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У матеріалах Всеукраїнської наукової онлайн конференції за міжнародною 

участю висвітлено широкий спектр питань, пов’язаних із актуальними 

проблемами розвитку країн та регіонів, сучасних міжнародних процесів у 

геополітичному, культурному, енергетичному та інформаційному вимірах, 

міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесів, питань міжнародного 

правопорядку на початку ХХІ ст. та різнопланових аспектів місця та ролі 

України в системі міжнародних відносин. На основі аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розглянуто шляхи вирішення завдань сьогодення у 

згаданих галузях, надано обґрунтовані пропозиції щодо шляхів покращення 

міжнародної взаємодії та дипломатичної діяльності, а також щодо 

вдосконалення чинного законодавства.  
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представники цих культур потребують знання всього контексту спілкування: не 

тільки ситуативного, а й культурно-історичного, релігійного, філософського, 

ідеологічного та ін. Лише мовне спілкування, без зважання на невербальні 

особливості комунікації в цих культурах, може бути ненадійним. Недарма 

японську бесіду описують як гру недомовок або айсберг, де найважливішу суть 

можуть навмисно приховувати мовними засобами [5, с. 227]. 

Класичним прикладом представників культури вузького (низького) 

контексту є США. Промова тут більш прямолінійна, інформативно достатня, 

оскільки все, що потрібно сказати, в них повідомляють за допомогою мови. 

Хоча в ній бракує різних комунікативних пасток – випадків, коли етика 

поведінки приховує реальну ситуацію. Наприклад, усмішки ввічливості або 

клішовані відповіді типу I am fine (Я в порядку, мені добре) на запитання How 

are you? (Як ти?) незалежно від ситуації 

Культури, що приділяють мало значення контексту, опираються на усну і 

письмову мову як однозначний виразник значення. Послання вважаються 

вичерпними і такими, що не вимагають символічної підтримки у контексті 

послання. 

Отже, успішність міжкультурного спілкування залежить не лише від 

знання мов і національних особливостей. Мова є тільки необхідною 

передумовою комунікації, важливу роль в якій відіграє відчуття стилю, 

загального настрою спілкування, що притаманий певній культурі. Загалом 

визначення належності конкретної національної культури до певного типу 

завжди є умовним і ґрунтується лише на переважанні певних ознак, які в різні 

часи під впливом історичних обставин можуть змінюватися. 
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Найголовнішим завданням внутрішньої та зовнішньої політики України 

після 2014 р. є захист суверенітету та відновлення територіальної цілісності 

держави. Після анексії Криму Росією та початку російсько-української війни, 

надзвичайно важливе значення для України має партнерство та міжнародне 

співробітництво з державами, які заявили про свою підтримку її суверенітету та 

територіальної цілісності. До числа таких країн належить Королівство Норвегія. 

Розбудова партнерських відносин та успішне співробітництво в рамках 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%90
https://istu.edu.ua/en/about-the-university/academician-yuriy-bugay-international-scientific-and-technical-university/
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міжнародних організацій потребують вивчення зовнішньополітичних стратегій  

та пріоритетів держав-партнерів, що й зумовлює актуальність дослідження 

місця України у зовнішній політиці Норвегії у 2014-2019 рр. Мета дослідження 

- проаналізувати причини активізації зовнішньої політики Норвегії щодо 

України у цей період та визначити основні напрямки норвезько-української 

співпраці.  

Демократія, права людини, сталий розвиток та міжнародний 

правопорядок традиційно складають основу зовнішньої політики Королівства 

Норвегія. Найважливішими зовнішньополітичними пріоритетами на початку 

ХХІ ст. були визначені безпека, збереження і подальший розвиток 

демократичних цінностей, права людини, сталий розвиток, міжнародний 

правопорядок, боротьба із зміною клімату[10].  

