене трактування 

поняття «Північна Європа», включивши до нього, крім традиційних країн (Норвегії, 

Швеції, Фінляндії, Данії та Ісландії), «нові держави» Балтії (Естонію, Латвію, 

Литву), Північний Захід Росії, а також Польщу і Північну Німеччину. Схожу ідею 

висловив датський дослідник Вевер Олі, а також російський вчений Юрій Дерябін, 

який розробив теорію «Нової Північної Європи» [182]. 

Офіційний Стокгольм активно виступає за координацію дій країн Північної 

Європи та Балтії у сфері регіональної безпеки. У якості механізмів консультацій з 

цих питань використовуються не тільки діючі структури (наприклад, Північна рада), 

до діяльності яких залучаються балтійські країни, а й форуми у форматі «5+3» (п'ять 

північноєвропейських і три прибалтійські держави) [229]. 

Швеція також є активним учасником оборонних програм країн Балтії: 

об'єднаного балтійського батальйону (БАЛТБАТ), зведеного дивізіону тральщиків 

ВМС країн Балтії (БАЛТРОН), об'єднаної балтійської системи контролю і 

спостереження за повітряним простором (БАЛТНЕТ), балтійського військового 

коледжу (БАЛТДЕФКОЛ) [229]. 

У квітні 2014 р. Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія уклали договір 

про поглиблення співробітництва у військовій сфері. Документ, який не є 

обов’язковим до виконання, свідчить про зближення нейтральних Швеції та 

Фінляндії з НАТО, членами якого є інші сторони зазначеної домовленості. У 

контексті зміцнення національної оборони учасників угоди передбачається 

мілітаризація островів Балтійського моря, де планується дислокація спільних 

контингентів збройних сил. У квітні 2015 р. міністри оборони держав Швеції, 
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Норвегії, Фінляндії, Данії та Ісландії підписали спільну декларацію про 

інтенсифікацію військового співробітництва та кооперацію з країнами Балтії у 

відповідь на загрозу з боку Росії [264].  

У контексті розбудови регіональних безпекових механізмів відбувається їхнє 

зближення з НАТО. Зокрема, цією можливістю намагається скористатися 

NORDEFCO (Північноєвропейське оборонне співробітництво) – організація, 

створена в листопаді 2009 р., до якої входять Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія і 

Данія. Основним завданням діяльності об'єднання зміцнення національної оборони 

п'яти країн Північної Європи за допомогою політичної та практичної координації, 

зокрема, за рахунок використання можливої синергії і досягнення ефективності 

витрат у прийнятті спільних рішень. Вони включають у себе далекосяжний і 

довгостроковий загальний підхід до питань, пов’язаних із оборонною компонентою 

[246, c. 135]. При цьому, аналітики зазначають, що співробітництво в рамках 

NORDEFCO привабливе для тієї частини шведського і фінського суспільства, яка 

виступає за збереження нейтралітету і проти зближення з НАТО [169]. Примітно, 

що ініціатива створення північноєвропейського безпекового регіонального 

об’єднання виникла як відповідь на російську агресію в Грузію, яка 

продемонструвала світові, що Росія готова захищати власні національні інтереси 

військовими методами.  У листопаді 2014 р. було реформовано безпекову концепцію 

NORDEFCO, за правилами якої відбуватиметься поглиблення співробітництва з 

балтійськими державами і розбудова механізмів рівного доступу до оборонних 

ресурсів [180]. Ініціатором цього плану стала міністр закордонних справ Швеції 

Маргот Вальстрем, на думку якої військова співпраця північноєвропейських держав 

і країн Балтії дозволить скоротити витрати на оборону і поліпшити взаємодію з 

охорони кордонів. У відповідь на цей крок Росія провела в Баренцовому морі 

льотно-тактичні навчання, в яких взяли участь екіпажі винищувачів-перехоплювачів 

МіГ-31 і фронтових бомбардувальників СУ-24М Центрального військового округу 

[59, c. 12].  

При цьому між державами Північної Європи з приводу подальших шляхів 

безпекового поступу існує низка суперечностей, які ґрунтуються на розбіжності 

політичних поглядів. Зокрема, доволі гострою є конфронтація між Фінляндією та 
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балтійськими державами, які наполягають на тому, що Росія загрожує не лише 

регіональній, а й загальноєвропейській безпеці. У свою чергу, офіційні Гельсінкі, 

намагаючись не вступати у відкриту конфронтацію з Російською Федерацію, 

наполягають на тому, що балтійські держави перебільшують значення загрози з 

боку Росії і мінімізують можливості фінської сторони у регіональній системі 

безпеки [180]. 

На даний час балтійські та північноєвропейські країни дотримуються 

стандартизованих вимог щодо розвитку оборонної сфери, що дає можливість, 

заощаджуючи бюджетні кошти, здійснювати спільні закупівлі. НАТО, в свою чергу, 

прагне розширити коло учасників військових навчань NORDEFCO за рахунок 

позарегіональних учасників-членів RAP − Німеччини, Франції, Польщі, 

Великобританії та США. Досвід такої міжрегіональної взаємодії мав місце під час 

здійснення підготовки під керівництвом Швеції до операцій з підтримання миру 

«Вікінг» [180]. Це − комп’ютерні навчання, які одночасно відбуваються одночасно у 

11 тренувальних базах по всій Європі, учасники яких відпрацьовують дії з метою 

розв’язання різноманітних кризових ситуацій, включно з повномасштабною 

громадянською війною в умовній країні, і вдосконалюють механізми обміну 

інформацією між цивільними і військовими учасниками операцій [202]. 

Нового виміру набуває і двостороннє співробітництво з іншими країнами 

регіону. У травні 2015 р. оборонні відомства Швеції та Данії повідомили про намір 

розширити співпрацю у сфері військово-повітряної та військово-морської безпеки. 

На початковому етапі відбуватимуться спільні навчання збройних сил обох країн, а 

згодом буде налагоджено механізм обміну інформацією з приводу ситуації у 

повітряному просторі над морською акваторією [58]. 

У вересні 2015 р. Швеція та Польща підписали угоду про співробітництво в 

оборонній сфері, яка започаткувала стратегічне партнерство двох країн. Підставою 

для цього стало погіршення берекової ситуації у регіоні, спричинене анексією 

Криму Російською Федерацією. На тлі цього особливого значення набуває 

військово-політична ситуація у Балтійському морі [232].  

Таким чином, незважаючи на нейтральний статус, офіційні Стокгольм та 

Гельсінкі послідовно рухаються до поглиблення оборонної співпраці, яка будується 
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як на двосторонній основі, так і в рамках існуючих форматів NORDEFCO, ЄС, 

НАТО та ООН. На сучасному етапі Фінляндія і Швеція беруть участь у розбудові 

концепції колективної безпеки як на регіональному (Північні країни), так і 

глобальному рівнях (у межах ЄС) [121, c. 84-85]. 

Швеція також підтримала ініціативу Президента України Петра Порошенка 

про розміщення миротворчого контингенту в Донбасі під мандатом ООН. Введення 

миротворців і закриття українсько-російського кордону повинні створити 

передумови для стабілізації ситуації у регіоні [353]. 

У свою чергу, з початком російської війни проти України Фінляндія надає 

активну підтримку нашій державі. У 2014 р. було перераховано на 1,5 млн євро 

більше, ніж у попередньому році (6,4 млн євро), підставою для чого стала складна 

політична, економічна та гуманітарна ситуація [316]. Критику фінського уряду 

викликало використання зазначених коштів, частина з яких мала бути спрямована на 

здійснення реформ та боротьбу з корупцією [319]. Крім того, Фінляндія надає і 

експертну допомогу – до моніторингової місії ОБСЄ та групи прикордонного 

контролю увійшли фінські представники [316]. 

У лютому 2015 р. президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна 

не буде постачати до України зброю, оскільки це є одним з кроків для продовження 

та ескалації конфлікту на Сході: «Ми - сусіди. На відміну від інших сусідів Росії, ми 

не є членами НАТО. Наші відносини з Росією будуються на основі двосторонніх 

контактів». Згідно з опитуваннями громадської думки, проведеним в березні 2014 р. 

компанією Taloustutkimus, більшості фінського суспільства (60%) чужі 

антиросійські настрої, а Росія не сприймається як фактор загрози [59, с. 11]. Цю 

позицію підтримав також прем’єр-міністр країни Олександр Стубб [314]. Винятком 

стало постачання лазерних далекомірів, які є однією з категорій товарів подвійного 

призначення, використання яких в Україні зобов’язалася контролювати фінська 

влада [191]. 

При цьому країна не заперечила імовірність введення нових санкцій проти 

Росії [314]. У цьому контексті Фінляндія постійно декларує готовність сприяти 

реалізації Мінських домовленостей, що, на думку вищого керівництва держави, 

мають стабілізувати політичну ситуацію не тільки в Україні, а й у Європі загалом, 
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яка з моменту анексії Криму та початку воєнних дій на Донбасі перебуває у 

напруженні та з острахом чекає на нові кроки агресивні зовнішньополітичні 

маневри Російської Федерації. Офіційне Гельсінкі прихильно ставляться до 

євроінтеграційних устремлінь України та готове надавати їй всіляку підтримку для 

реалізації цього завдання. У даному контексті на рівні переговорів перших осіб 

держави – президентів Петра Порошенка та Саулі Нііністе у 2016 р. було прийнято 

рішення про розширення економічних зв’язків [240]. 

 

 

3.3. Використання досвіду європейських нейтральних держав у зовнішній 

політиці України 

 

З моменту проголошення незалежності на тлі всеохоплюючої і 

всепроникаючої глобалізації та формування нової архітектури безпеки у світі та 

Європі в Україні точаться гострі дискусії щодо шляхів подальшого 

зовнішньополітичного розвитку нашої держави. Впродовж тривалого часу у якості 

можливого вектору розглядали розвиток теоретичних підвалин політики 

позаблоковості, тематика якої обговорюється з початку 1990-х рр.  

У 1990-1993 рр. відбувалося утвердження України як молодої незалежної 

держави на міжнародній арені. У цей період головним завданням було розв’язання 

проблем, які дісталися їй у спадок від СРСР (ядерна зброя, територіальні 

суперечності). Тоді з’явилися перші документи, які підтверджували намір України 

стати у майбутньому нейтральною державою – Декларація про державний 

суверенітет 1990 р., Закон України «Про оборону» 1991 р., Військова доктрина 1993 

р. [66, c. 121]. 

У 1993-1996 рр. продовжувалося визначення концептуальних засад та 

стратегічних векторів зовнішньої політики незалежної України. Характерно, що 

серед політичної еліти почався поступовий відхід від наміру набути нейтральний 

статус до європейської та євроатлантичної інтеграції, що було відображено у 

«Основних напрямках зовнішньої політики України» 1993 р., Конституції України 

1996 р., Угоді про партнерство та співробітництво України з Європейським Союзом 
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1994 р. (набула чинності у 1998 р.), Презентаційному документі програми НАТО 

«Партнерство заради миру» 1994 р., Хартія про особливе партнерство з 

Північноатлантичним Альянсом 1997 р. [66, c. 121]. 

У 1997-2004 рр. Україна офіційно проголосила прагнення увійти до 

регіональних систем безпеки через членство в ЄС та НАТО, що було проголошено у 

низці документів: Концепції національної безпеки України 1997 р., Стратегії 

інтеграції України до ЄС 1998 р., Державній програмі про співробітництво з НАТО 

2001 р., Стратегії України щодо НАТО 2002 р., Військовій доктрині 2004 р. Слід 

підкреслити, що при цьому Україна де-факто продовжувала дотримуватися 

позаблокового курсу [66, c. 121].  

Впродовж 2004-2010 рр. відбувається активізація співробітництва України з 

ЄС та НАТО з метою прискорення вступу до цих інтеграційних об’єднань. 

Офіційний Київ остаточно обирає євроатлантичну модель поступу, відмовляючись 

від позаблокового вектору зовнішньополітичного поступу [151]. 

Президентські вибори 2010 р. в Україні, за підсумками яких перемогу отримав 

В. Янукович, стали геополітичною перемогою Росії. Його прихід до влади 

ознаменував радикальну зміну зовнішньополітичних пріоритетів:  2 червня 2010 р. 

Верховна Рада України ухвалила проект Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», який набрав чинності 2 липня 2010 р. Стаття 11 закону 

передбачає дотримання Україною політики позаблоковості, що означає «неучасть 

України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та 

розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного 

співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, 

що становлять взаємний інтерес, забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі» [147].  

Перехідні положення згаданого нормативно-правового акту передбачали 

виключення норми про вступ до НАТО як мету політики із Закону про основи 

національної безпеки. Ця норма набула нового змісту: «набуття членства у 

Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного 

партнерства з Російською Федерацією». Російська Федерація тут присутня як 
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демонстрація чергової поступки на користь східного напряму. Таке формулювання 

існувало раніше й щодо НАТО, і тоді опоненти вступу вважали, що вступ до 

Альянсу неможливий, якщо Росія виступає проти [216]. Законодавчо закріплена 

позаблокова політика виявилася реальністю, з якою мали рахуватися західні і східні 

сусіди та в межах якої Україна «будувала політику національної безпеки» і 

відносини із зовнішніми партнерами, в тому числі з НАТО [81, c. 104].   

Головними причинами зміни зовнішньополітичного курсу у сфері безпеки та 

запровадження позаблокового статусу України стали: низька результативність 

політики на євроатлантичному напрямі; відсутність лібералізації економіки, 

боротьби з корупцією та остаточне формування олігархічної держави; політичний та 

економічний тиск Росії; вплив проросійського лобі всередині країни; обмежена 

конкурентоспроможність української управлінської еліти; низький рівень суспільної 

підтримки курсу на євроатлантичну інтеграцію через брак і недоліки інформаційної 

політики держави у південних і східних регіонах. Відтак, позаблоковість мала 

сприяти досягненню принаймні кількох цілей: дистанціювання від Росії; 

дистанціювання від ЄС і НАТО; здобуття нейтрального статусу, тобто 

дистанціювання від усіх [335]. Таким чином, Україна обрала та закріпила на 

законодавчому рівні свій позаблоковий статус. 

Україна займає унікальне місце в системі міжнародних відносин, оскільки 

важко знайти приклади, коли країна з такими суттєвими економічними та 

геополітичними параметрами водночас свідомо залишається поза існуючими 

системами безпеки. За два десятиліття виникла парадоксальна ситуація: Україна 

виявилася достатньо потужною, щоб відігравати помітну роль як регіональна сила, 

проте у неї немає належних ресурсів для забезпечення власної безпеки без участі у 

військово-політичних союзах. Тому обрану позаблоковість розглядали у якості 

одного з варіантів розвитку, спрямованого на концентрацію ресурсів країни в 

умовах досить проблемного зовнішнього середовища, який сприятиме підвищенню 

міжнародної суб'єктності України [105]. У щорічному посланні до Верховної Ради 

Президента України В. Януковича про зовнішнє та внутрішнє становище України в 

2011 р. зазначалося, що позаблоковість – це «наріжний камінь української 

зовнішньої і безпекової доктрини, послідовна позиція захисту національних 
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інтересів без участі у військових союзах, що створює необхідні можливості для 

розвитку партнерських, взаємовигідних стосунків із іншими державами та 

міжнародними організаціями за усіма напрямами» [84, 198, 204]. Із ратифікацією 

Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (липень 2010 р.) 

Україна набула статусу позаблокової держави, який суттєво вплинув на подальшу 

еволюцію системи міжнародних відносин, спричинивши тектонічні зрушення у 

глобальній системі міжнародних відносин [147].  

