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Постановка проблеми. Говорячи про країни Пів-
нічної Європи, виділяють окремо групу країн Скан-
динавії – Данію, Норвегію, Швецію, Фінляндію та 
Ісландію. Цікавим є розгляд цих країн через рівень 
партнерства з ключовими гравцями міжнародних 
відносин – НАТО та ЄС, а також можливі тенденції 
його поглиблення чи навпаки послаблення. Нині від-
бувається перехід на якісно новий етап розвитку між-
народних відносин, і НАТО займає одну з основних 
позицій у цих трансформаційних процесах. Сканди-
навські країни мають високий ступінь розвитку від-
носин із цією євроатлантичною структурою: через 
членство в Альянсі (Данія, Норвегія, Ісландія) або 
через тісну співпрацю з ним (Фінляндія та Швеція). 
Що стосується відносин скандинавських країн з ЄС 
у сфері безпеки та оборони, варто зазначити, що сту-
пінь інтегрованості країн до європейських структур 
у цьому контексті різниться залежно від загального 
рівня співробітництва кожної країни із цією міжна-
родною організацією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
останніх двох десятиліть у світовій політиці відбулися 
значні зміни, що привели до концептуального перегля-
ду способів і засобів забезпечення міжнародної безпе-
ки, а це загалом спричинило перегляд базових засад у 
дослідженні безпекової політики. Скандинавські краї-
ни в цьому контексті виявляються цікавим матеріалом 
для досліджень, адже в питаннях проведення власної 
безпекової політики кожна із цих держав дотримуєть-
ся власної, інколи діаметрально відмінної позиції від 
сусідньої держави. Швеція та Фінляндія дотримують-
ся позиції нейтралітету (або неприєднання) у власному 
зовнішньополітичному векторі, натомість Норвегія, 
Данія та Ісландія глибоко інтегровані до системи євро-
атлантичної безпеки через членство в НАТО. Тому по-
няття безпеки є ключовим під час розгляду зовнішньо-
політичного вектора безпекової політики цих країн. 
Воно почало викристалізовуватись із різновекторних 
досліджень К.С Грея, Г. Морґентау, Дж. Міршаймера, 
Р.Н. Розенкранса та інших [1], які займалися аналізом 
військових стратегій, оборонної політики, ядерного 
паритету тощо. Для розгляду суті міжнародної без-
пеки важливо визначити значення поняття «система 
міжнародної безпеки», яким займаються вітчизняні 
дослідники С. Федуняк [2], Я. Тимків [3]. Проблема-
ми ролі НАТО в структурі європейської безпеки займа-
ються українські дослідники О. Полторацький [4] та  
О. Томашевич [5]. А питання нейтралітету ґрунтовно 
розглядається вітчизняними дослідниками Л. Чека-
ленко [6], А. Шевченко [7] та В. Вдовиченко [8].

Метою статті є визначення специфіки взаємодії 
країн Скандинавії у сфері зовнішньої політики, приді-
ляючи особливу увагу безпековому виміру.

Виклад основного матеріалу. Безпековий вимір 
зовнішньої політики скандинавських країн формуєть-
ся їхніми відносинами з НАТО, ЄС, ООН та регіональ-
ними структурами безпеки Північної Європи. Най-
активніше впливають на формування цього вектора 
зовнішньої політики країн Скандинавії НАТО та ЄС.

Однією з країн – засновниць організації Північно-
атлантичного договору є Данія. Країна займає важливе 
стратегічне положення, яке визначається насамперед 
тим, що вона розташована в зоні протоки, що сполучає 
Балтійське та Північне море і забезпечує вихід держав 
Балтійського регіону в Атлантику [9]. Під час холодної 
війни НАТО була наріжним каменем датської політики 
безпеки й оборони [10], хоча Данія, як і її сусідка Нор-
вегія, не розміщувала на своїй території в мирний час 
військові бази та ядерну зброю, а також обмежила вій-
ськову діяльність інших держав на острові Борнхольм. 
З розпадом біполярної системи міжнародних відносин 
безпекова політика країни змінилась та стала більш ак-
тивною і як члена НАТО, і як західного партнера схід-
ноєвропейських і балтійських країн [11, P. 95]. 

Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. Данія бере участь у 
військових операціях НАТО (більше двадцяти), де 
були задіяні більше 44 тисяч датських військовослуж-
бовців, які виконували завдання на Балканах, в Іраку, 
Пакистані, Македонії, Афганістані, Грузії, Таджикис-
тані, на Близькому Сході, Лівії [12]. 

У зв’язку з подіями 2014 р., які пов’язані з агре-
сивною політикою Росії, Данія посилила свою участь 
в Північноатлантичному альянсі. Вона разом із Німеч-
чиною та Польщею заявила про посилення корпусу 
НАТО «Північ – Схід» в польському місті Щецин, що 
дасть можливість швидше планувати наземні операції 
та навчання НАТО [13]. Поряд із цим було вирішено 
направити військовий корабель і розвідувальний літак 
Данії в Балтійське море для зміцнення безпеки країн, 
які відчувають себе вразливими. Витрати на передис-
локацію було вирішено оплатити з бюджету Міністер-
ства оборони Данії.

Данія поряд з іншими північноєвропейськими дер-
жавами бере участь у реалізації проекту зі створен-
ня скандинавської міні-НАТО, яка в перспективі пе-
рейшла б у підпорядкування Північноатлантичного 
альянсу [14]. Проект Північноєвропейського військово-
го блоку, який планується створити за зразком НАТО, 
а в перспективі підпорядкувати Північноатлантичному 
альянсу, розглядався у 2009 р. у Норвегії. Передбача-
лось створити військову та цивільну робочу групи з не-
стабільних регіонів, спільного десантного військового 
формування, підрозділи реагування в умовах катастроф 
і стихійних лих, морського підрозділу реагування на 
рівні сил берегової охорони, спільних систем кіберне-
тичної оборони, спільної повітряної, морської і супут-
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никової розвідки, налагодження співпраці з питань 
управління в Арктиці, а також формування підрозділу 
з розслідування військових злочинів.

Норвегія є країною – засновницею НАТО і вже 
понад півстоліття неухильно дотримується її осново-
положних принципів. З 1949 р. оборонна політика 
Норвегії стала тісно пов’язуватися з курсом НАТО. 
Одночасно вона почала отримувати істотну допомогу 
на розвиток свого оборонного відомства. Приблизно 
чверть військових витрат Норвегії покривалися шля-
хом надання коштів від інших країн – учасниць альян-
су (наприклад, для спорудження аеродромів, майдан-
чиків для ракетних установок і складів боєприпасів 
Норвегія виділила лише 30% власних коштів). 

З початком 90-х рр. Норвегія взяла курс на сут-
тєве скорочення своїх збройних сил і асигнувань на 
військові потреби. Викликане це було розпадом СРСР  
(з ним Норвегія мала спільний сухопутний кордон, 
який десятиліттями сприймався як межа потенційної 
конфронтації). Керівництво країни вирішило, що за-
гроза з північного сходу втратила свою гостроту. 

Незважаючи на відсутність іноземних баз та інші 
аспекти безпекової політики країни, на території 
Норвегії нині розміщені радіонавігаційні станції та 
інші об’єкти, що обслуговують американські атом-
ні підводні човни й літаки НАТО. У країні регулярно 
проводяться маневри об’єднаних збройних сил блоку. 
Інфраструктура Норвегії якнайкраще підготовлена 
до прийому сил союзників у кризових ситуаціях і має 
величезні енергетичні запаси (наприклад, вона може 
забезпечити близько 30% потреб країн – членів НАТО 
енергетичною сировиною, якщо в цьому виникне по-
треба). Також у мирний час сили НАТО можуть вико-
ристовувати вісім авіаційних баз і склади для важкого 
озброєння [15]. 

Норвегія як одна з країн – учасниць НАТО активно 
брала участь у військових операціях альянсу (Боснія, 
Косово, Афганістан, Лівія тощо). У контексті відпо-
відних рішень НАТО країна впродовж тривалого часу 
виконувала свої зобов’язання в Боснії, де перебувало 
близько 700 її військовослужбовців. Норвезький пар-
ламент без будь-яких вагань схвалив пропозицію уря-
ду щодо участі Норвегії у воєнних операціях НАТО на 
території Югославії [16, с. 16].