Особлива увага у зовнішньополітичному курсі Норвегії приділяється 

питанням безпеки, як на міжнародному, так і на регіональному рівнях. Безпека -

це основна передумова і мета норвезької зовнішньої політики, яка спрямована 

на активне включення в міжнародний простір для забезпечення власних 

безпекових інтересів та вирішення проблем міжнародного характеру, які 

загрожують регіональній та глобальній безпеці. 

Анексувавши Крим і розпочавши війну на сході України, Російська 

Федерація порушила базові міжнародно-правові принципи та запустила процес 

руйнування системи міжнародної та європейської безпеки. Застосування 

військової сили проти України створило загрози й для безпеки Норвегії. Одразу 

після того, як обидві палати Державної Думи Росії проголосували за введення 

російських військ на українську територію, Норвегія разом з іншими країнами-

членами НАТО засудила військову ескалацію Росії в Криму та російську 

військову присутність на території України[11]. 

У Зверненні до Стортингу від 25 березня 2014 р. міністр закордонних 

справ Норвегії від імені норвезького уряду заявив про рішучу підтримку 

суверенітету та територіальної цілісності України. Окупацію та анексію Криму 

Росією було визнано порушенням основних принципів міжнародного права, а 

експансіоністську політику щодо України - політикою влади, яка належить до 

іншого часу[9]. Про підтримку Норвегією єдності, суверенітету та 

територіальної цілісності України у травні 2014 р. заявив у своєму виступі на 

124-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Відні й тодішній міністр 

закордонних справ Борге Бренде [13]. Починаючи з 2014 р. Норвегія стала 

співавтором більшості резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на підтримку 

територіальної цілісності та державного суверенітету України. У відповідь на 

анексію Росією українського Криму, Норвегія також приєдналася до рішення 

Ради ЄС щодо санкцій проти Росії, хоча й не є членом Євросоюзу. 

З березня 2014 р. розпочалися регулярні контакти між Україною та 

Норвегією на рівні міністрів закордонних справ, метою яких була подальша 

розбудова норвезько-українського співробітництва в політичній, економічній та 

безпековій сферах. Восени 2014 р., в надзвичайно складний для України період, 

відбувся перший в історії незалежної України офіційний візит прем’єр-міністра 

Норвегії Ерни Солберг до Києва. Під час візиту були підписані дуже важливі 
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для України угоди про співробітництво в сфері радіаційної та ядерної безпеки, 

про надання фінансової допомоги з метою підтримки державного бюджету, про 

допомогу переселенцям із Криму і Донбасу. Також було підписано меморандум 

із Фундацією «Сід Форум Норвегія» та Міжнародним благодійним фондом 

«Сід Форум Україна»[1]. 

У 2016 р., також вперше за всю історію норвезько-українських відносин 

відбувся офіційний візит Президента України П. Порошенка в Норвегію. Під 

час візиту було підписано Спільну декларацію про партнерство між Україною 

та Королівством Норвегія[5]. У декларації були визначені основні напрямки 

співробітництва між Норвегією та Україною на міжнародному рівні, узгоджені 

спільні позиції сторін щодо співпраці в ООН, ОБСЄ, НАТО та Раді Європи, між 

НАТО та Україною у відповідності до Комплексного пакету з надання 

допомоги НАТО Україні, узгоджено проведення політики невизнання щодо 

Криму, підтримки зусиль зі звільнення всіх політичних в’язнів та осіб, які 

незаконно утримуються у зв’язку з агресією на Донбасі та окупацією Криму. 

Відносини між Україною та Норвегією були проголошені міждержавним 

партнерством. 

Декларація також анонсувала подальше розширення двостороннього 

співробітництва у сфері забезпечення прав людини, ефективного урядування, 

реформування оборонно-безпекового сектору, реформування енергетичного 

сектору та підвищення його енергоефективності. 