У період проголошення позаблокового статусу аналізувалися його тактичні та 

стратегічні переваги. У цьому контексті доцільно знову повернутися до 

відмінностей між нейтралітетом і позаблоковістю. Позаблоковість – це особливий 

міжнародно-правовий статус, що передбачає неучасть у військових союзах, але не 

зобов’язує дотримуватися норм гуманітарного права під час конфліктів третіх країн. 

Позаблоковий статус не накладає обмежень на відрядження військових контингентів 

до складу миротворчих сил міжнародних організацій; не забороняє укладати 

оборонні угоди і союзи з окремими державами; не розповсюджується на економічну 

сферу.  У європейській і північноамериканській політичній літературі та військових 

словниках термін «позаблоковий» майже не використовується і розглядається як 

один із синонімів для термінів «неприєднаний» і «нейтральний». На відміну від 

терміну «нейтралітет», поняття «позаблоковий статус» не має чіткого визначення у 

нормах міжнародного права. Як правило, позаблоковий статус країни визначають 

самостійно, без будь-яких гарантій чи міжнародних підтверджень з боку інших 

держав, чим він переважно й відрізняється від нейтралітету. Позаблоковий статус 

завжди може бути переглянутий в односторонньому порядку, він не накладає 

формальних обмежень щодо розміщення на території країни військових баз інших 

країн або блоків, надання своєї території чи повітряного простору для транзиту 

іноземних військових сил тощо. Здебільшого позаблоковість розглядається як 

«слабка» форма нейтралітету, коли держава дотримується не всіх формальних умов, 

аби її можна було визнати нейтральною. Сутність позаблокового статусу держави 

визначається як її відмова від участі у міжнародних структурах колективної безпеки 

та оборони. Позаблокова країна у міжнародних відносинах розраховує виключно на 

власні сили, розбудовує свою безпекову політику на основі принципу оборонної 
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достатності та відповідно до норм міжнародного права. Порівняно з нейтралітетом, 

позаблоковість дає державі ширше поле для маневру, обмежуючи її діяльність на 

міжнародній арені лише забороною на участь у військових блоках.  

Принципова відмінність між постійно нейтральною і позаблоковою країною 

полягає в тому, що перша зазвичай набуває свого статусу за гарантіями інших країн 

або, щонайменше, підтверджує його відповідними міжнародно-правовими 

договорами, тоді як друга самостійно визначає свій позаблоковий статус і не має 

ніяких гарантій чи міжнародних підтверджень, що забезпечували б його повагу 

іншими країнами [335]. Стан постійного нейтралітету зазвичай гарантується або 

формально визнається іншими державами. Тож постійний нейтралітет не тягне за 

собою втрати нейтральною державою суверенітету та міжнародної 

правосуб'єктності, за виключенням обмежень військового характеру. Постійно 

нейтральна держава може з метою власної оборони мати відповідні збройні сили. 

Різноманітність існуючих форм цього статусу країни дала підстави деяким 

дослідникам стверджувати, що «нейтралітетів було декілька». На жаль, така думка є 

доволі розповсюдженою, однак це не заважає висловити переконання у тому, що 

певні відмінності нейтрального статусу не змінюють його сутності. Вочевидь 

людству відомий нейтралітет як специфічний статус держави, який за бажанням 

суб'єкта міжнародного права може виявлятися варіативно та набувати 

різноманітностей [187, c. 26]. 

У часи блокового протистояння країни, що вивільнилися з колоніальної 

залежності, намагалися привернути до себе увагу та підкреслити дієвість власного 

нейтралітету, тобто заявити про активну зовнішню політику своїх держав і 

самостійність прийняття рішень з різноманітних міжнародних проблем. Такий 

підхід вони називали політикою активного, позитивного або конструктивного 

нейтралітету. Із цих визначень дехто з вітчизняних науковців обрав прийнятним для 

України поняття «активного нейтралітету». Наукова думка колег із Російської 

Федерації пояснює визначення «активний нейтралітет» як курс держави на посилену 

розбудову власних збройних сил. Однак при цьому не враховується той факт, що 

сутність позитивного або активного нейтралітету на той час полягала в неучасті як у 

військових угрупованнях західних держав (НАТО), так і в угодах оборони 
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соціалістичних країн (ОВД), і виявлялася в активній боротьбі за збереження миру, 

стабільності та запобігання війні. Отже, активний або позитивний нейтралітет − це 

одна з форм мирного співіснування часів протистояння протилежних блоків. Відтак 

ті, хто закликає саме до активного/позитивного нейтралітету, фактично повертають 

нас у часи існування біполярного світу за умов СРСР, намагаючись застарілі схеми 

біполярного існування екстраполювати на сучасні міжнародні відносини [330, c. 16]. 

Досить часто з поняттям «нейтралітет» ототожнюють «багатовекторність», 

проте це не зовсім так. За визначенням В.Чумака та І.Преснякова, нейтралітет – це 

«юридичний і політичний статус держави, яка зобов’язується не брати участі у війні 

між іншими державами, відмовляється від військової допомоги конфліктуючим 

сторонам, а в мирний час відмовляється від участі у військових блоках» [333]. 

Водночас позаблоковість – це зовнішньополітичний курс країни, що полягає у 

неучасті у військових блоках і союзах. На відміну від нейтралітету, що 

закріплюється в рамках багатосторонніх угод, позаблоковість, як правило, не 

накладає довготривалих зобов'язань і при потребі може бути скасована [237]. Проте, 

визначаючи сутність обох понять, можна погодитися із твердженням А.Зленка 

стосовно їх тотожності у мирний час, що передбачає неучасть у військово-

політичних блоках та колективних діях, пов’язаних із забезпеченням колективної 

оборони. При цьому не обмежується економічна і зовнішньополітична співпраця з 

державами, які входять у військово-політичні блоки, та й з самими цими 

інституціями також. Як зазначає А.Зленко, нейтралітет і позаблоковість виконують 

функцію адаптації держави до зовнішнього середовища [152]. Зважаючи на незначні 

силові параметри та постійну загрозу з боку потужних гравців, така потреба виникає 

саме для малих і середніх країн. Для них неучасть у військово-політичних союзах 

стає своєрідною платою за суверенітет. Водночас нейтралітет перебуває в арсеналі й 

великих держав як пасивний засіб підтримання балансу сил, що полягає у взаємній 

відмові від залучення малих і середніх держав до власної сфери впливу. Таким 

чином, порівняно з нейтралітетом позаблоковість дає державі ширше поле маневру, 

обмежуючи її діяльність на міжнародній арені лише забороною на участь у 

військових блоках. Принципова відмінність між нейтралітетом і позаблоковістю 

полягає також у тому, що постійно нейтральна країна набуває статусу нейтральної, 
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як правило, за гарантіями інших держав. Щонайменше, такий статус зумовлюється 

відповідними міжнародно-правовими договорами. Водночас свій позаблоковий 

статус країни визначають самостійно без будь-яких гарантій чи міжнародних 

підтверджень його визнання з боку інших держав. Таким чином, перевагами 

позаблокового статусу Україна могла б скористатися лише за умови наявності 

відповідного нормативно-правового та інституційного забезпечення. Реалії 

українського сьогодення продемонстрували, що гарантією української 

позаблоковості була лише політична риторика, спрямована на задоволення амбіцій 

певних політичних сил і сусідніх держав.  

В українському експертному середовищі існував прогноз, що позаблоковість 

має шанси відчутно розрядити відносини Росії і Заходу. Крім того, це мало сприяти 

суттєвому поліпшенню і «десек’юризації» двосторонніх відносин України зі своїми 

основними партнерами, особливо Росією. Ще однією гіпотетичною перевагою мало 

стати ширше поле для маневру української влади на міжнародній арені, оскільки 

вона не буде обмежена союзницькими зобов'язаннями та інституційним тиском з 

боку наднаціональних структур. 

Набуття цього статусу мало дозволити будувати рівноправні економічні 

взаємини з усіма державами, не беручи до уваги їхню причетність до військово-

політичних блоків. З досвіду нейтралітету Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії 

очікували сприятливих умов для економічного розвитку, а також зростання рівня 

іноземних інвестицій за рахунок появи реальної можливості гарантувати іншим 

державам і приватним фірмам стабільність розвитку зовнішньої та внутрішньої 

політики України у довгостроковій перспективі. Варіант прийняття Україною 

постійного нейтралітету значною мірою дозволив би зменшити її економічну 

слабкість і залежність від імпорту енергоносіїв зі Сходу як потенційну загрозу 

втрати незалежності чи навіть державності через економічну експансію з боку 

інших держав. Водночас це не усунуло б її від повноцінної участі в міжнародній 

політиці. Вона змогла б і далі активно брати участь у миротворчих операціях по 

лінії ООН, у програмі НАТО «Партнерство заради миру», співробітничати з ЄС (або 

вступити в цю організацію, як, наприклад, Австрія, Швеція) тощо [215].  
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Простому громадянину України значно легше сприйняти позитивні та 

негативні особливості позаблоковості, аніж переваги чи недоліки вступу України, 

наприклад, до НАТО. З цієї точки зору набуття цього статусу також сприяє єдності 

громадян України та розвитку нації. А враховуючи дуже низьку громадську 

активність наших співвітчизників останнім часом (90% населення України не беруть 

участі в будь-яких громадських об’єднаннях, партіях, рухах тощо), він міг би стати 

саме тією «об’єднуючою ідеєю нації», яку так довго не можуть знайти в Україні. До 

переваг також можна віднести можливість перегляду цього статусу в 

односторонньому порядку у разі виникнення загрози національній безпеці. Поте у 

разі неспроможності держави неспроможна подолати її самотужки вона змушена 

шукати відповідних партнерів-гарантів або отримувати підтримку (через набуття 

членства) відповідного альянсу. 

Однак на момент проголошення позаблоковості в українському варіанті вона 

виглядала не як продумана стратегічна концепція, а як один із елементів піару та 

шантажу владою російських та західних партнерів. У середовищі тодішньої 

політичної та економічної еліти існувало дві групи інтересів. Першу групу 

представляли олігархічні кола, які за рахунок політичного та економічного 

ізоляціонізму, притаманного нейтральним державам, прагнули зберегти свої 

монополістичні позиції на внутрішніх ринках. До другої групи належали 

проросійськи налаштовані політики, які, щоб не створювати загрозу для офіційної 

Москви за рахунок євроатлантичних прагнень України та імовірного вступу її до 

НАТО, намагалися усіляко популяризувати нейтралітет та позаблоковість як його 

похідну у якості найоптимальнішого шляху зовнішньополітичного розвитку [223].  

Загрози, які цей статус міг створити для національної безпеки України, були 

очевидними. У період її проголошення Україною членство в безпекових інституціях 

набуло консервативних рис, наявність яких зменшувала можливість приєднання 

нових членів. Водночас проголошення позаблоковості нівелювало шанси 

приєднатися до європейських і євроатлантичних інституцій. Доречним у цьому 

контексті є приклад Швеції. Під час просування до членства в ЄС три нейтральні 

країни Швеція, Фінляндія та Австрія актуалізували питання поєднання нейтралітету 

з членством у ЄС. Позиція Швеції та Фінляндії, які в різні часи заявляли про свій 
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нейтральний статус у двосторонніх угодах із третіми країнами, виявилася не такою 

складною, як проблема Австрії, де постійний нейтралітет було закріплено Основним 

законом держави. Зрештою європейські структури знайшли можливість визнання 

згаданих держав такими, що мають юридичні підстави приєднатися до ЄС. Це й 

було здійснено в 1996 р., хоча критерії членства в ЄС, особливо щодо частини 

безпекової складової Спільноти, явно суперечать прийнятому рішенню [359]. 

Досить непросто виявити особливості української позаблоковості в контексті 

довгострокових національних інтересів. На думку А.Зленка, для країни такого 

масштабу і розташування як Україна, і нейтральність, і позаблоковість є штучними 

категоріями, оскільки нейтральність означає політичну нерухомість, рівнозначну 

стагнації. Колишній міністр закордонних справ посилається на думку експертів, які 

вважають, що нейтралітет з урахуванням сучасного геополітичного статусу України 

«позбавив її маневрів, вкрай необхідних для просування національних інтересів і 

гарантування своєї безпеки» [152]. Найважливішим тут було визнання Російською 

Федерацією. За умови постійних намагань Росії не випустити Україну зі сфери свого 

впливу спроба декларувати позаблоковість може розглядатись як «відстрочене 

поглинання» у тій чи іншій формі. Тривалий час політологи доводили, що 

нейтралітет чи позаблоковість є несумісними з перебуванням на теренах 

нейтральної держави будь-яких іноземних військових формувань. Для Росії це 

означало б негайне виведення Чорноморського флоту, бо без цього ніхто у світі не 

повірить у нейтральність України. Підписання 21 квітня 2010 р. Угоди між 

Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України, на підставі якої термін перебування РЧФ 

було продовжено з 2017 р. до 2042 р. поставило під сумнів наміри набути 

нейтрального статусу. Доволі красномовною у цьому контексті є думка провідного 

експерта Г.М. Перепелиці. Він вважає, що з набуттям позаблокового статусу 

Україна потрапляє у геополітичну пастку, позбавивши себе союзників, оскільки, 

«позаблоковий статус є самозреченням країни від зовнішньої воєнної допомоги у 

випадку, якщо проти неї буде скоєна воєнна агресія…, є гіршим варіантом 

нейтральності, оскільки не передбачає жодних гарантій безпеки і одночасно 

консервує існуючі загрози». Це у підсумку може призвести до втрати частини 
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території і державного суверенітету, що і продемонстрували події у квітні 2014 р., 

коли Росія анексувала Крим [222]. Як бачимо, експерт не помилився, 

спрогнозувавши подальший перебіг подій. Проголошений позаблоковий статус 

спровокував виникнення навколо України такої ж складної геополітичної ситуації, у 

якій свого часу опинилися Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія, повіривши в дієвість 

гарантій нейтрального статусу. Це коштувало їм втрати частини території, 

незалежності й державного суверенітету. Фактично національна безпека та оборона 

нейтральних країн забезпечується не сподіванням на гарантії інших країн чи 

міжнародну геополітичну кон’юнктуру, а могутністю власних збройних сил, 

згуртованістю і єдністю нації та суспільства, здатного боронити свою країну, 

розраховуючи тільки на власні сили [224, c. 90]. На момент анексії Криму і початку 

конфлікту на Донбасі в Україні, на жаль, не було ні першого, ні другого. Таким 

чином, позаблоковість не убезпечила країну від агресії та інших загроз національній 

безпеці країни. Не приєднавшись до системи євроатлантичної колективної безпеки 

та оборони, ми повторили долю нейтральних Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Данії, 

Люксембургу та країн Балтії, які з початком Другої світової війни заплатили за 

нейтральний статус власним суверенітетом [283, c. 26]. Приклад України, 

територіальну цілісність якої було порушено, став ще одним аргументом для 

підтвердження недостатньої дієвості позаблоковості в умовах відсутності 

необхідних гарантій з боку сильніших гравців.  

У цьому контексті доцільно пов’язати набуття Україною позаблоковості та 

агресію Росії. Проголошений у 2010 р. позаблоковий статус, на думку автора, не 

лише створив передумови для російської агресії проти України, а й став своєрідною 

точкою біфуркації не лише на локальному рівні − для нашої держави, а й на 

глобальному, спричинивши перегляд основ існуючого міжнародного порядку.  