Важливим чинником особливого становища Норве-
гії в НАТО є її сусідство з Росією. Пріоритети зовніш-
ньої політики не тільки Норвегії, а й усіх країн НАТО 
спрямовувались на дружній діалог із Росією. Терито-
ріальне сусідство Норвегії з Росією сприяло активній 
співпраці в питаннях транскордонного економічного, 
соціального і культурного співробітництва. Але події 
2014 р. в Україні кардинально змінили погляди нор-
вежців на добросусідство з РФ – Норвегія виступила 
з різкою критикою анексії Криму та втручання РФ на 
Донбасі.

Безпосередні скандинавські сусіди Норвегії – Шве-
ція і Фінляндія – відіграють важливу роль у стабіліза-
ції відносин на європейському континенті зокрема й у 
світі загалом. Норвегія тісно співпрацює з різних пи-
тань зі своїми північними сусідами. Маючи різні під-
ходи до питань безпеки, Швеція і Фінляндія не є чле-
нами НАТО, однак обидві країни чудово співпрацюють 
із країнами альянсу (наприклад, Швеція є головним 

постачальником зброї до Норвегії). Зазначимо, що 
шведська і норвезька промисловість значною мірою 
взаємоінтегровані. З 2009 р. Норвегія почала тісніше 
співпрацювати з Фінляндією у військово-технологіч-
ній сфері, після закупівлі останньою норвезьких ра-
кетно-зенітних систем [17].

Після кризи світоустрою кінця 80-х – початку  
90-х рр. контакти між Швецією і НАТО стали зроста-
ти і в 1994 р. країна стала партнером альянсу, взявши 
участь у програмі «Партнерство заради миру», що ви-
значило подальшу її долю у миротворчих місіях НАТО 
в Боснії та Герцеговині, а потім і в Косово шляхом на-
дання організації збройних формувань Швеції. Буду-
чи членом Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), 
шведський контингент в Афганістані сприяв віднов-
ленню провінції Мазарі-Шаріф (з 2006 р.), будучи від-
повідальним разом з фінськими військовиками за чо-
тири північні провінції Афганістану.

Швеція має сусідство по балтійському регіону з 
Росією, яка в останній час заявляє себе як активний 
військово-політичний гравець (зважаючи на події в 
Сирії та Україні), тому не дивно, що політичні сили 
Швеції – як соціал-демократичний уряд (який тра-
диційно виступає за дотримання і поглиблення швед-
ського нейтралітету), так і правоцентристська опози-
ція (яка традиційно виступає за тіснішу співпрацю 
з НАТО) – вжили заходів для приєднання Швеції до 
Сил реагування НАТО (або NRF – це передовий загін 
альянсу, група швидкого реагування, здатна захисти-
ти будь-якого члена НАТО за будь-якої загрози) [18].

Оборонна політика Швеції на цей момент широко й 
активно обговорюється в шведському суспільстві, ви-
кликаючи гарячі дебати громадськості. На відміну від 
інших країн Європи, де така політика не викликає та-
кого жвавого обговорення, у Швеції вона є предметом 
занепокоєння, особливо в останні декілька років. Ще 
у 2009 р. шведський уряд в односторонньому порядку 
видав декларацію солідарності з північними сусідами 
і країнами ЄС. У ній говорилось, що Швеція буде під-
тримувати ці країни в разі стихійного лиха чи зброй-
ного нападу і що Швеція в свою чергу очікує такої ж 
підтримки, якщо буде потерпати від стихійних лих або 
нападу [19]. 

Ще одна нейтральна скандинавська країна Фін-
ляндія також має тісні зв’язки з НАТО без членства 
в альянсі. З 1993 р. країна бере участь у невійськовій 
частині маневрів НАТО в Балтійському морі, що стосу-
ється відпрацювання міжнародної взаємодії в аварій-
но-рятувальних роботах. У 1994 р. був підписав рамко-
вий документ про приєднання Фінляндії до програми 
НАТО «Партнерство заради миру», у якому співпраця 
країни з альянсом обмежується сферою миротворчої 
діяльності, проведенням пошукових, рятувальних та 
гуманітарних операцій, заходами щодо захисту навко-
лишнього середовища.