Ще одним важливим пунктом Декларації було розширення 

двостороннього діалогу з питань європейської інтеграції, оскільки Норвегія, не 

будучи членом ЄС, має великий досвід співпраці з ЄС. Українсько-норвезький 

діалог з питань європейської інтеграції, метою якого є вивчення досвіду 

Норвегії щодо участі у Європейській асоціації вільної торгівлі, Шенгенській 

зоні та Європейському економічному просторі в рамках Угоди про 

Європейську економічну зону, розпочав свою роботу у квітні 2017 р. [6]. 

З 2014 р. активізувалося й оборонне співробітництво між Норвегією та 

Україною. У березні 2014 р. Міністерство оборони Норвегії оприлюднило прес-

реліз, в якому повідомило про припинення до кінця травня 2014 р. всіх 

запланованих заходів військового співробітництва між Норвегією та Росією. 

Зокрема, було відкладено візит російського міністра оборони, призупинено 

підготовку та відкладено проведення морських навчань «Північний орел»[12]. 

зважаючи на те, що з часу незаконної анексії Криму Росія ще більше сприяла 

дестабілізації ситуації в Україні, норвезький уряд вирішив продовжити 

призупинення військового співробітництва із Росією до кінця 2014 р.[7]. Згодом 

військове співробітництво було повністю припинено. Співпраця відбувалася 

лише в проведенні пошуково-рятувальних операцій на морі та в сфері 

забезпечення безпеки кордонів. Лише через чотири роки, в лютому 2018 р. у 

Москві та в березні 2019 р. у Осло відбулися консультативні зустрічі між 

представниками Міноборони Росії та Норвегії[3]. 

 Разом з тим, з моменту російської агресії Міністерство оборони Норвегії 

розширило і посилило оборонне співробітництво з Україною як в рамках 

партнерства з НАТО, так і на двосторонньому рівні. До 2014 р. співробітництво 
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між Україною та Норвегією у оборонній сфері відбувалось у формі обміну 

курсантами між військовими академіями, офіційних дискусій щодо політики 

безпеки та підтримки норвезькою стороною дистанційної освіти у вищих 

військових навчальних закладах України на основі досвіду, накопиченого 

Норвегією під час співпраці із Сербією. 

Починаючи з 2014 р. норвезькі офіцери як спостерігачі присутні на 

українсько-американських морських навчаннях Сі-Бриз та на американсько-

українських навчаннях «Швидкий тризуб». Також було значно розширено 

обмін курсантами між військовими навчальними закладами, започатковано 

проведення регулярних консультацій з питань безпеки. У червні 2014 р. 

Норвегія безоплатно передала Україні 77 000 армійських польових пайків для 

українських військових. Цей внесок був високо оцінений українською владою. 

У Офісі зв'язку НАТО в Києві почав працювати норвезький національний 

експерт[8]. 

 В рамках проекту «Україна-Норвегія» з перепідготовки колишніх 

військовослужбовців та членів їхніх сімей у 2014 р. було створено, а 2016 р. 

розширено Норвезько-Український університетський альянс, до складу якого 

увійшли 16 університетів (15 українських університетів та норвезький НОРД 

Університет). Фінансування проекту здійснювало Міністерство закордонних 

справ Королівства Норвегія через учасника проекту з норвезького боку - 

Університет Норд. Учасниками проекту були також Посольство Норвегії в 

Україні та офіс військового аташе з питань оборони при Посольстві Норвегії в 

Україні[4]. 

Висновки. Зміни в архітектурі європейської безпеки внаслідок анексії 

Криму та російської агресії на сході України призвели до активізації 

двостороннього діалогу та активної співпраці Норвегії з Україною на 

міжнародному рівні. Протягом 2014-2016 рр. відносини між Норвегією та 

Україною вийшли на рівень партнерських. Норвегія демонструє активну 

підтримку України в міжнародних організаціях, сприяє реалізації 

євроінтеграційних прагнень України, надає економічну та гуманітарну 

допомогу переселенцям із Криму та Донбасу. Норвегія не визнає анексії Криму 

Росією, засуджує її агресію на сході України та порушення прав людини у 

анексованому Криму і постійно декларує це на міжнародному рівні. 
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