На думку дослідника Є. Магди, агресія проти України стала для Російської 

Федерації способом розв’язати існуючі протиріччя на пострадянському просторі на 

свою користь [178, c. 309]. Доцільно згадати позицію політичного експерта О. Хари, 

на думку якого агресія Росії проти України у різних варіаціях відбувається з 

моменту проголошення незалежності. Впродовж тривалого часу офіційна Москва 

здійснювала тиск та намагалася досягти контролю над Україною, використовуючи 
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засоби різного характеру [211]. І лише з 2014 р. відбувся перехід до крайньої форми 

протидії − війни:   

- економічні війни («санітарна війна»), у ході яких відбувалося 

обмеження експорту та заборона української продукції; 

- енергетична війна: зростання та постійний перегляд цін на газ, 

обмеження поставок, будівництво газопроводів в обхід України; 

- інформаційно-пропагандистська війна: маніпулювання та 

перекручування інформації і фактів, розповсюдження націоналізму російського 

зразка та популяризація ідеї «руського мира»; 

- сприяння виникненню та діяльності антиурядових рухів кримінального 

характеру на території противника, підтримка сепаратизму; 

- військові провокації, кібератаки [178, с. 115]. 

Фактично відбулася реалізація формули американського політолога З. 

Бжезинського, за словами якого відновлення могутності Росії неможливе без 

отримання контролю над Україною. На думку Є. Магди, у якості об’єктів тиску та 

агресії можна також розглядати Казахстан, Білорусь та Молдову. Перші дві держави 

є надійними партнерами Росії у Євразійському Економічному Союзі, які у своїй 

зовнішньополітичній стратегії здебільшого орієнтуються на позицію «старшого 

брата» [178, c. 309].  

Комплекс внутрішньо- та зовнішньополітичних чинників сприяв тому факту, 

що саме Україна у 2014 р. стала жертвою військової агресії Російської Федерації. 

Агресія проти найбільшої за площею держави Європи та її імовірна поразка мали 

переконати Захід у могутності Росії, яка у такий спосіб продемонструвала наявність 

власних інтересів на теренах пострадянського простору. На думку Михайла 

Гончара, представника Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», «війну проти України 

Росія розв’язала не в квітні 2014 р. – з початком подій на Донбасі, і не в лютому – з 

початком анексії Криму, як багато хто все ще продовжує вважати. Анексія 

Кримського півострова ознаменувала задіяння військової складової, використання 

якої Росія досі не потребувала [102, c. 60].   

Згадані вище військові кроки Росії та затяжна суспільно-політична криза 

сприяли перегляду основ національної безпеки, на підставі чого відбулося 
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скасування позаблокового статусу України. Верховна Рада України 23 грудня 2014 

р. ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови 

України від здійснення політики позаблоковості». У статті 11 Закону зазначається 

наступне: «Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і 

прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими 

партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, 

суверенітету та захисту територіальної цілісності України»; «поглиблення співпраці 

з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, 

необхідних для набуття членства у цій організації» [146].  Відміна позаблокового 

статусу – це важливий, відповідальний, мужній, цілком природний і логічний крок 

влади. Він продиктований сьогоднішніми реаліями.  

Світова спільнота доволі неоднозначно сприйняла цей крок. Росія різко 

розкритикувала скасування Україною позаблоковості. Зокрема, прем’єр-міністр 

Російської Федерації Д. Медведєв, наголосив, що відміна позаблоковості 

автоматично перетворює Україну на потенційного військового супротивника і 

фактично є першим сигналом для зближення з НАТО, на що Росія вимушена буде 

реагувати відповідним чином [184]. Підтримав цю думку і міністр закордонних 

справ Росії С. Лавров, на думку якого, Україна має зосередити увагу на 

конституційних реформах та налагодженні конструктивного діалогу з 

представниками ОРДЛО [252]. 

Подібні вислови змушують сумніватися у прорахованості наслідків прийняття 

даного Закону, прогнозованість реакції у внутрішньому і зовнішньому середовищі 

України. Директор військових програм Центру Разумкова М. Сунгуровський 

зазначив: «Ухвалення закону про позаблоковість зовсім не означає миттєвого вступу 

України до НАТО: ми просто не хочемо бути нейтральними. На найближчу 

перспективу Україна залишається країною, яка наодинці вирішує свої питання 

безпеки. Але не можна рухатися економічно в один бік, у бік Європи, а у сфері 

безпеки – в інший. Якщо Україна і стане членом Альянсу, то не раніше, ніж через 5 

років» [284].  

 Політичний експерт В. Небоженко зазначив наступне: «Відмова від 

позаблокового статусу свідчить, що Україна, врешті-решт, повернулася у бік 
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Заходу, і Росія відреагує негайно. Це потужний удар по честолюбству В. Путіна, 

який відверто оголосив Україну «зоною національних інтересів» Росії. У даному 

випадку – це різке погіршення стосунків з Росією, дуже різке. Скоріше за все, Росія 

відповідно відреагує і, вочевидь, перш за все припинить постачання до України 

енергоносіїв» [335, c. 138].   

Нині в умовах існування збройного конфлікту на Донбасі та відсутності 

реальних кроків на шляху реалізації Мінських домовленостей в експертних колах 

тривають активні дискусії з приводу подальшого вибору моделі національної 

безпеки для України. Попри негативні наслідки проголошення позаблоковості, досі 

існує припущення, що гарантії безпеки та певні переваги міг би надати Україні 

статус постійного нейтралітету. Слід одразу наголосити на абсурдності даного 

припущення, оскільки за своєю суттю нейтралітет передбачає недопущення 

перетворення держави, яка його набула, на театр бойових дій третіх сторін. Тож в 

умовах, коли об’єктом агресивних дій є сама Україна, нейтралітет проголошувати 

недоречно.  

Крім того, досвід Швейцарії у Другій світовій війні (коли вона була змушена 

мобілізувати всі сили для запобігання проходу гітлерівських військ її територією), 

Угорщини та Фінляндії (які проголошували себе нейтральними та впали під міцним 

тиском СРСР) підтверджує, що наявність могутніх у воєнному сенсі сусідів вимагає 

надійних зовнішніх гарантій нейтралітету [187, c. 46]. Саме тому в нейтральних 

країнах є розуміння того, що в найближчій перспективі вони самостійно не зможуть 

забезпечити такий статус. Нагадаємо при цьому, що в політиці зустрічаються 

випадки проголошення нейтралітету без відповідного його юридичного закріплення. 

Принагідно згадаємо Республіку Білорусь та Республіку Молдова, політичні еліти 

яких закріпили у конституціях нейтральний статус своїх країн з метою позбутися 

військової присутності іноземних держав за аналогією з Австрією (1955 р.). Але 

результат таких кроків, як відомо, виявився негативним: Російська Федерація 

утримує тут свої війська і терміни їхнього виведення відсутні [75, c. 355]. Варто 

відмітити, що у набутті Австрією нейтралітету були зацікавлені усі держави, які 

стали підписантами відповідного договору. З одного боку, Австрія уникла втягнення 
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в блокове протистояння, з іншого, через міжнародне визнання даного статусу вона 

набула гарантій того, що не стане обєктом боротьби у майбутньому.  

Стосовно схеми набуття Україною нейтрального статусу існує неспівпадіння 

точок зору. Одні політики вважають, що для оголошення країни нейтральною 

формально не потрібні жодні документи, достатньою є одностороння декларація. 

Отже, міжнародне визнання нейтрального статусу в мирний час не обумовлюється і 

будь-яка держава може визнати його або не визнати. Історії відомо чимало випадків, 

коли нейтральні країни, статус яких було закріплено в міжнародних договорах, 

зазнавали нападу й окупації. Відсутність безпекових гарантій у разі нейтралітету 

підтверджує досвід Бельгії, Нідерландів, Данії та Норвегії, які нацистська Німеччина 

окупувала під час Другої світової війни, а також Фінляндії, проти якої, розпочав 

війну СРСР, окупувавши згодом Естонію, Латвію, Литву. Показовим є досвід 

Швеції та Швейцарії, які співпрацювали з нацистами. Власне, Росія розпочала 

агресію проти України та анексувала Крим саме тоді, коли Україна проголосила 

позаблоковість.  

Нейтральний статус необхідно відповідним чином закріплювати. Однією з 

таким схем закріплення є система ООН. Принципи та правила нейтралітету повинні 

бути узгоджені зі Статутом ООН. Документ обмежує сферу його застосування щодо 

країни-агресора, яка проголосила нейтралітет (§5 ст. 2 і §6 ст. 2 Статуту ООН). 

Водночас статут визнає нейтралітет діючим інститутом міжнародного права [190, c. 

39]. У цьому контексті доцільно звернутися до досвіду Туркменістану, головна 

особливість здобуття яким нейтралітету полягає у відсутності подібних прецедентів 

у міжнародному праві. За словами колишнього міністра закордонних справ України 

А. Зленка, «унікальним вважається приклад постійно нейтрального статусу 

Туркменістану на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 1995 р. 

З формальної точки зору нейтралітет цієї країни − новий феномен у практиці 

сучасних міжнародних відносин, таких прецедентів історія міжнародного права ще 

не знала» [296].  

При цьому нейтралітет, навіть закріплений у міжнародних договорах, не надає 

імунітету від зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність. Не маючи 

безпекових гарантій з боку міжнародного співтовариства, держава залишається сам-
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на-сам із загрозами міжнародного середовища. Невдалим прикладом надання такого 

статусу за ініціативи ООН з метою захисту від зовнішньої загрози та порятунку від 

потенційного агресора стала Угорщина 1956 р. Після обрання 23-24 жовтня 1956 р. 

нового керівництва Угорської партії трудящих та нового уряду Угорщини СРСР ввів 

на її територію додаткові військові контингенти. У відповідь на цей крок уряд під 

керівництвом Імре Надя 1 листопада 1956 р. оголосив про вихід країни з Організації 

Варшавського Договору (Угорські дослідники спростували висновок Спеціального 

комітету ООН з проблеми Угорщини (the UN Special Committee on the Problem of 

Hungary, також відомий як Комітет п'яти учасників: Австралії, Цейлону, Данії, 

Тунісу й Уругваю) від липня 1957 р. про те, що заява про нейтралітет була не 

причиною, а результатом другої радянської інтервенції. Прийняття рішення з даного 

питання в ООН було затримано представником США Генрі Кеботом Лодом, який за 

ініціативи держсекретаря США Джона Фостера Даллеса прагнув убезпечити 

власний уряд від втручання у вирішення нових проблем у Європі. Така невизначена 

позиція надала свободу дій СРСР, який спільно з державами ОВД та Китаєм 

розпочав військову інтервенцію (операція «Вихрь») з метою придушення угорського 

повстання та встановлення маріонеткового уряду на чолі з комуністичним лідером 

Я. Кадаром [330]. 

Існують і інші приклади. Під час Першої світової війни нейтралітет Бельгії і 

Люксембургу був порушений Німеччиною; у 1915 р. Туреччина порушила 

нейтралітет Греції; напередодні Другої світової війни (1936 р.) нейтралітет Бельгії і 

Люксембургу був повторно порушений Німеччиною; у 1939 р. цей перелік 

доповнили Нідерланди; нейтралітет Ісландії, оголошений у 1918 р. в 

односторонньому порядку, не був визнаний іншими країнами, а згодом у 1940 р. −  

скасований [283, c. 14]. 

Приклад цих держав продемонстрував, що нейтралітет в умовах наявності 

агресивно налаштованих регіональних гравців не є достатньою гарантією 

збереження територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. 

Підтвердженням може слугувати не тільки невдалий досвід нейтральної зовнішньої 

політики Бельгії та Люксембургу, а приклад Афганістану, на територію якого СРСР 

увів війська у 1979 р., знехтувавши умовами договору про нейтралітет і ненапад від 
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1931 р., пролонгація якого відбувалася 10 років. Не менш яскравий приклад – це 

російсько-грузинська війна 2008 р.  Позаблоковий статус Грузії не захистив її від 

агресії Російської Федерації та втрати частини території.   

Таким чином, самопроголошений нейтралітет не є статусом держави, а лише 

декларацією про бажання держави убезпечити себе від зовнішнього втручання. До 

речі, всі зазначені країни, нейтралітет яких був порушений, після завершення Другої 

світової та «холодної» війни стали членами НАТО. 

Водночас нейтралітет у жодному разі не означає відсутності права на вступ у 

політичні й економічні союзи. Дехто із західних спостерігачів стверджує, що 

Україна не зможе набути членства в ЄС, якщо буде нейтральною. Однак, приклад 

Швеції, Фінляндії та Австрії спростовує таке твердження. Більше того, нейтральні 

країни мають право співпрацювати з військовими блоками [190, c. 43]. Нині ця 

тенденція активно прослідковується у зовнішній політиці Швеції та Фінляндії. 

Посол Швеції в Україні Йон-Кристер Оландер так пояснив принцип взаємодії 

Швеція з Північноатлантичним Альянсом: «Ми можемо чудово співпрацювати з 

країнами НАТО, особливо тими, що входять до складу ЄС. Сьогодні проблема 

безпеки − це не тільки військова загроза, а й загроза тероризму, природних 

катастроф. Необхідними є місії із запобігання конфліктів за кордоном. У всіх цих 

питаннях ми готові брати участь. Швеція активно працює в рамках програми НАТО 

«Партнерство заради миру». Наші відносини з Альянсом ми можемо 

охарактеризувати формулою: «Все, поза статтею 5». Тобто, допустимі всі 

положення Статуту НАТО, крім ст. 5, у якій ідеться про колективну військову 

допомогу учасникові Альянсу в разі загрози» [166, c. 25]. Окремо слід нагадати, що 

після агресії РФ проти України Швеція і Фінляндія офіційно почали розвивати 

оборонне співробітництво зі США та НАТО [67, с. 99].  Окрім того, така політика 

значною мірою закрила б можливість співпраці як із окремими країнами-

партнерами, наприклад США, так і НАТО для посилення обороноздатності шляхом 

проведення двосторонніх і багатонаціональних навчань на території України. Таким 

чином, запровадження в нинішніх умовах політики озброєного нейтралітету 

унеможливить ефективну відповідь РФ. Нині Україна не просто відчутно залежить 

від отримання міжнародної допомоги, а й є одним із найбільших одержувачів 
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іноземної допомоги на оборонні потреби з боку США. За перші два роки від початку 

російської агресії Україна отримала від США 760 млн дол. на програми безпеки та 

оборони. Матеріально-технічну допомогу Україні також надають Великобританія, 

Канада, Австралія, Китай, Франція, Норвегія, Нідерланди, Польща, Словаччина та 

Туреччина та інші [195, с. 9]. Проголошення нейтрального статусу зробить 

неможливим отримання Україною будь-якої допомоги і озброєнь від міжнародної 

спільноти [67, с. 105].  

Сучасні представники школи реалістів у міжнародних відносинах 

стверджують, що набуття Україною нейтрального статусу дозволить вирішити 

існуючі протиріччя між Росією і західними структурами і припинити війну. У якості 

оптимальної моделі зовнішньополітичного розвитку Україні пропонують сценарій, 

реалізований Австрією у 1955 р., умови якого дадуть Росії можливість 

контролювати окуповані території, а також нададуть Україні гарантії ненападу в 

обмін на відмову України від євроатлантичної інтеграції. Доцільно погодитися з 

представниками Інституту світової політики, які наголошують на тому, що Росії 

вигідно не лише досягти неучасті України у військово-політичних організаціях, але 

й отримати контроль над процесами, що пов’язані з Україною. Таким чином, 

австрійський сценарій суперечить національним інтересам нашої держави, а 

проголошення Україною нейтралітету у даній формі може повторити долю 

Будапештського меморандуму. Укладення подібної угоди не тільки створить 

підстави для уникнення Росією відповідальності за агресію на Донбасі, але й 

посилить існуючі ризики для нашої держави [67, с. 105]. 

