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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ  

КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ В УМОВАХ  КРИЗИ  СИСТЕМИ  

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В умовах тривалої військово-політичної агресії РФ на сході 

України, надзвичайно важливим завданням є збереження та 

поглиблення партнерських стосунків з країнами, які  з початком 

російської агресії заявили про підтримку суверенітету і територіальної 

цілісності України. Розбудова партнерських відносин та успішне 

співробітництво в рамках міжнародних організацій передбачають 

координацію та узгодження спільних позицій на міжнародній арені, 

що, в свою чергу, зумовлює необхідність детального вивчення 

зовнішньополітичних пріоритетів та зовнішньополітичних стратегій 

держав-партнерів України, до числа яких належить  й Королівство 

Норвегія.  

Окремі аспекти зовнішньополітичної діяльності Кролівства 

Норвегія досліджували О. Цвєтков, І.Сабор, Б. Барна, О.Подворна,  Д. 

Пугачова, М. Трофименко.  

Норвегія має давні традиції виваженої зовнішньої та безпекової 

політики, основу якої складають цінності демократії, прав людини та 

поваги до міжнародного права. Зовнішньополітична діяльність 

Королівства Норвегія на початку ХХІ ст.  була спрямована на 

підтримку світового  економічного зростання, збереження 

міжнародного порядку, зменшення наслідків кліматичної кризи та 

загроз глобальній екосистемі, боротьбу з бідністю, забезпечення прав 

людини, миротворчу діяльність, міжнародне співробітництво та 

координацію дій в Арктичному регіоні [6].  

Анексія Російською Федерацією   Криму,  російська збройна 

агресія на сході України,  відкрита інтервенція російських збройних 

сил  у Сирію,  громадянська війна в Ємені, політична та економічна 

нестабільність  в  поясі країн від Сахеля до Афганістану, зруйнували 

міжнародний порядок та систему міжнародної безпеки. Нові виклики і 

загрози міжнародній безпеці призвели до значних змін у 
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зовнішньополітичних пріоритетах Норвегії та спонукали її до 

активізації  міжнародної діяльності.  

У зовнішньополітичній декларації  від 24 березня 2014 р. [1],  

російська анексія Криму була визнана  порушенням міжнародного 

права. Норвегія, як і її союзники по НАТО та партнери в ЄС, засудила  

незаконні дії Російської Федерації щодо Криму, повністю припинила 

норвезько-російське військове співробітництво, в тому числі й в  

Арктиці [5], приєдналася до міжнародних санкцій. Під час дебатів у 

Стортингу щодо основних засад зовнішньої політики Норвегії на  2015 

р. було актуалізовано  напрямки зовнішньої політики, відповідно до 

викликів і загроз, які постали перед Королівством: «безпека, основні 

цінності, економічні інтереси, мир, розвиток і гуманітарна політика,  

боротьба із зміною клімату» [2, 3].   

Виходячи з того, що зовнішня політика держави не може 

залишатися статичною, у квітні 2017 р. були визначені наступні три 

основні напрямки діяльності [4] в умовах мінливого 

зовнішньополітичного ландшафту та в умовах кризи системи 

міжнародної безпеки:  

1. Подальше поглиблення трансатлантичних зв‘язків та 

подальший  розвиток  довгострокової  співпраці з США; посилення 

колективної оборони НАТО та оборонних можливостей Норвегії 

шляхом проведення більшої кількості спільних військових навчань та 

присутності союзників по НАТО на Півночі; подальший розвиток 

співпраці з РФ  в Арктичному регіоні лише на основі спільних інтересів 

та послідовної і передбачуваної політики; підтримку та  розвиток  

міжнародного правопорядку, посилення ролі ООН, сприяння правам 

людини, верховенству права та демократії.  

2. Розширення та поглиблення  європейського та північного 

вимірів в безпековій політиці через розвиток тіснішої співпраці з 

обраними європейськими союзниками та  між НАТО і ЄС; сприяння  

ефективному контролю над зовнішніми кордонами ЄС; поглиблення 

співпраці з країнами ЄС у галузі безпеки на Півночі. 

3. Активізація миротворчої та гуманітарної діяльності  щодо  

врегулювання  конфліктів, нестабільної політичної та економічної 

ситуації  в країнах  Близького Сходу, Північної Африки, Сахеля).  

Надзвичайо чутливими  для безпеки Норвегії  залишаються 

відносини з Росією. Норвегія розглядає Російську Федерацію як 

порушника міжнародного права і, водночас,  як важливого партнера 

для реалізації норвезьких національних інтересів в Арктиці.  
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БРИТАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності 24 

серпня 1991 року Україна почала проводити активну зовнішню 

політику, встановлюючи двосторонні дипломатичні контакти з 

провідними країнами світу, особливе місце серед яких належить  

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

Будучи членом ЄС, постійним членом Ради Безпеки ООН та однією з 

найбільш економічно розвинутих держав світу, Великобританія стала 

важливим не лише політичним союзником, але й одним із провідних 

торгівельних партнерів України в ЄС.  
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