У 2009 р. Фінляндія і Агентство НАТО з консуль-
тацій, командування і управління (NC3A) підписа-
ли Меморандум про взаєморозуміння щодо взаємної 
співпраці в ключових галузях оборонних технологій. 
Угода сприяла співпраці в нових сферах, таких як тех-
нології, що підтримуються мережами і допомагають 
у виконанні операцій з підтримання миру ХХІ ст., а 
також верифікації та підтвердженню оперативної су-



91S.P.A.C.E. № 2/2017

місності головних систем і технологій (першу подібну 
угоду з NC3A серед країн-партнерів підписала Швеція 
у 2007 р.) [20].

Дискусія про вступ Фінляндії в НАТО істотно акти-
візувалася після 2014 р. Загалом аргументація тих, хто 
за вступ в НАТО, зводиться до того, що альянс зможе 
захистити Фінляндію від агресії з боку Росії. Против-
ники вступу в НАТО говорять про те, що саме бажання 
вступити в альянс може привести до погіршення відно-
син з Росією і спровокувати агресію [21]. 

Щодо відносин ЄС і скандинавських країн, то Нор-
вегія не є його членом (на референдумі щодо вступу до 
ЄС у 1994 р. 52,4% виборців проголосували проти), а 
до кінця 90-х рр. тема ЄС в контексті проблем безпе-
ки та оборони практично була відсутня у зовнішньо-
політичній дискусії країни, де на першому плані були 
питання відносин з НАТО. Відносини з ЄС вибудовува-
лись в основному навколо торгової політики. Офіційні 
відносини з ЄС в галузі зовнішньої політики були об-
меженими. Політичний діалог із країнами ЄАВТ зво-
дилися до зустрічей (раз на півроку) на рівні міністрів 
закордонних справ і директорів політичних департа-
ментів, контактів експертів із робочими групами, зо-
крема з питань СПБО. 

Ідеї формування спільної зовнішньої безпекової та 
оборонної політики ЄС спочатку зустріли в Норвегії 
(яка багато в чому орієнтувалась на позицію Велико-
британії) з великим скепсисом. Лише поступово і без 
особливого бажання норвезька політична та воєнна 
еліти стали визнавати, що існує воєнно-політичний ви-
мір ЄС і що його значення буде зростати, зокрема й для 
політики безпеки й оборони Норвегії [22].

Серйозним викликом для Норвегії як результат 
розвитку «воєнного виміру» ЄС стало створення Євро-
пейського оборонного агентства, де Норвегія (як Ту-
реччина та Ісландія, які також не входять до ЄС) може 
тільки брати участь в проектах і програмах на умовах, 
які визначило правління ЄОА. З боку ЄС було заявле-
но, що, як із СПБО, треті країни можуть бути запро-
шені до участі в діяльності нового агентства, але це не 
повинно створювати прецеденту для автономності ЄС 
в прийнятті рішень. На практиці це означає, що Нор-
вегія не має права голосу й доступу на стратегічному 
рівні до європейських організацій, які здійснюють ко-
операцію в галузі розвитку оборонних потенціалів, за-
купівель, виробництва озброєнь тощо (зазначимо, що 
Данія взагалі не входить до зазначеної структури, хоча 
є членом ЄС). 

Щодо Данії, то її позиція стосовно воєнного співро-
бітництва з Євросоюзом, хоча вона є одним із найбільш 
активних його учасників, має низку особливостей, що 
відрізняє її політику в порівнянні з іншими скандинав-
ськими країнами. Політика безпеки Данії ґрунтується 
на визнанні провідної ролі США і НАТО та обмеженої 
участі ЄС у питаннях оборони Європи. Данія завжди 
більш скептично ставилася до європейського виміру 
оборони, ніж більшість інших європейських членів 
НАТО. Основний острах пов’язаний із тим, що участь в 
оборонному співробітництві з ЄС може послабити тран-
сатлантичні зв’язки країни з США й НАТО, які зали-
шаються для Данії головними гарантами безпеки.