Представники Інституту світової політики зазначають, що підставою для 

набуття нейтралітету може слугувати виконання наступних умов. По-перше, 

йдеться, предусім, про реінтеграцію окупованих територій ОРДЛО та повернення 

України у кордони станом на 1 лютого 2014 р. А також зняття з порядку денного 

переговорів з російською стороною питання євроінтеграції України, оскільки за 

своєю суттю нейтральний статус не накладає обмежень на економічну взаємодію з 

інтеграційними об’єднаннями, обмежуючи при цьому сферу військово-політичного 

співробітництва. Проте виконання цих умов є малоймовірним. Передусім, Росія 

зацікавлена у контролі не над ОРДЛО та Кримом, а над усією Україною. Тому 
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реінтеграція окупованих районів можлива лише на російських умовах. З іншого 

боку, питання взаємодії як з ЄС загалом, так і з його членами зокрема зараз 

розглядається у тісній прив’язці до економічного забезпечення розбудови 

українського оборонного потенціалу та санкцій проти Росії. Крім того, російська 

влада розглядає здобуття політичного впливу не як окрему незалежну складову 

своєї зовнішньої політики, а суто у прив’язці з економічною сферою, яка з моменту 

здобуття нашою державою незалежності була впливовим фактором тиску на 

Україну. І головне, на що варто звернути увагу, окупувавши Крим та розгорнувши 

війну на Донбасі, Російська Федерація порушила не лише основні положення 

міжнародного права та двосторонньої договірно-правової бази з Україною, а й уже 

неодноразово згаданий автором Будапештський меморандум, за умовами якого вона 

була одним з гарантів безпеки нашої держави. Тож видаються доволі сумнівними, 

що Україна, погодившись на цей гіпотетичний сценарій набуття нейтралітету, 

вкотре не наразиться на конфлікт з Росією [67, с. 109].  

Нейтральний статус також несе й відповідні зобов'язання: не підтримувати 

жодну з воюючих сторін, не надавати своєї території ворогуючим країнам, не 

торгувати військовою зброєю з однією зі сторін, бути спроможним забезпечити свій 

нейтральний статус. Отже, нейтральний статус вимагає значних витрат на оборону. 

З цієї точки зору нейтралітет є економічно недоцільним для України. Події 2014 р. 

продемонстрували, що в умовах позаблоковості наша держава не мала змоги 

захистити навіть частину власної території, зазнавши суттєвих матеріальних та 

людських втрат. Даний факт наочно продемонстрував відсутність оборонної та 

фінансової готовості до захисту суверенності, територіальної цілісності та 

незалежності, а отже – необґрунтованість проголошення позаблоковості. 

Нейтралітет вимагає ще більших фінансових витрат, український бюджет які нині 

покрити не в змозі.  

У разі проголошення нейтралітету держава має забезпечувати формування, 

повну комплектацію та повноцінне функціонування абсолютно всіх видів та родів 

військ. Захист території країни має бути забезпечений в усіх географічних 

напрямках, що в умовах окупованих Криму та непідконтрольного Україні Донбасу 

видається малоймовірним. За даними щорічному рейтингу військової 
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могутності «Global Firepower» (GPF), Збройні сили України займають 30-е місце у 

переліку найсильніших армій світу та 8-е серед найсильніших у військовому 

відношенні країн Європи. Загалом у рейтингу проаналізовано дані 132 держав світу. 

Нині у Збройних силах України служать 160 тис. осіб і ще 1 млн знаходяться в 

резерві. Оборонний бюджет України зазначений як 4,8 млрд дол.  На озброєнні 

української армії, за версією GFР, знаходяться 2809 танків, 8217 бойових 

броньованих машин, 1302 одиниці самохідної артилерії, 1669 одиниць ствольної 

артилерії і 625 реактивних систем залпового вогню. Також експерти GFР 

нарахували 234 бойових літальних апарати, в тому числі 39 винищувачів і 33 

ударних гвинтокрили. Морські можливості нашої держави досить скромні, що й 

зрозуміло, − один фрегат («Гетьман Сагайдачний»), один мінний тральщик і три 

човна «берегової охорони». Наша країна, знаходячись на одному рівні з Швецією, 

випереджає Швейцарію.  Швеція (29-е). Шведська армія має всього 120 танків, 

однак оборонний бюджет Швеції становить 6,2 млрд дол. майже на 10 млн дол. 

населення, що значно більше порівняно з бюджетом України [2]. Таким чином,  

навіть у відносно безпечній Західній і Північній Європі нейтральні країни 

витрачають на оборону в середньому більше, ніж члени НАТО. Крім того, серед 

європейських нейтральних держав спостерігається тенденція до зростання 

оборонних витрат [115, c. 118-119].  

Говорячи про переваги нейтрального статусу для України, його вітчизняні 

прибічники посилаються на «світовий досвід», маючи на увазі насамперед такі 

європейські країни, які, будучи членами ЄС, не є членами НАТО − Австрію, 

Швецію, Фінляндію, Ірландію. Кожна з цих країн має власну історію нейтралітету, 

однак залишається фактом, що протягом останнього часу ці держави зіткнулися з 

проблемою доцільності збереження нейтрального статусу і з необхідністю введення 

певних обмежень щодо цього поняття. Ця тенденція продовжує діяти і нині, 

оскільки глобалізаційні процеси і характер новітніх загроз, серед яких є регіональні 

конфлікти, міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, 

збільшують ступінь взаємної залежності країн і вимагають для протистояння ним 

спільних та узгоджених зусиль міжнародної спільноти. Безпекове середовище у 

Європі та світі значно змінилося, і для країн ЄС є неактуальною загроза 
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безпосереднього воєнного нападу, який загрожував би їхній територіальній 

цілісності (не в останню чергу через те, що більшість країн - членів ЄС є водночас 

членами НАТО). Тому поняття нейтралітету, пов’язане з неучастю у війнах, втрачає 

практичний зміст, а нейтральний статус названих країн значною мірою залишається 

способом підтримувати історичні традиції. Зрештою від нейтралітету зостається 

лише вимога неприєднання до військових альянсів, тому такі країни позначають як 

пост-нейтральні або позаблокові (буквально — неприєднані, non-aligned) [61, c. 25]. 

Підтримка позиції нейтралітету такими країнами як Австрія, Швеція, 

Фінляндія, Швейцарія, у сучасних умовах, коли формується нова архітектура 

європейської безпеки, породжує нові виклики, створює для урядів цих країн суттєві 

проблеми як юридичного, так і етичного плану. Наприклад, розвиток Європейської 

політики безпеки та оборони і прийняття проекту Конституції ЄС поставили 

нейтральні та позаблокові країни перед необхідністю визначити свою позицію з 

приводу участі у колективній обороні, силах швидкого реагування та у військових 

операціях ЄС [166, c. 25]. 

Схожі процеси відбуваються і в інших країнах-членах ЄС, що не є членами 

НАТО. Наприклад, Фінляндія, попри свій позаблоковий статус, не відкидає 

можливість приєднання до Північноатлантичного Альянсу у майбутньому, оскільки 

свідомо зважає на зміни, що відбуваються у безпековому середовищі і відповідно 

змінює власну оборонну доктрину. Фінляндія, так само як Швеція, активно 

співпрацює з НАТО, зокрема у межах ПЗМ. Попри позаблоковість, ці країни беруть 

участь у військових операціях з кризового урегулювання, організованих ЄС, а також 

братимуть участь у створенні військових підрозділів ЄС [190, c. 40]. 

Згідно з рішенням Ради ЄС, прийнятим після терористичної атаки на Мадрид 

у березні 2004 р., усі країни-члени ЄС (також нейтральні і позаблокові) та країни-

вступники (Румунія та Болгарія) беруть на себе зобов’язання діяти разом у випадку 

терористичного нападу, а Декларація про солідарність проти тероризму підкреслює 

спільні зобов’язання усіх країн ЄС в діях проти тероризму. У цих умовах поняття 

нейтралітету та позаблоковості дедалі більше втрачає конкретне наповнення. 

Показовими є пошуки нових формул, намагання доповнити ідею нейтралітету та 

неучасті ідеєю солідарності. Так, у відповідь на розвиток системи колективної 
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оборони ЄС один з австрійських високопосадовців запропонував замінити формулу 

«довічного нейтралітету» формулою «солідарність всередині Європи, нейтралітет у 

війнах поза межами Європи» [237]. Отже, міжнародний досвід країн-членів ЄС 

свідчить про стійку тенденцію до зменшення ролі нейтралітету та позаблокового 

статусу як інструменту зовнішньої політики держави. Слід зважити, що безпека всіх 

країн-членів ЄС, також і нейтральних, гарантується діяльністю 

Північноатлантичного альянсу. Безпекова політика ЄС формується як доповнення 

до політики НАТО [124, c. 24]. У цьому контексті закріплення позаблокового 

статусу за Україною здійснюється на противагу загальній тенденції розвитку 

міжнародного та європейського безпекового середовища. 

Україна, не будучи членом ЄС, на жаль, досі не належить до «європейського 

простору миру та безпеки», крім того її геополітичне становище є вельми відмінним 

від становища таких країн, як Австрія або Швеція. Наявність поблизу українських 

кордонів зон регіональних конфліктів та нестабільності (Кавказ, Придністров’я) та 

сучасні проблеми, пов’язані з анексією Криму Російською Федерацією та 

сепаратизмом на південному-сході нашої держави зумовлюють цілковитий брак 

перспективи для України самостійно забезпечити власну безпеку. Натомість 

членство України в НАТО, перспектива якого є нині цілком реальною, остаточно 

зняло б з порядку денного питання загрози територіальній цілісності нашої держави 

внаслідок військової агресії, як було знято це питання для країн ЦСЄ та Балтії. На 

цій підставі доцільно висловити припущення, що реальні гарантії безпеки Україні 

може надати лише Північноатлантичний Альянс та співпраця з його членами [115, c. 

118].  

8 червня 2017 р. 276 депутатів Верховної Ради України  проголосували за 

законопроект №6470 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

(«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної 

безпеки України»), згідно з яким законодавчо встановлено наступне: 

1) пріоритетами національних інтересів є інтеграція нашої держави до 

європейського політичного, економічного та правового простору з метою набуття 

членства у НАТО; 



181 

 

2) Україна має на меті набути членства в Організації Північноатлантичного 

договору, задля реалізації якої відбуватиметься поглиблення співпраці з нею. 

Таким чином, набуття Україною членства в НАТО визначено у якості однією з 

засад зовнішньої політики держави, одним із пріоритетів національних інтересів і 

основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України [62]. 

Логічно припустити, що обрання європейського вектору розвитку з акцентом 

на НАТО українською владою стало вимушеним кроком, обумовленим складною 

суспільно-політичною обстановкою та усвідомленням безперспективності 

попереднього варіанту зовнішньополітичного розвитку, який втілився у 

позаблоковості. Можна провести паралелі з європейськими нейтральними 

державами, які розпочали перегляд зовнішньополітичних та безпекових концепцій 

на тлі подій в Україні. Австрія та Швейцарія, закцентувавши увагу на гуманітарній 

складовій і діючи у рамках ОБСЄ, продемонстрували, що більше схильні не 

змінювати зовнішньополітичні традиції і продовжувати самостійно забезпечувати 

власні безпеку та оборонну. Натомість Швеція та Фінляндія зосередили свою на 

взаємодії з НАТО, що, на думку автора, дає більше можливостей для убезпечення 

власних суверенітету, територіальної цілісності та незалежності від зовнішніх 

загроз. Схожість ситуації полягає в тому, що Швеція і Фінляндія, як і Україна, на 

даному етапі не є членами НАТО. Той рівень взаємодії, якого вони досягли з 

Північноатлантичним Альянсом, Україна може використати нині у якості певного 

зразка, орієнтуючись на ті форми співпраці, які існують між ними [115, c. 118]. 

Варто наголосити на значимості визначення вступу до НАТО у якості 

пріоритету для зовнішньополітичного розвитку нашої держави. Після скасування 

позаблокового статусу у 2014 р. у якості дієвої альтернативи не було реалізовано 

жодної моделі політичного розвитку. В умовах ведення війни та пов’язаних з цим 

суспільно-політичної і економічної кризи це створювало додаткові ризики 

національній безпеці України, загрожуючи втратою нових територій, а отже, − і 

державності. Крім того, відсутність нормативно визначеного вектору подальшого 

розвитку гіпотетично перешкоджало розбудові ефективних взаємовідносин як зі 

стратегічними партнерами, так і з тими об’єднаннями, які надавали матеріально-

технічну допомогу Україні. Таким чином, можна припустити, що скасування 
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позаблоковості України у практичній площині відбулося лише з прийняттям 

згаданого законопроекту, який визначив вступ до НАТО у якості стратегічної мети 

зовнішньої політики нашої держави. 

Слід нагадати, що співробітництво України з НАТО розпочалося у 1992 р., 

коли наша держава приєдналася до Ради Євроатлантичного партнерства, метою 

діяльності якої є взаємодія з країнами, які не є членами НАТО. 21 квітня 2005 р. під 

час засідання комісії Україна-НАТО у Литві (Вільнюс) вперше відбулося 

обговорення перспектив та шляхів приєднання нашої держави до Альянсу. 

Вирішальним для еволюції відносин України з НАТО став 2008 р., коли на 

Бухарестському саміті розглядалося питання приєднання до ПДЧ України та Грузії. 

Держави-члени Північноатлантичного Альянсу розділилися у своїх позиціях з 

приводу підтримки вище зазначеного кроку. Якщо США, Канада, Литва, Латвія, 

Естонія, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія, Словенія підтримували 

надання ПДЧ Грузії та України, то, натомість, Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург, Португалія та Іспанія виступали категорично проти цього 

кроку. На перебіг подій вплинула і позиція Російської Федерації, яку висловив 

присутній на саміті президент В.Путін, за словами якого Україна є складним 

державним утворенням з наявністю ряду протиріч на підставі різнорідного 

етнічного складу населення. Включення до існуючого спектру проблематики 

питання членства в НАТО може спричинити погіршення суспільно-політичної 

стабільності [83]. 

У 2014 р. Президент України П.Порошенко підкреслив, що питання вступу 

України до НАТО залежатиме від рішення загальнонаціонального референдуму. 

При цьому він наголошував, що підготовка до вступу триватиме щонайменше 6 

років. Таким чином, референдум мав би відбутися у 2020 р. У 2015 р. П.Порошенко 

зазначив, що для відповідності критеріям членства у Північноатлантичному Альянсі 

варто здійснити низку реформ. У 2016 р. Президент наголосив, що вступ до НАТО, 

залишаючись стратегічною метою України, нині не стоїть на порядку денному 

зовнішньої політики нашої держави, так як всередині Альянсу немає єдиної позиції 

з приводу членства України [60]. 
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Північноатлантичний Альянс узяв до відома рішення України відновити курс 

на відновлення прагнення набуття членства у НАТО. У 2016 р. під час 

Варшавського саміту  голови держав і урядів країн-членів заявили, що твердо 

підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно 

визнаних кордонів і право України вирішувати свій курс і курс своєї зовнішньої 

політики вільно від зовнішнього втручання. Офіційний Брюссель неодноразово 

наголошував, що Україна має право на вступ до НАТО у разі наявності відповідного 

бажання та виконання вимог для вступу. Натомість Росія, яка різко протестувала 

проти всіх попередніх розширень Північноатлантичного союзу, вимагає «гарантій 

неприєднання України до НАТО», заявляючи, що розширення цього оборонного 

союзу є для неї «загрозою» [291]. Впродовж тривалого часу Росія перешкоджає 

зближенню з НАТО не лише Україні, а й Грузії. Проте вступ Чорногорії до НАТО, 

що відбувся 5 червня 2017 р. став сигналом для інших [136]. 