Проте з середини 90-х рр. уряд Данії став більш ак-
тивно підтримувати розвиток спільної політики оборо-

ни Європи. У колах політичної еліти все частіше озву-
чувалася думка, що неучасть Данії в СПБО послаблює 
її роль в ЄС, її можливість впливати на європейські 
справи. Так, Данія бере участь в цивільних аспектах 
СПБО (наприклад, пов’язаних із поліцейськими і пра-
вовими питаннями), але не бере участь у військових 
операціях з управління кризами. Вказані вище засте-
реження обмежують представництво Данії у всіх орга-
нах ЄС, які займаються питаннями СПБО.

Швеція, яка є членом ЄС, вважає принцип одного-
лосної згоди в питаннях, що стосуються воєнних і обо-
ронних аспектів, дуже важливим і розглядає СПБО як 
сферу, де важливо мати повну підтримку всіх її учас-
ників. Шведи вважають, що більш глибоке політичне 
співробітництво, посилення можливостей ЄС в галузі 
політики безпеки й оборони як глобального фактора 
має центральне значення в укріпленні рівноправного 
трансатлантичного співробітництва. 

Керівництво Швеції вважає, що, можливо, для 
нейтральних країн легше виконувати задачі СПБО, 
оскільки тоді не потрібно вступати в конфлікт між за-
дачами НАТО і ЄС. Європейська стратегія безпеки та 
створення можливостей з управління кризами розгля-
даються Швецією як такі, що мають велике значення 
для продовження розвитку, коли ЄС може стати одним 
із головних факторів безпеки у світі. Підкреслювалась 
необхідність для ЄС взяти на себе більше відповідаль-
ності на глобальному рівні й підвищити свої можливо-
сті. 

Сусідка Швеції Фінляндія є постійним членом ЄС 
з 1995 р. (увійшла до ЄС разом зі Швецією під час дру-
гого розширення Євросоюзу). У 2004 р. були визначе-
ні ініціативи подальшого розвитку СПБО («Головна 
ціль – 2010»), у яких розглядалося питання створення 
бойових груп у проведенні військових операцій. Фін-
ляндія разом з Німеччиною та Нідерландами створила 
першу бойову групу, яка була підготовлена до здійс-
нення місій вже на початку 2007 р. (другу створили 
Франція та Бельгія) [23, с. 167].

Фінляндія підтримує розвиток СПБО ЄС, роблячи 
акцент на посиленні в її межах превентивної складо-
вої, формуванні гуманітарного потенціалу кризового 
врегулювання. На цьому етапі Гельсінкі не визначив-
ся зі ставленням до ідеї розвитку спільної оборони ЄС і 
створення «оборонного ядра» союзу. Зараз йде активна 
дискусія між представниками опозиції, які вважають 
принципово важливим участь країни в будь-яких єв-
роструктурах, що надають той чи інший вплив на єв-
ропейську політику, і центристами, які думають, що 
Фінляндія повинна брати участь у європейських орга-
нізаціях вибірково, виходячи зі своїх інтересів. 

Висновки. Розглянувши партнерство скандинав-
ських країн у сфері безпеки та оборони з НАТО та ЄС, 
можна зробити такі висновки:

– Норвегія, Данія та Ісландія є членами НАТО з 
моменту створення цієї організації й донині трансат-
лантичний вектор цих країн перебуває без змін, йду-
чи у фарватері з військово-політичними ініціативами 
альянсу. Особливого значення членству в НАТО надає 
Данія, вважаючи альянс єдиним реальним гарантом 
стабільності у регіоні трансатлантики;

– скандинавські нейтральні країни – Швеція та 
Фінляндія – традиційно дотримуються політики не-
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приєднання до військових блоків, але співробітництво 
з НАТО у них має постійно високий рівень (інколи рі-
вень партнерства нейтральних країн дорівнює рівню 
незадекларованого членства);

– Норвегія та Ісландія, які не входять до ЄС, прак-
тично не мають змоги брати участь у формуванні СПБО 
ЄС і виступають в ролі спостерігачів, маючи доволі роз-
винені відносини із цією організацією в економічній та 
соціальній сферах;

– Швеція та Фінляндія беруть активну участь у 
формуванні СПБО ЄС, намагаючись надати більшої 
ваги військовим структурам Євросоюзу (що реально 
не вдається через забюрократизованість громіздкого 
апарату організації). Данія займає особливу позицію 
«відсторонення» в ЄС, надаючи перевагу військовій 
структурі НАТО перед ЄС;