У разі подання заявки на членство в НАТО держава, яка є демократичною, 

географічно розташована у Європі та бажає долучитися до системи євроатлантичної 

безпеки, отримує План дій щодо членства. Це дорожня карта, що допомагає у 

підготовці країни до вступу у військовій, політичній та правовій галузях. Після 

проведення необхідних рекомендованих реформ розпочинаються вступні 

переговори щодо прав і зобов’язань перед НАТО. Наступний крок – підтримка 

державами-членами НАТО «вступного протоколу». На останньому етапі, у 

відповідності з процедурами національного законодавства, держава ратифікує та 

подає «вступний протокол», таким чином набуваючи статусу члена 

Північноатлантичного Альянсу [136]. 

Слід підкреслити, що політична і військова сфера України характеризуються 

доволі складною проблематикою, від вирішення якої залежить подальше зближення 

з НАТО. Північноатлантичний Альянс ставить суворі вимоги потенційним 

державам-членам. Незаперечним є той факт, що Україна не  відповідає багатьом 

критеріям. І якщо демократичний шлях розвитку, дотримання якого підтверджує 

ОБСЄ, під сумнів не ставиться, то наявність територіальних проблем і внутрішніх 

конфліктів є суттєвою перепоною для сприйняття України у якості майбутнього 

учасника Альянсу [272].  
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З одного боку, конфлікт на Донбасі, загрожуючи безпеці та стабільності 

Європи, може стати причиною для відмови у надані ПДЧ. З іншого боку, у разі його 

гіпотетичного вирішення чи принаймні «замороження» з порядку денного не будуть 

зняті протиріччя двосторонніх українсько-російських відносин. Тож у разі ескалації 

існуючого чи виникнення нового конфлікту у дію вступить ст.5 Вашингтонського 

договору, застосування якої так вперто нині уникають держави-члени НАТО. У 

даному випадку йдеться про конфлікт з Росією, однією з ядерних держав [272]. Саме 

на цій підставі у вересні 2014 р. колишній президент США Б.Обама відмовив 

П.Порошенку у наданні статусу основного союзника США поза членством у НАТО. 

Доцільно відзначити, що до таких союзників належать Австралія, Аргентина, 

Афганістан, Бахрейн, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, 

Республіка Корея, Пакистан, Таїланд, Філіппіни, Японія, а також Туніс (з липня 

2015 р.). Офіційний Вашингтон надав союзницький статус Тунісу й відмовив у 

ньому Україні, оскільки відповідний формат двосторонніх відносин із Тунісом не 

загрожує втягненням США у прямий конфлікт з ядерною державою та 

застосуванням останньою сучасних озброєнь [287]. Крім того, у період перебування 

при владі адміністрації Б.Обами очевидним був той факт, що Східна Європа не 

належала до зони інтересів США, що свідчило про відсутність  намірів ані 

пропонувати Україні членство в НАТО та застосовувати свої війська для її 

порятунку від повномасштабного російського вторгнення [331] . Прихід до влади 

адміністрації Д.Трампа ознаменував зміни у зовнішній політиці США. Зокрема, під 

час саміту «Великої двадцятки» 25 травня 2017 р. у Брюсселі він заявив, що НАТО 

має приділяти велику увагу питанням тероризму, імміграції, а також загрозам з боку 

Росії та на східних і південних кордонах НАТО [289]. Пов’язані з цим питання 

розглядалися і на зустрічі Д.Трампа з Міністром закордонних справ України 

П.Клімкіним 12 травня 2017 р., за підсумками якої прес-служба Білого дому заявила, 

що США зацікавлені в урегулюванні конфлікту на Донбасі, а також зростанні їхньої 

участі у цьому процесі [274]. Під час переговорів із Президентом України 

П.Порошенком американський президент дотримувався такої ж позиції: відданість 

Мінським домовленостям, підтримка суверенітету, територіальної цілісності та 
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незалежності України, а також розширення військово-технічної та економічної 

співпраці [233].   

Слід підкреслити, що 6 червня 2016 р. Президент України затвердив рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. «Про 

Стратегічний оборонний бюлетень України», яким визначено основні вектори 

розбудови воєнної політики України та розвитку Збройних сил до  2020 р. Також 

закріплено курс на зближення з НАТО: «Стратегічний бюлетень визначає шляхи 

досягнення цілей оборонної реформи, зокрема щодо збільшення спроможностей сил 

оборони до рівня, що дасть змогу забезпечити виконання завдань оборони держави і 

відновлення її територіальної цілісності, активну участь у реалізації Спільної 

безпекової і оборонної політики Європейського Союзу та активне співробітництво з 

НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в 

Організації Північноатлантичного договору». Україна зобов’язалася до 2020 р. 

здійснити реформи, які б забезпечили сумісність національних збройних сил із 

силами держав-членів Північноатлантичного Альянсу [300]. З метою інтенсифікації 

та раціоналізації перебігу даного процесу при Міністерстві оборони ще у 2016 р. 

було створено Комітет реформ, до якого увійшли народні депутати України, 

вітчизняні та закордонні військові експерти, представники Офісу зв’язку НАТО в 

Україні, представники громадських та волонтерських організацій [78]. Суттєвої ваги 

для України набуває допомога іноземних партнерів [263]. Показово, що з початку 

бойових дій на Донбасі США надали майже 760 млн дол. на безпекові та оборонні 

програми [111].  Загалом, з 2014 р. по I квартал 2017 р. Україна отримала від США 

фінансову допомогу у розмірі 658 млн дол., яка надається як через окремий проект 

Ukraine Security Assistance Initiative, так і через специфічні програми, спрямовані, 

наприклад, на посилення безпеки рубежів, боротьбу з терористичними загрозами, 

розмінування тощо [361]. Відповідно до Законів про асигнування на оборону 2015–

2016 рр. Конгрес США уповноважив Уряд США надати Збройним Силам України 

військову допомогу у вигляді озброєння та тренувань. У 2017 р. загальна вартість 

наданої допомоги склала понад 658 млн дол. США, що зробило Україну одним з 

десяти найбільших одержувачів військової допомоги від США (серед таких 

традиційних одержувачів допомоги, як Йорданія, Пакистан, Ізраїль, Єгипет та Ірак). 



186 

 

У 2016 р. вартість наданої США допомоги за обсягом сягала близько 7% оборонного 

бюджету України, що становив 113 млрд. грн. (близько 4,5 млрд дол. США). 

Впродовж 2014-2017 рр. США надали військові автомобілі (HMMWV, the High 

Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle  високомобільний багатоцільовий колісний 

транспортний засіб), тепловізори та прилади нічного бачення, радіостанції 

захищеного зв’язку, роботи для знешкодження боєприпасів,  контрбатарейні радари, 

системи безпілотних літальних апаратів (БПЛА) «RQ-11 Raven», медичне 

обладнання. США також забезпечили тренування українських підрозділів у рамках 

Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки-Україна (JMTG-U), Сил 

спеціальних операцій та прикордонників, а також надали консультативно-дорадчу 

допомогу в рамках ініціативи DEAG, DRAB та DIB і брали участь у проведенні 

спільних наземних та морських навчань [195, c. 9]. 

Окрім того, на саміті у Варшаві у 2016 р. було ініційовано Комплексний пакет 

допомоги НАТО (Comprehensive Assistance Package) Україні в освітньому напрямку 

та в питанні нарощування  оборонного потенціалу. НАТО заснувало п’ять цільових 

трастових фондів для підтримки України, які відповідальні за модернізацію системи 

зв'язку та автоматизації, реформування  логістичної системи, кіберзахист, 

перекваліфікацію та ресоціалізацію військовослужбовців, фізичну реабілітацію та 

протезування військовослужбовців, поранених під час проведення АТО, та 

протидію саморобним вибуховим пристроям. Станом на березень 2017 р. внески до 

цільових фондів НАТО для підтримки України становили понад 14 млн євро (15 млн 

дол. США) [195, с. 9].  

Вагоме значення має донорська допомога у сфері підвищення освітньо-

кваліфікаційного рівня вищого оборонного керівництва України. Це – теж один з 

кроків наближення до організаційних стандартів НАТО. Зокрема, при Міністерстві 

оборони України діє Консультативна рада з оборонної реформи (DRAB), до складу 

якої входять чотири міжнародні експерти з країн НАТО, які надають консультації з 

питань модернізації та імплементації стандартів Північноатлантичного Альянсу до 

2020 р. Успішним прикладом є програма «Підтримка Сполученого Королівства у 

процесі реформування Збройних Сил України», реалізація якої відбувається під 

керівництвом британського радника з питань оборони. Норвезький Центр зі 
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зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) також працює над 

антикорупційними ініціативами у сфері управління персоналом, а Програма з 

розбудови доброчесності НАТО передбачає проведення навчальних тренінгів  з 

питань протидії корупції [195, с. 9]. 

Без діалогу з НАТО Україна зазнала б суттєвіших матеріальних та людських 

втрат, ніж має нині, а Росія мала б більше шансів реалізувати свої загарбницькі 

плани [111]. Крім того, 29 червня 2017 р. Комітет Сенату з питань збройних сил 

ухвалив законопроект, у якому значна увага приділяється питанню стримування 

російської загрози. До комплексу стримувальних заходів включено розробку 

програми створення наступальної ракетної зброї наземного базування, заборону на 

використання Пентагоном програмного забезпечення російських компаній і вимога, 

щоб Пентагон звітував перед законодавцями про російську агресію. Також 

висловлюється пропозиція виділити 500 млн дол.  на допомогу Україні в сфері 

безпеки, включаючи поставки летальної зброї. Проте остаточне рішення щодо 

допомоги ухвалюватиме виконавча влада, тому невідомо, чи отримає її вона. 

Імовірніше за все допомогу, все-таки, нададуть, але у менших розмірах  [154]. 

Отримання летальної зброї надає Україні ефективний інструмент стримування 

російської агресії. Протидіючи російській загрозі на Сході, вона стримує її 

просування не лише вглиб власної території, а й Європи загалом. Можна 

стверджувати, що Україна, намагаючись подолати загрози на військовому, 

дипломатичному та інформаційному фронтах, отримує унікальний досвід протидії 

військовій агресії, якого на даний момент не має жодна країна-член НАТО. 

Погляди світової спільноти з приводу отримання Україною летальної зброї 

розділилися. Наприклад, голова виконавчої ради Євроатлантичного товариства у 

Варшаві, екс-міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич вважає, що 

сильна українська армія є запорукою уникнення можливості реалізації Росією своїх 

загарбницьких планів. При цьому він підкреслює, що зазначені види зброї Україна 

може отримати не лише від США, а й від Канади, Великої Британії та Польщі [293]. 

Натомість західні держави, на які Україна покладає великі надії у цьому питанні, 

дотримується іншої позиції. Як зазначив американський експерт в області безпеки і 

оборони Філіп Карбер, країни Заходу підтримують Україну, але впевнені, що 
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надання летальної зброї призведе до ескалації конфлікту на Донбасі. При цьому він 

вважає таку позицію помилковою, адже Росія нарощує свій потенціал і присутність 

на кордоні з Україною, створюючи загрозу зростання матеріальних та людських 

втрат у разі інтенсифікації бойових дій  [149]. Доволі очевидним це було в період 

перебування при владі адміністрації Б.Обами, яка категорично виступала проти 

надання Україні летальної зброї. У якості одного з аргументів було використано 

офіційний висновок Бруклінського інституту, одного з ліберальних «мозкових 

центрів», у якому зазначається про факт агресивних дій Росії на Донбасі, але 

заперечуються людські втрати серед військових та цивільного населення [156]. 

Прогнозовані адміністрацією висновки могли також нашкодити колезі Б. Обами з 

Демократичної партії Х. Клінтон, яка, балотуючись на пост президента США, 

пропонувала на основі багатополярності будувати сучасні міжнародні відносини за 

принципом партнерства. Таким чином, навряд чи ескалація конфлікту на Донбасі 

сприяла б реалізації таких планів. У контексті надання допомоги Україні доволі 

неоднозначною ще напередодні виборів видавалася кандидатура Д. Трампа – 

представник Республіканський партії, який, при цьому, залишається далеким від 

механізмів взаємодії гілок влади та існуючих традицій ведення внутрішньої і 

зовнішньої політики. Тому як напередодні виборів, так і після його перемоги 

перспективи взаємодії США та України видаються доволі туманними [356].  

Актуалізацію питання еволюції взаємовідносин України з НАТО не слід 

розглядати це у якості перегляду її місця у списку американських 

зовнішньополітичних пріоритетів. Швидше за все йдеться про зміну поглядів на 

українську кризу, яку тепер рішучіше будуть застосовувати у якості інструменту 

послаблення російської влади, знаряддя стримування Росії у важливих для США 

регіонах. 

Іншим аспектом проблеми є наявність політичної волі не лише у керівництва, 

а у населення України щодо вступу до НАТО. Уже неодноразово наголошувалося, 

що у разі отримання ПДЧ приєднання до Альянсу буде винесено на 

загальнонаціональний референдум, результати котрого важко передбачити, оскільки 

з приводу даного питання позиції українців завжди розходилися. За даними 

соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова восени 2016  р., 
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приєднання до Північноатлантичного Альянсу підтримували 44,3% опитаних, проти 

висловилися 38,1%, інші не мали чіткої позиції з даного питання або не хотіли 

голосувати [272]. Натомість опитування, проведені компанією GfK Ukraine у 

період з 17 по 24 травня 2017 р. з приводу спроможності нейтрального статусу 

захистити Україну від агресії Росії, продемонстрував наступне: 52% громадян 

України не  вірять, що нейтральний статус здатен захистити їх від агресії Росії, 35% 

— вірять, і ще 12% не змогли визначитися. Найбільше скептиків щодо нейтрального 

статусу проживає у Східному регіоні України (44%), як і тих, хто не визначився 

щодо цього питання (28%). Обираючи найдоцільнішу інтеграційну модель для 

України, більшість учасників продемонстрували скептицизм з приводу участі нашої 

держави у яких би то не було об’єднаннях. При цьому на першому місці за 

популярністю опинився варіант «створення нового регіонального союзу за участі 

України (без участі Росії)» (25%). Також 22,5% опитаних обрали варіант відповіді 

«Україні не потрібне членство у будь-якому об’єднанні». Прикметно, що обираючи 

між членством у ЄС і НАТО одночасно і окремо у кожному об’єднанні, переважна 

більшість обрала опцію «і ЄС, і НАТО» (24%). Найбільше прихильників членства в 

ЄС і НАТО серед громадян середнього віку (28%), нового регіонального союзу — 

серед молоді (32%). Союзу з Росією надають перевагу 7,5% респондентів [358, c. 7]. 

Показово, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу підтримують і 

громадяни ключових держав-членів НАТО (57% населення Канади, Франції, 

Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії та США) [226]. У цьому 

контексті доцільно звернутися до позиції громадськості Австрії, Швейцарії, Швеції 

та Фінляндії щодо можливості вступу до НАТО – там такий варіант державного 

розвитку відкидають. З одного боку відіграє роль членство в ЄС, яке накладає певні 

безпекові зобов’язання. З іншого боку, в оборонній сфері ці держави доволі 

самодостатні і мають можливість не покладатися на іноземну військову та 

матеріально-технічно допомогу. Не менш важливим є і той факт, о українське 

суспільство почало говорити про доцільність вступу до НАТО, коли держава 

зіткнулася з прямою військовою агресією, чого, на щастя, впродовж тривалого часу 

вдається уникати європейським нейтральним державам.  
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Існує також припущення, що російська влада з метою блокування вступу може 

поставити під сумнів легітимність референдуму через відсутність участі у ньому 

населення окупованих територій. На думку політолога В.Фесенка, з приводу участі 

жителів Криму ніяких питань виникнути не може, оскільки півострів офіційно є 

російською територією. Питання участі Донецької та Луганської областей у цьому 

процесі теж недоцільно порушувати на підставі визнаної легітимності Верховної 

Ради, серед членів якої немає представників зазначених територій [60]. 

Таким чином, зазначені фактори сприятимуть наявності політичної волі 

держав-членів НАТО підтримати чи заблокувати приєднання України до 

Північноатлантичного Альянсу.  

У цьому контексті доцільно говорити також про позицію Росії з цього 

приводу. Аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва В. Горбач зазначив, 

що «вступ України до НАТО співпаде з поразкою Росії у геополітичному 

протистоянні із Заходом та закінченням «російської кризи» міжнародного права. 

Україна в НАТО буде одним з основних елементів нової міжнародної системи, яка 

постане після поразки Росії. Іншим елементом буде подрібнення і розпад самої 

Російської Федерації» [272]. Звісно, можна поставити під сумнів доволі радикальне 

припущення з приводу песимістичного сценарію майбутнього Росії. Проте 

беззаперечним є той факт, що вступ України до НАТО стане поворотним моментом 

для геополітичного розвитку системи міжнародної безпеки, перешкодивши 

реалізації планів повернути Російську імперію чи нову версію Радянського Союзу та 

позбавивши офіційну Москву одного з основних важелів впливу на Європу. 

Доцільно згадати у цьому контексті слова співдиректора програм зовнішньої 

політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова О. Мельника: «Як тільки 

Верховна Рада прийняла рішення про відмову України від позаблокового статусу, 

відразу ж з’явилися перші сигнали від глави російського уряду Д. Мєдвєдєва про те, 

що ми стали «потенційним військовим противником». Фактично, це вкотре 

підтверджує: на поліпшення наших стосунків з Росією у найближчому майбутньому 

розраховувати не варто. Зараз абсолютно не той час, аби приділяти так багато уваги 

питанню майбутнього референдуму про вступ до НАТО. Це перспектива п’яти або 

десяти років. Проте не зрозуміло, навіщо було на всіх рівнях і всім політичним 
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силам наголошувати саме на відмові України від позаблоковості. Це мало явно 

провокаційний характер. Якщо розібратися в суті цього закону, то він не передбачає 

жодних негайних наслідків для зміцнення безпеки України і не становить жодної 

загрози безпеці Російської Федерації. Всім цілком зрозуміло, що це поки що лише 

зміни на папері, і жодного швидкого вступу України до НАТО просто не може 

бути» [333]. 

Не можна не погодитися, що українське сприйняття світу не відповідає стану 

міжнародного порядку. Суть української зовнішньої політики характеризується 

європоцентричністю, державоцентричністю та вертикальним способом взаємодії з 

іншими акторами міжнародних відносин. Підтвердженням цього слугують постійні 

намагання знайти патрона, який би не лише надавав підтримку у вирішенні 

зовнішньополітичних проблем, а й певним чином визначав вектор подальшого 

розвитку. Це перешкоджає формувати власне бачення місця України на міжнародній 

арені та відповідним чином розбудовувати інституційну структуру. Перш за все, 

йдеться про відсутність ефективних способів взаємодій суспільства, економічних та 

безпекових структур у контексті залученості до міжнародних відносин. Внаслідок 

цього Україна опиняється на периферії міжнародного порядку, все більше 

перетворюючись на об’єкт впливу [254]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Впродовж тривалого часу діяльність держав у рамках ОБСЄ 

характеризувалася активними для підвищення ефективності її роботи. Цьому, з 

одного боку сприяв гуманітарний характер діяльності цієї структури. Не будучи 

повноправними членами інших європейських безпекових структур, європейські 

нейтральні держави лише у рамках ОБСЄ могли вплинути на глобальні політичні 

процеси, висловити та продемонструвати свою позицію з приводу тих чи інших 

міжнародних подій.  

У контексті неналежного реагування на російсько-український конфлікт 

гострій критиці було піддано і діяльність ОБСЄ, і позицію Австрії та Швейцарії під 
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час їхнього головування. Очоливши ОБСЄ, ці держави отримали нагоду 

продемонструвати свою відданість європейським цінностям та зміцнити власні 

політико-дипломатичні позиції за рахунок докладених зусиль у напрямі припинення 

конфлікту на Сході України. Натомість можна констатувати, що головування 

Австрії та Швейцарії в ОБСЄ принесло Україні більше ризиків, ніж позитивних 

зрушень. Вплив відносин з Росією на економічне становище цих країн та на 

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

негативну реакцію офіційної Москви. По суті і Австрія, і Швейцарія намагалися 

здійснювала кроки, яких вимагала офіційна позиція організації, але при цьому 

всупереч позиції ЄС продовжували підтримувати тісні контакти з Росією. Тож так 

само, як нейтралітет, будучи історичною традицією цих країн, впливає на політичну 

позицію країн, так і хороші відносини з Російською Федерацією, які вибудовувалися 

століттями, продовжують залишатися пріоритетом зовнішньої політики Австрії та 

Швейцарії.  

Іншим аспектом питання еволюції нейтралітету європейських держав у 

контексті російської агресії проти України стала взаємодія з НАТО. Доволі 

актуальним це є для Фінляндії та Швеції. На відміну від Австрії та Швейцарії, які на 

законодавчому рівні закріпили нейтралітет, дві північноєвропейські країни 

дотримуються принципу неприєднання. Події в Україні суттєво змінили динаміку 

перегляду ролі принципу нейтралітету у зовнішній політиці Фінляндії та Швеції. 

Після завершення блокового протистояння у 1991 р. еволюція даного поняття 

відбувалася на доктринальному рівні, суттєво не зачіпаючи практичні аспекти. Але з 

2014 р. у Фінляндії та Швеції не припиняються суспільні дискусії з приводу 

доцільності дотримання принципу нейтралітету та неприєднання до військово-

політичних блоків, що пов’язано з загрозою російської агресії та погіршенням 

безпекової ситуації у регіоні Північної Європи та Балтійського моря. На тлі цих 

подій країни зробили 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. Активізацію Фінляндії та Швеції у питаннях розвитку військового та 

оборонного партнерства, розширення взаємодії з НАТО та нарощення оборонного 
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потенціалу дозволяє припустити, що у найближчій перспективі вони вкотре 

розпочнуть перегляд принципу нейтралітету задля зменшення його ролі з метою 

убезпечення себе від регіональних загроз, актуальність яких останніми роками 

зросла. 

На відміну від НАТО, ЄС не належить до інституцій безпеки, хоча його 

безпекова складова активно розвивається, однак вона ще далека до остаточної 

сформованості. За таких умов ЄС не тільки не обмежує політику нейтралітету 

держав-членів, а й сам знаходиться під її впливом. Хоча участь в економічних 

союзах не суперечить нейтральному статусу, Швейцарія відмовилася від вступу до 

ЄС, оскільки зобов’язання, які накладаються членством, загрожують не лише 

економічному становищу держави, а й двостороннім відносинам з деякими 

партнерами. Перш за все, йдеться про Російську Федерацію, економічна взаємодія з 

якою обмежується санкційною політикою, запровадженою ЄС. На думку автора, 

відмовившись від членства у ЄС, Швейцарія продемонструвала відданість принципу 

нейтралітету, дотримання якого дає можливість реалізовувати самодостатню 

зовнішню політику та незалежність від будь-яких впливів на міжнародній арені.  

Політика позаблоковості в українському контексті, продемонструвавши свою 

неефективність, нівелювала і можливість розгляду 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. Загроза виникнення збройного конфлікту навколо цих держав є 

мінімальною, оскільки населення прикордонних країн його ніколи не підтримає.  

Офіційна відмова України від позаблоковості стала стратегічно вважливим 

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

умовах конфлікту на сході держави, а й визначити подальший вектор розвитку. 

Перед Україною постала низка завдань, від виконання яких залежить її подальше 

майбутнє. З одного боку, зберігає актуальність питання отримання військово-

політичної та матеріальної підтримки від міжнародних фінансових організацій, ЄС, 

НАТО, США. Це має створити умови для унеможливлення окупації інших 

українських територій та врегулювання конфлікту в східних районах України. З 
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іншого боку, як зближення з ЄС та НАТО, так і згадана вище військово-політична та 

матеріальна допомога прямо пропорційно залежать від докорінних реформ, успішна 

реалізація яких є запорукою позитивного сприйняття нашої держави на міжнародній 

арені. У сучасних умовах йдеться не лише про зміни у військовій та фінансово-

економічній сферах, а й про формування стабільної суспільно-політичної ситуації та 

наявність сильної владної верхівки, якій довіряють більшість українців. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. До практики міжнародних відносин нейтралітет увійшов у якості засобу 

захисту від руйнівних 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 

нейтралітету окремо, враховуючи особливості історичного контексту, індивідуальні 

риси розвитку, зовнішньополітичні завдання та умови геополітичного середовища. 

На цій підставі можна виокремити декілька форм нейтральної політики. Воєнний 

(евентуальний) нейтралітет характеризується неучастю у воєнному конфлікті, однак 

даний статус може носити тимчасовий характер, не порушуючи при цьому норм 

міжнародного права. Постійному нейтралітету притаманна неучасть як у воєнних 

конфліктах, так і у воєнних об’єднаннях, блоках, союзах, якщо їхня діяльність несе 

загрозу іншим державам. Цей статус передбачає відмову від створення на території 

держави військових баз воюючих сторін та заборону на надання матеріально-

технічної допомоги комбатантам. У разі недотримання цих норм воюючі сторони 

мають право вважати територію нейтральної держави театром воєнних дій. 

Неприєднання (позаблоковість) характеризується відмовою від приєднання до 

військово-політичних блоків без набуття безпекових гарантій або міжнародного 

визнання цього статусу іншими акторами міжнародних відносин. Позаблоковість 

може бути тимчасовою або постійною, будучи проголошеною у якості 

зовнішньополітичного курсу.  

Політологічна наука класифікує нейтральні держави таким чином: Швейцарія 

та Австрія є постійно нейтральними державами, Фінляндія здійснює політику 

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

випадку війни (нейтралітет за традицією). 

На сучасному етапі використання Австрією, Швейцарію, Швецію, Фінляндією 

нейтралітету у якості теоретичної та практичної підвалин внутрішньої та зовнішньої 
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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, яким в умовах глобалізації, 

«розмивання» кордонів національних держав, міграційної кризи та дії Шенгенського 

законодавства у Європі, загрожує втрата національної ідентичності та загострення 

міжнаціональної нетерпимості. Особливо варто виділити у цьому контексті 

Швейцарію, яка, дотримується нейтралітету з ХІХ ст. і в 2015 р. відсвяткувала 200-

річчя нейтральної політики. Крім того, вона є єдиною державою Західної Європи, 

що не приєдналася до лав ЄС або НАТО. Для Швейцарії нейтралітет був одним із 

основоположних факторів формування швейцарської ментальності та культури і для 

більшості населення є символом національної ідентичності та унікальності. 

- захисна: в умовах бойових дій чи появи нетрадиційних викликів і загроз 

вона дозволяє уникнути втягнення державних акторів у військові конфлікти, втрати 

ними незалежності чи частини території; 

- економічна: надає можливість і надалі розвивати торговельно-

економічні зв’язки з усіма конфліктними сторонами та зберігати неушкодженою 

виробничу, транспортну і туристичну інфраструктуру; 

-  європейської рівноваги: відсторонення від безпосередньої участі у 

військових конфліктах та політичних суперечках основних акторів міжнародних 

відносин дозволяє таким чином уникати негативних наслідків боротьби зовнішніх 

сил і дає нагоду сконцентрувати зусилля на ефективному вирішенні внутрішніх 

проблем, поглиблюючи при цьому міжнародне співробітництво з метою реалізації 

національних інтересів; 

- добрих послуг: солідаризуючись з міжнародною спільнотою у контексті 

дотримання основних положень міжнародного права та принципів Статуту ООН, 

збереження миру та стабільності у світі, дозволяє державам виступати 

незацікавленою третьою стороною, арбітром під час вирішення міжнародних 

суперечок та врегулювання конфліктів (посередництво, переговорні послуги, секції 

інтересів тощо), що сприяє посиленню престижу нейтральних країн на світовій 

арені.   
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2. Визначено причини і передумови формування зовнішньої політики 

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

залишаються нейтральними, власними силами та шляхом здобуття міжнародних 

гарантій забезпечуючи собі національну безпеку та обороноздатність. При цьому 

одним із пріоритетів цих державних акторів є співпраця з міжнародними 

організаціями на кшталт ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ за одночасного підтримання 

контактів спочатку з СРСР, а потім – із Російською Федерацією. 

Передумови та шляхи проголошення цими країнами нейтрального курсу 

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

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

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

цієї країни визначалася тим чинником, що вона брала участь у декількох конфліктах 

із СРСР і виявилася переможеною за результатами Другої світової війни. 

Особливістю геополітичного розташування Фінляндії було те, що серед усіх 

скандинавських державних акторів саме вона мала найдовшу сухопутну смугу 

державного кордону з СРСР протяжністю понад 1340 км, а її столиця Гельсінкі 

знаходилася 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 у своїх логістичних можливостях 

захистити не надто заселену Фінляндію, рух військових колон через територію якої 

утруднюється наявністю десятків тисяч озер.  

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

впродовж тривалого часу утримуватися від участі у військових діях на 

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

території під час Першої і Другої світових воєн. Уже більше 200 років країна 

залишається нейтральною.  При цьому досі залишається відкритим питання витоків 

шведського нейтралітету та його документального закріплення, адже він не 

задекларований ні на конституційному рівні, ні у міжнародних договорах. Викликає 

сумніви твердження з приводу нейтралітету цієї країни у добу Першої світової 

війни, коли в 1918 р. шведські війська окупували Аландські острови. Під впливом 

зазначеної події Фінляндія була змушена надати жителям Аландського архіпелагу 
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широку автономію і дозволила їм використовувати тільки шведську мову, тоді як на 

решті території країни поширена двомовність. Слід зазначити, що у період між 

двома світовими війнами шведська влада приділяла особливу увагу зміцненню 

внутрішньополітичної ситуації. Однак криза у довоєнній Європі підштовхнула 

скандинавську державу до розгляду можливих альтернатив в області національної 

безпеки. Згодом, під час Другої світової війни, Швеція активно надавала військову 

допомогу Фінляндії та економічну підтримку нацистському Третьому Рейху, 

безпосередньо не будучи учасницею бойових дій. 

У свою чергу, Австрія, будучи оточеною з трьох сторін країнами соцтабору і 

поділеною на зони окупації за результатами Другої світової війни, проголосила 

нейтралітет у 1955 р., оскільки прагнула здобути суверенітет та уникнути 

розташування на своїй території постійних іноземних військових баз. Австрія – 

історично перша країна Західної Європи, до якої СРСР почав постачати природний 

газ у значних обсягах ще у 1968 р., бо центральне географічне розташування робило 

її важливою транзитною ланкою для подальшого транспортування цього 

енергоносія до Західної Європи. Дешеве радянське, а згодом і російське «блакитне» 

паливо стало одним із визначних чинників економічного дива Австрії та її потужної 

індустріалізації. Вже після розпаду СРСР австрійський банківський капітал у особі 

установ «Bank Austria» і «Raiffeissen Bank» почав активну експансію на 

пострадянський простір. Ще в 1957 р. Відень став штаб-кварторою 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, що 

мало зміцнити міжнародний нейтральний статус Австрії.   