– через події в Сирії та Україні відбулась акти-
візація співробітництва скандинавських країн і з 
НАТО, і з ЄС в оборонній сфері, але якщо НАТО дійс-
но є реальним геополітичним гравцем в регіоні, то 
ЄС не може похвалитись таким самим чітко структу-
рованим військовим інструментом на європейському 
континенті.
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Анотація

Пугачова Д. В. Специфіка взаємодії країн Сканди-
навії у сфері зовнішньої політики: безпековий вимір. – 
Стаття.

У статті розглядаються актуальні питання зовніш-
ньої політики скандинавських країн у сфері безпеки 
та оборони, тим більше що аналіз відносин цих країн із 
міжнародними акторами через рівень партнерства з ними 
(відповідно, НАТО та ЄС) має тенденцію до розширення та 
поглиблення в нинішній час. Досліджується трансформа-
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ція безпекових стратегій країн Скандинавії через призму 
переходу сучасної міжнародної системи на якісно новий 
етап розвитку, де НАТО та ЄС займають одні з основних 
позицій у цих процесах. Акцентується увага на тому, що 
скандинавські країни мають достатньо високий ступінь 
розвитку відносин із НАТО (членство в альянсі Данії, 
Норвегії та Ісландії) або тісну співпрацю з ним (Фінлян-
дія та Швеція). Що стосується відносин скандинавських 
країн з ЄС у сфері безпеки та оборони, то відзначається, 
що ступінь інтегрованості країн до європейських струк-
тур в цьому контексті різниться залежно від загального 
рівня співробітництва кожної країни із цією міжнарод-
ною організацією.

Ключові слова: скандинавські країни, НАТО, ЄС, без-
пека, міжнародні відносини.

Аннотация

Пугачёва Д. В. Специфика взаимодействия стран 
Скандинавии в сфере внешней политики: измерение  
безопасности. – Статья.

В статье рассматриваются актуальные вопросы внеш-
ней политики скандинавских стран в сфере безопасности 
и обороны, тем более что анализ отношений этих стран с 
международными актерами через уровень партнерства 
с ними (соответственно, НАТО и ЕС) имеет тенденцию к 
расширению и углублению в настоящее время. Исследу-
ется трансформация безопасности стратегий стран Скан-
динавии через призму перехода современной междуна-
родной системы на качественно новый этап развития, где 
НАТО и ЕС занимают одни из основных позиций в этих 
процессах. Акцентируется внимание на том, что скан-
динавские страны имеют достаточно высокую степень 
развития отношений с НАТО (членство в альянсе Дании, 

Норвегии и Исландии) либо тесное сотрудничество с ним 
(Финляндия и Швеция). Что касается отношений скан-
динавских стран с ЕС в сфере безопасности и обороны, то 
отмечается, что степень интегрированности стран в евро-
пейские структуры в данном контексте отличается в зави-
симости от общего уровня сотрудничества каждой страны 
с этой международной организацией.

Ключевые слова: скандинавские страны, НАТО, ЕС, 
безопасность, международные отношения.

Summary

Pugachova D. V. Interaction Specificity of Scandinavi-
an Countries in the Field of Foreign Policy: Measurement of 
Security. – Article.

In the article the current foreign policy of Scandinavian 
countries in security and defense, moreover, that the analy-
sis of relations of these countries with international actors 
by level of partnership with them (accordingly, NATO and 
the EU), tends to expand and deepen in the current time. We 
study the transformation of security strategies in the light 
of Scandinavia transition contemporary international sys-
tem to a new stage of development where NATO and the EU 
take some of the key positions in these processes. The atten-
tion that the Scandinavian countries have a rather high level 
of relations with NATO (membership in the alliance of Den-
mark, Norway and Iceland), or through close cooperation 
with them (Finland and Sweden). With regard to relations 
with the Nordic EU security and defense, it is noted that the 
degree of integration into the European structures in this 
context varies depending on the overall level of cooperation 
of each country of this international organization.

Key words: Scandinavian countries, NATO, EU,  
security, international relations.