Нейтралітет Швейцарії з 1815 р. обумовлений намаганнями зберегти 

цілісність конфедерації, яка, знаходячись в оточенні великих войовничих 

німецькомовних земель і Франції, постійна 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, саме у місті Женева працювала Ліга Націй, а 

нині функціонує друга за значенням штаб-квартира ООН після Нью-Йоркської, а 
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також виконує свої функції представництво Високого комісара ООН у справах 

біженців. Ще одним важелем посилення позицій країни на світовій арені є інститут 

секцій інтересів, який поєднує між собою державних акторів, що не підтримують 

дипломатичних відносин. Нарешті, країні вдалося встановити і особливі зв’язки з 

Ватиканом, адже цей найвпливовіший осередок католицької віри охороняють 

швейцарські гвардійці ще з 1506 р. Варто підкреслити, що одним із головних 

осередків для інвестування капіталу швейцарськими корпораціями виступає ринок 

США, що також стимулює зацікавленість єдиної наддержави у стабільності та 

незалежності Швейцарії.  

Таким чином, основною спільною рисою цих країн стала наявність 

стратегічних національних інтересів (збереження суверенітету, економічне 

процвітання, виведення іноземних баз, отримання додаткових гарантій безпеки 

тощо), реалізація яких перебувала у прямій залежності від дотримання ними 

нейтралітету. У випадку німецькомовних Швейцарії та Австрії з їх центральним 

розташуванням у Європі, високим рівнем інфраструктурного розвитку та 

комфортності міст із їх німецькою охайністю, додатковою гарантією збереження 

нейтралітету стало розміщення у Женеві, Цюріху та Відні представництв 

міжнародних організацій, створених під егідою ООН.  

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

економічним розвитком Австрії, Швейцарії, Швеції та Фінляндії.  

Фінляндія використала нейтралітет у відносинах із східним сусідом як 

механізм для досягнення високих темпів економічного зростання за рахунок 

співпраці з Російською Федерацією у таких галузях як туризм, експлуатація лісових 

і енергетичних ресурсів, експорт мобільних телефонів і фінського паперу. Політика 

нейтралітету дозволила Фінляндії стати посередником між Росією та ЄС і у 

туристичному відношенні, адже більшість росіян отримують першу Шенгенську 

візу у консульствах цієї країни і змушені розпочинати подорожі до Європи з 

Фінляндії. Крім того, без згоди Фінляндії, що поділяє з Росією Фінську затоку, 

офіційній Москві не вдалося б побудувати через Балтійське море газопровід «Nord 

Stream - 1» у 2012 р., який створює загрозу енергетичній безпеці України та країнам 

Східної Європи, безпосередньо поєднуючи підводною трубою російські газові 
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родовища з Німеччиною. Офіційні Гельсінкі також не заперечують проти 

прокладання газогону «Nord Stream - 2», що матиме ще більш негативні наслідки 

для геополітичної ситуації в Європі. При цьому, в 2017 р. Фінляндія урочисто 

відзначила важливу дату у своїй історії – сторіччя незалежності від Росії.  

Будучи третьою за площею території країною ЄС після Франції та Іспанії, 

Швеція відзначається потужним оборонним бюджетом і є неформальним 

економічним лідером у Скандинавії, концентруючи у своїх межах більшість 

промислових підприємств регіону, що працюють у таких сферах як виготовлення 

автомобілів, побутової електроніки, телекомунікаційного обладнання, а також 

текстильної продукції. Відсутність конфліктів на території країни дозволила їй 

зберегти 15 місць, що входять до переліку Світової спадщини під захистом 

ЮНЕСКО, тоді як у Фінляндії, що неодноразово воювала з СРСР, їх тільки 7. Не 

входячи до військових блоків, Швеція зробила наголос на самостійному 

забезпеченні власних збройних сил шляхом розвитку військово-промислового 

комплексу, завдяки якому вона посіла унікальне місце серед нейтральних країн як 

найбільший виробник винищувачів, транспортних і тренувальних літаків, 

артилерійських систем і протитанкового озброєння, корветів і дизельних субмарин. 

Для всіх країн Скандинавії характерний низький рівень корумпованості, тому 

Швеція, яка, поруч із Норвегією, має найбільші поклади природних ресурсів і площі 

лісових масивів у регіоні, виступає одним із головних осередків залучення прямих 

закордонних інвестицій. 

Швейцарія вважається однією з найзаможніших країн Європи. Цьому вона 

завдячує, насамперед, політиці нейтралітету. Швейцарські банки традиційно 

слугували осередками зберігання коштів громадян сусідніх країн, що вели між 

собою війни. Швейцарська територія не зазнавала руйнувань під час регіональних 

конфліктів і, з 12 місцями під захистом ЮНЕСКО, відзначається низкою 

стародавніх міст на кшталт Цюріха, Люцерна, Берна і Женеви, а також розвиненою 

залізничною мережею. Ці показники, у поєднанні з центральним географічним 

розташуванням у Західній Європі та наявністю на швейцарській території значного 

відсотку високих альпійських гір перетворюють країну на одного з туристичних 

лідерів континенту. Будучи оточеною найбільшими за чисельністю населення 
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членами ЄС, Швейцарія виступає важливим постачальником на їх ринки широкого 

асортименту медикаментів. Загалом завдяки наявності чотирьох офіційних мов і 

талановитих емігрантів із Німеччини, Франції та Італії, Швейцарія стала державним 

актором із найбільш конкурентоспроможною економікою світу та інноваційним 

лідером Західної Європи, що покладається на фінансові і страхові операції, експорт 

ліків, хімікатів, верстатів, золотих злитків і годинників. Головною причиною цього 

можна назвати саме інтерес до Швейцарії, як до постійного місця помешкання, 

обдарованих європейців із сусідніх країн, де велися війни. 

Австрійське економічне диво було частково пов’язане з сусідством із 

найбільшою і економічно розвиненою федеральною землею Німеччини Баварією. 

Воно дало можливість німецьким концернам перетворити цю країну на свою 

виробничу базу, послуговуючись її німецькомовною робочою силою і географічною 

наближеністю країни до Адріатичного моря, від якого Австрію відокремлювали 

тільки території Італії та Словенії. Крім того, між Німеччиною з її найбільшим у 

Західній Європі населенням та Австрією, знаменитою своїми альпійськими 

курортами, було налагоджено взаємовигідний туристичний обмін. Робота важкої 

промисловості і виробників добрив та хімікатів у значній мірі залежала від 

стабільних поставок радянського, а потім і російського газу. Загалом, алгоритм 

економічного розвитку Австрії має багато спільного з швейцарським економічним 

дивом, адже обидві країни активно розвивали альпійський туризм і фармацевтичну 

галузь, орієнтуючись на ринки сусідніх перенаселених країн – Німеччини та Італії.  

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 зник один із 

двох антагоністичних таборів – ОВД. Саме тоді вони отримали можливість 

визначити подальші шляхи зовнішньополітичного розвитку. У якості пріоритетного 

вектору було обрано європейську інтеграцію, тому в 1995 р. Австрія, Фінляндія та 

Швеція у рамках «четвертої хвилі» розширення приєдналися до лав ЄС. Вступ до 

ЄС суттєво вплинув на методи, засоби та вектори реалізації європейської політики 

нейтральними країнами та усвідомлення ними свого місця в Європі. Парадигма 

зовнішньої політики Австрії, Швеції та Фінляндії змістилася у бік відходу від 
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декларування особливого шляху на міжнародній арені на користь солідарної участі 

у функціонуванні ЄС. Австрія і Фінляндія запровадили євро в якості грошової 

одиниці, відмовившись від шилінга та фінської марки. Натомість відмова Швеції від 

приєднання до єврозони дала їй змогу уникнути негативних наслідків боргової 

кризи ЄС та додаткових бюджетних витрат за рахунок видачі екстрених кредитів 

для Греції. Завдяки цьому шведська крона увійшла до рейтингу найстабільніших та 

найнадійніших світових валют, зрівнявшись зі швейцарським франком, що 

позитивно вплинуло на розвиток банківської сфери та притік іноземного капіталу. 

Економічні мотиви, якими керувалися Австрія, Швеція та Фінляндія при вступі до 

ЄС, у великій мірі виправдалися. Австрія отримала змогу розвинути туристичну 

галузь та аграрний сектор, а Фінляндія і Швеція – наукомісткі галузі економіки.   

Доволі негативно на нейтральних держав-членів ЄС вплинула міграційна 

криза. З розрахунку на одного жителя країни у Швеції серед європейських держав 

нині перебуває найбільше біженців. Не менш негативна ситуація склалася у Австрії, 

яка для мігрантів стала транзитним пунктом на шляху до Німеччини. В умовах 

поширення терористичних загроз та наростання суспільного невдоволення офіційні 

Відень та Стокгольм були змушені відновити прикордонний контроль. На тлі 

загальної кризи в ЄС та реалізації санкційної політики щодо Росії відбувається 

наростання негативних тенденцій в економіці Фінляндії, яка і без того зазнає 

постійних збитків у зв’язку зі старінням населення, скороченням ринку праці та 

жорсткою позицією влади у міграційних питаннях. Внаслідок цього відбувається 

посилення позицій євроскептиків у внутрішньополітичних колах нейтральних 

держав-членів ЄС.  

У свою чергу, 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, активно взаємодіяла з багатьма спеціалізованими установами ООН 

(ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ, Управління Верховного комісара у справах біженців 

тощо). Не менш показово, що у Женеві розташовуються штаб-квартири ООН та 

низки впливових міжнародних організацій. Маючи статус спостерігача, щорічно 

швейцарський уряд сплачував до бюджету ООН внесок у розмірі 340 млн євро, який 
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після набуття статусу повноправного члена збільшився лише на 15%. Натомість 

офіційний Берн отримав право голосу в ООН з можливістю у повній мірі 

відстоювати власну думку з приводу тих чи інших зовнішньополітичних і 

глобальних питань та впливати на їх вирішення. Вступ Швейцарії до ООН 

пов’язують також з політичним і економічним суперництвом США та держав-членів 

ЄС, яке час від часу виливалося у «торговельні війни», у ході яких офіційному 

Берну було все важче залишатися спостерігачем.  Зокрема, у 2002 р. Швейцарія 

приєдналася до колективного протесу держав-учасниць СОТ з приводу підвищення 

США тарифів на сталь, які, на думку європейських країн, носили дискримінаційний 

характер.  

Нині усі європейські нейтральні держави активно взаємодіють із НАТО, 

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

місії. Користуючись перевагами Північноатлантичного Альянсу, країни не беруть на 

себе зобов’язання, які передбачає членство в безпековій структурі цього блоку. Не 

будучу членами НАТО, Австрія, Фінляндія і Швеція не можуть скористатися ст. 5 

Вашингтонського договору, що закріплює принцип колективної оборони, натомість 

вони спроможні розраховувати на допомогу колег з ЄС, оскільки схоже положення 

про захист один одного у разу агресії прописане у Лісабонському договорі 2007 р. 

Водночас у внутрішньополітичних колах зазначених держав відбуваються активні 

дискусії з приводу доцільності посилення співпраці з НАТО в оборонній сфері на тлі 

подій в Україні, які засвідчили неефективність міжнародних гарантій безпеки.  

Дестабілізувавши міжнародну систему, російська агресія проти України 

визначила початок нового етапу у зовнішній політиці європейських нейтральних 

держав. Однак ситуація виявилася доволі суперечливою. З одного боку, дії Росії 

викликали занепокоєння з приводу непорушності кордонів у Європі та стали 

поштовхом для збільшення військових видатків серед нейтральних країн. Швеція 

вирішила впродовж п’яти років збільшити військовий бюджет на 11%. До 2020 р. 

він має зрости на 1 млрд дол. Фінляндія прийняла рішення про щорічне зростання 

військових витрат на 55 млн євро. Австрія також посилить свій військовий бюджет: 

з 1,94 млрд дол.  у 2015 р. до 2,35 млрд дол. у 2020 р. Швейцарія на період 2017-

2020 рр. затвердила військові видати в обсязі 20 млрд франків (18,3 млрд євро). 
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Таким чином, щороку він зростатиме на 5 млрд франків (4,6 млрд євро). З іншого 

боку, більшість європейських держав, у тому числі і нейтральних, пов’язані з 

офіційною Москвою тісними економічними та політико-дипломатичними 

відносинами, а також енергетичними коридорами, що перетворює антиросійські 

санкції на недієвий інструмент покарання агресора.  

Європейські нейтральні держави по-різному ставляться до санкційної 

політики проти Росії. Найбільш послідовне її дотримання характерне для Швеції, 

яка в контексті сприйняття Росії, як основної загрози національній безпеці та 

стабільності у регіоні Північної Європи, вживає всіх необхідних кроків для 

обмеження зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності агресора. 

Натомість Австрія, Швейцарія та Фінляндія, намагаючись мінімізувати економічні 

збитки та задовольнити власні національні інтереси, продовжує підтримувати з 

Росією торгівельно-економічні зв’язки, ігноруючи при цьому існуючи заборони та 

обмеження.  

5. Виявлено формування нових і переформатування існуючих пріоритетів у 

зовнішній політиці Австрії та Швейцарії у добу нестабільності європейської та 

глобальної систем міжнародних відносин.  

Одним з перших відчутних безпекових викликів для нейтральної зовнішньої 

політики цих країн стала російсько-грузинська війна 2008 р. Швейцарія, традиційно 

використовуючи свій посередницький потенціал, після розірвання дипломатичних 

відносин між Росією та Грузією, погодилася представляти інтереси офіційної 

Москви під час багатораундових «Женевських дискусій» щодо примирення сторін, 

які тривають і нині. Офіційний Відень однак так і не задекларував свою позицію з 

приводу цього питання. Попри те, що ЄС, членом якого є Австрія, офіційно засудив 

російську агресію проти Грузії, австрійські дипломати, намагаючись уникнути 

негативного впливу на динамічні економічні взаємовідносини з Росією, утрималися 

від критики політики В. Путіна.  

Черговим прикладом дестабілізації міжнародної системи стали анексія Росією 

українського Криму та агресія на Донбасі, які співпали з головуванням в ОБСЄ двох 

нейтральних держав – Швейцарії та Австрії. Позитивним аспектом їх політики 

можна вважати осуд Австрією та Швейцарією дій Росії в Україні, надання 
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гуманітарної допомоги ураженим бойовими діями населеним пунктам на Донбасі, 

сприяння налагодженню перемовин у Мінському форматі. Однак, чимало інших 

подій продемонстрували непослідовність дій керівництва обох держав та 

збереження важливості Росії у переліку їх зовнішньополітичних пріоритетів. 

Відмовляючись від дотримання політики антиросійських санкцій та намагаючись 

домогтися їх відміни, Австрія та Швейцарія апелювали до свого нейтрального 

статусу, який прагнуть зберегти в умовах дипломатичної конфронтації Заходу з 

Росією. Проте, тут ідеться про спроби «врятувати» стабільність тривалих 

дипломатичних зв’язків з Російською Федерацією та мінімізувати негативний вплив 

санкційної політики на власну економіку, оскільки Швейцарія і Австрія впродовж 

тривалого часу отримують значні прибутки за рахунок співпраці з російськими 

політичними та бізнесовими колами. Швейцарія навіть скористалася санкціями Росії 

проти країн ЄС у аграрній галузі, щоб наростити експорт сирів і шоколаду на 

російський ринок, при цьому місто Женева продовжувала діяти як торговельний 

осередок, через трейдерів якого російські підприємства збували у Західній Європі 

енергоносії та зерно. 

Для Австрії ситуація є більш небезпечною за рахунок енергетичної співпраці з 

офіційною Москвою. В умовах, коли Європа залежить від російських енергоносіїв, 

участь австрійських інвесторів на чолі з корпорацією «OMV» у побудові нових 

енергетичних коридорів «Газпрому» гарантує не лише прибутки, а зростання впливу 

цієї країни на європейському просторі. Нового виміру взаємодія Австрії з 

Російською Федерацією набула після позачергових парламентських виборів у 

жовтні 2017 р., у результаті яких до правлячої коаліції увійшла «Партія свободи», 

котра впродовж тривалого часу демонструвала свої проросійські погляди. 

Таким чином, можна стверджувати, що політична непослідовність Австрії та 

Швейцарії у період головування в ОБСЄ свідчить про економічний прагматизм та 

нехтування загальноєвропейськими цінностями. У даному випадку нейтралітет 

слугує зручним інструментом для виправдання відходу від прийнятної у Європі 

єдиної позиції протидії Російській Федерації. І якщо Швеція та Фінляндія зробили 

ставку на співпрацю з НАТО задля отримання додаткових гарантій безпеки, то 
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Австрія і Швейцарія намагаються маневрувати між консолідованою позицією 

Європи і власними інтересами з акцентом на збереженні стабільних економічних 

відносин із Росією. При цьому разом з нейтральними Швецією та Фінляндією 

Австрія і Швейцарія теж прийняли рішення збільшувати оборонні видатки. Але 

якщо скандинавські країни роблять це з метою унеможливлення російської агресії, 

то Австрія та Швейцарія − задля протидії поширенню тероризму, контрабанди та 

інших загроз транскордонного характеру.  

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 скандинавських країнах 

активізувалися внутрішні дискусії з приводу доцільності вступу до НАТО. При 

цьому Швеція на події у Грузії зреагувала більш активно, ніж Фінляндія. Особливу 

роль у цій ситуації зіграла особистість тодішнього міністра закордонних справ 

Швеції Карла Більдта, під керівництвом якого нейтралітет у зовнішній політиці 

країни набув нового виміру. Швеція з пасивного спостерігача перетворилася на 

активного ініціатора посилення позицій ЄС за рахунок співпраці з країнами ЦСЄ та 

поборником дотримання норм міжнародного права, підтримки миру та безпеки не 

лише у регіоні Балтійського моря, а на глобальному рівні. Фінляндія за рахунок 

залежності від економічних інтересів та історичних зв’язків дотримувалася більш 

лояльної по відношенню Росії позиції. У відповідності до принципів ОБСЄ, де у той 

період ця країна головувала, фінські високопосадовці засудили агресію проти Грузії, 

але не підтримали антиросійські санкції, які могли завдати шкоди, у першу чергу, 

економіці Фінляндії.  

За таких обставин реакція нейтральних країн на ці події відрізнялася у 

залежності від їх географічної віддаленості від Російської Федерації. Зокрема, 

Фінляндія і Швеція намагаються активізувати співпрацю з НАТО і збільшували 

військові видатки, водночас організовуючи низку спільних навчань, спрямованих на 

захист проти умовного агресора, тоді як Австрія і Швейцарія виступили за відміну 

санкцій і вирішення українського питання переважно у рамках переговорного 

процесу у міжнародних організаціях. 
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Для Швеції та Фінляндії у нових умовах пріоритетним стало зміцнення 

оборонного потенціалу та отримання додаткової міжнародної підтримки через 

налагодження військово-політичного співробітництва з НАТО. Підставою для цього 

виявилися: наявність спільних кордонів з Російською Федерацією, незахищених 

островів у Балтійському морі, які могли б першими стати жертвами агресії, а також 

низка російських провокацій поблизу кордонів цих держав із застосуванням 

підводних човнів чи військової авіації.  

Треба наголосити, що маючи різні підходи до питань безпеки, Швеція і 

Фінляндія не є членами НАТО, проте впродовж тривалого часу активно розвивали 

співпрацю з Альянсом. Традиційно дотримуючись політики неприєднання до 

військових блоків, вони досягнули того, що рівень співробітництва з НАТО нині 

нагадує незадеклароване членство. Йдеться, перш за все, про стратегічну 

привабливість Швеції та Фінляндії для НАТО, а також про достатній рівень їх 

відповідності критеріям, необхідним для вступу до Альянсу. Не сплачуючи членські 

внески, країни у своїй діяльності виконують майже всі зобов’язання, які взяли на 

себе держави-члени НАТО. Зокрема, Швеція і Фінляндія є активними учасниками 

міжнародних програм, навчань, кризового урегулювання під егідою НАТО, а також 

більшості форматів практичної взаємодії. Однак активізація двосторонньої взаємодії 

з НАТО свідчить не про прагнення приєднатися до лав Альянсу, а про використання 

додаткової можливості унеможливити потенційну російську агресію. За рахунок 

налагодження двостороннього шведсько-фінського співробітництва та розширення і 

поглиблення співпраці з Північноатлантичним Альянсом відбувається зміцнення 

позицій скандинавських нейтральних держав у регіоні Північної Європи.  

Примітно, що, з одного боку, російська загроза вивела на новий рівень 

шведсько-фінське співробітництво, а з іншого – продемонструвала діаметрально 

протилежну розстановку зовнішньополітичних пріоритетів. Швеція активно 

зреагувала на анексію українського Криму та конфлікт на Донбасі, 

продемонструвавши своїми зовнішньополітичними маневрами та внутрішніми 

змінами, що готова дати відсіч потенційному агресору. Натомість Фінляндія діє 

більш обережно. Зміцнюючи свій оборонний потенціал та покладаючись на 
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політичну підтримку з боку Швеції, регіональних партнерів та НАТО, вона 

продовжує лояльно ставитися до Російської Федерації.  

7. Автором встановлено недоцільність здійснення Україною нейтральної 

політики. З моменту здобуття нашою державою незалежності нейтралітет та 

позаблоковість, конкуруючи при цьому з вектором євроатлантичної інтеграції, були 

поширеними темами дискусії у вітчизняних політичних та наукових колах. 

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

сподіватися на власні сили у контексті створення умов 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. Водночас, навіть в умовах війни на сході помітні прагнення деяких 

політичних сил і рекомендації міжнародних «експертів» порушувати питання про 

проголошення нейтралітету України за зразком Фінляндії, що дасть нагоду 

«заспокоїти» Росію і відновити з нею економічні зв’язки. Однак такий розвиток 

подій не видається вірогідним, враховуючи те, що між Україною і нейтральними 

країнами, зовнішня політика яких була об’єктом цього дослідження, 

спостерігаються значні геополітичні, цивілізаційні та економічні відмінності.  

Усі зазначені державні актори належать до категорії розвинених і можуть 

витрачати значні кошти на оборонні потреби, фактично вже реформувавши збройні 

сили згідно до стандартів НАТО, а це може стати першим кроком до членства в 

Альянсі. До того ж, Австрія, Швеція та Фінляндія вже є членами ЄС, що посилює їх 

безпеку у Європі та підвищує шанси на вступ до лав НАТО. Вони також 

відрізняються надзвичайно високим рівнем життя населення, розвиненою 

інфраструктурою і низькою корумпованістю державного апарату, які разом є 

чинниками формування бажання серед широких верств населення залишатися 

частиною комфортної та безпечної західної цивілізації, тоді як в Україні, яка є 

порівняно новою країною на міжнародній арені, суспільство в умовах глибокої 

економічної кризи і війни на сході розділене російською пропагандою на дві групи, 

які обстоюють кардинально різні шляхи розвитку країни. Про це свідчать результати 

опитувань населення щодо можливого членства України в НАТО та ЄС, які суттєво 

відрізняються у східних і західних регіонах і не є одностайними навіть у 
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центральних областях. Всі нейтральні державні актори, за винятком Фінляндії, не 

відчувають на собі безпосередньої російської загрози, тоді як більшість великих міст 

центральної та східної України, як країни, що не має стратегічної глибини території, 

розташовані недалеко від кордонів із Росією, а частина спільних українсько-

російських державних рубежів взагалі не контролюється українською владою. Ще 

одна відмінність полягає у тому, що між нейтральними країнами та їх сусідами, 

нема таких гострих протиріч історичного характеру, як в України з країнами її 

західного флангу – Польщею, Угорщиною та навіть Румунією. Отже, Україна 

практично позбавлена союзників серед прикордонних із нею країн, адже навіть для 

порівняно дружньої до офіційного Києва Туреччини значення економічних зв’язків 

із Росією у сферах туризму, житлового будівництва і торгівлі продуктами 

харчування є вагомішим, ніж співпраця з українською стороною. Таким чином, 

стратегічна ситуація, в якій перебуває офіційний Київ, є загрозливою і не створює 

сприятливих умов для набуття нейтрального статусу за жодних обставин. Зрештою, 

нейтральні країни десятиліттями, а у деяких випадках – і століттями своєю 

активною зовнішньою політикою формували позитивний імідж на міжнародній 

арені, водночас накопичуючи прямі закордонні інвестиції, тоді як для західних 

партнерів Україна залишається країною без чітких геополітичних пріоритетів, яка 

фактично посідає останні місця у різноманітних світових рейтингах і є 

непривабливою для інвестування через монополізацією економіки державою та 

олігархічними кланами.  

7. Сформульовано рекомендації для органів державної влади України, в 

компетенції яких перебуває здійснення зовнішньополітичної і внутрішньополітичної 

діяльності держави. Поки Україна у роки правління Л. Кучми покладалася на 

багатовекторність, яка означала відсутність чітко визначених пріоритетів у 

зовнішній політиці та невміле маневрування між «стратегічними» партнерами, Росія 

нарощувала свої оборонні видатки за рахунок «нафтодоларів» і досягнула 

внутрішньої стабільності після врегулювання ситуації в Чечні в 2003 р. Згодом вона 

використала досвід створення самопроголошених республік у Молдові та на Кавказі 

і в Україні задля її постійної дестабілізації. За таких умов наша країна повинна 

протиставити цій політиці власну міжнародну стратегію:  
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a) важливим аспектом цього питання є задекларований Україною курс на 

вступ до НАТО та отримання дієвих, підтверджених парламентами, гарантій 

безпеки нашій державі, яка добровільно відмовилися від третього найбільшого у 

світі ядерного арсеналу. В умовах порушення положень Будапештського 

меморандуму Росією, як однією з держав його гарантів, доцільнішим було б 

працювати над виробленням нового механізму гарантування безпеки. Крім того, 

зближення з НАТО створює підґрунтя для розвитку двосторонніх відносин з його 

державами-членами, зокрема зі США та Канадою. Ці країни мають значний вільний 

капітал і ноу-хау для того, щоб фінансувати розробки українського ВПК, 

здійснювати спільні проекти з виготовлення складних систем озброєнь або 

«точково» постачати українським збройним силам протитанкові озброєння чи 

переносні системи ППО. 

б) необхідно налагодити відносини особливого партнерства з нейтральними 

країнами Європи, які мають значний престиж у міжнародних організаціях чи є 

неформальними лідерами окремих регіонів. Йдеться, насамперед, про Швейцарію, 

як одного з головних європейських осередків дипломатії, а також про Швецію – 

економічного і демографічного лідера Скандинавії.  

в) враховуючи конфлікт на території України та низьку відповідність 

оборонної, економічної, правової сфер стандартам Північноатлантичного Альянсу, 

про отримання ПДЧ та вступ до НАТО у найближче десятиліття говорити не 

доводиться. Проте, за умови позитивної динаміки реформування у ключових для 

Альянсу сферах (лібералізація економіки, боротьба з корупцією, зменшення впливу 

держави на економіку, очищення судової гілки влади), Україна може сподіватися на 

отримання додаткової міжнародної підтримки для внутрішньополітичних 

перетворень, а покращення її міжнародного іміджу сприятиме більш серйозному 

ставленню західних партнерів до проблемного питання членства офіційного Києва в 

НАТО. 

г) варто вдатися до перегляду Воєнної доктрини України та Стратегії 

національної безпеки з метою адаптації їх до нових безпекових умов та вироблення 

механізмів інтеграції до системи колективної безпеки у Європі та світі. Перш за все, 

має бути врахована наявність гібридного конфлікту на території держави, який 
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агресор прагне географічно розширити з метою матеріально-технічного, 

економічного та демографічного виснаження країни. Доцільно звернути увагу на 

розміщення армійських резервів таким чином, щоб мати можливість відбити атаку 

агресора з мінімальними часовими та підготовчими затратами. Також варто 

використати і швейцарський та ізраїльський досвід формування армії, які 

опираються на наявність великої кількості добре підготованих резервістів, що, не 

будучи кадровими військовими, мають достатній досвід для ведення тактичних 

бойових дій і можуть отримати миттєвий доступ до вогнепальної зброї.   

д) суттєвим кроком під час гібридної війни стає створення дієвої системи 

інформаційно-кібернетичної безпеки як важливого інструменту інформаційної 

підтримки України у внутрішньо- та зовнішньополітичній сферах, яка повинна 

ґрунтуватися на консолідованому усвідомленні національних інтересів, існуючих 

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

Йдеться, перш за все, про вироблення ефективної стратегії інформаційного 

супротиву політиці Росії, яка, вдало маніпулюючи фактами, погіршує імідж України 

на міжнародній арені та намагається привернути на свій бік російськомовне 

населення нашої держави.  

Отже, Україна не має необхідних ресурсів для того, щоб вплинути на політику 

Росії. Варто змиритися і усвідомити той факт, що це – довгострокова загроза, для 

боротьби з якою необхідні рішучі кроки і зміни, а також консолідація наявних 

ресурсів як на зовнішньополітичному, так і на внутрішньому рівні. Фактично зараз 

йдеться про політику, спрямовану на виживання – збереження державності. У 

довгостроковій перспективі можна розглядати варіант повернення окупованих 

територій.  

На цій підставі Україна якомога довше має зберігати за собою право вибору 

союзників. Реалізовувати це доволі важко, адже імідж нашої держави впродовж 

тривалого часу пов’язували з імітуванням реформ, нецільовим використанням 

коштів, наданих на їхню реалізацію, зростанням зовнішньої заборгованості, 

корупцією та невдалим маневруванням на міжнародній арені. Розгортання на 

території України конфлікту, який знаходиться у небезпечній близькості до 

кордонів ЄС та НАТО, з одного боку, поповнює перелік недоліків, які 
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унеможливлюють членство у цих інтеграційних об’єднаннях, а з іншого − несе 

настільки масштабні загрози, що вони просто не можуть ігноруватися світовим 

співтовариством. Тож можна припустити, що Україна у разі вироблення чіткої 

стратегії щодо розв’язання існуючих проблем, може отримати певні привілеї від 

західних партнерів. Йдеться про фіксований проєвропейський курс зовнішньої 

політики, заснованої на спільності інтересів. Орієнтація на Європу не лише 

дозволить Україні зміцнити власні геополітичні позиції, а й у перспективі 

перетворить її на центр консолідації держав пострадянського простору, які, 

орієнтуючись на західні цінності, поки продовжують залишатися у сфері впливу 

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

16. 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. 

 

Дані про апробацію дисертаційного дослідження 

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження пройшли 

апробацію на 11 міжнародних та національних конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

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

(м. Київ, квітень 2015 р.); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Фактори та умови 

модернізації предмету досліджень представників суспільних наук» 

(м. Дніпропетровськ, червень 2015 р.); 
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє політики 

лібералізму в Україні» (м. Київ, вересень 2015 р.); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

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

(м. Київ, жовтень 2015 р.); 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

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

(м. Київ, квітень 2016 р.); 

6. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of 

development of social sciences: Conference Proceedings (June 28-30, 2016, Kielce: Holy 

Cross University); 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

суспільних наук: наукові дискусії» (м. Київ, Україна, 19-20 серпня 2016 року); 

8. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 

2016 р.); 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети 

України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 20 

жовтня 2016 р.); 

10. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

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

11. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 26 жовтня 

2017 р.). 

 


