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Анотація. Для України з перших кроків становлення незалежної держави надзвичайно 

важливо було встановити дружні, добросусідські відносини з усіма без винятку 
прикордонними країнами. Складною ї невід’ємною частиною політичної діяльності будь-якої 
держави є зовнішня політика – курс держави в міжнародних справах, що забезпечує 
специфічними засобами і методами захист її суверенітету і незалежності, досягнення 
життєво важливих національних інтересів і мети. Зовнішня політика спрямована 
регулювати взаємовідносини між державами на міжнародній арені. Її спрямованість та 
ефективність визначаються значною мірою внутрішнім станом і внутрішньою політикою 
держави. 
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Український народ має надзвичайно масштабну історію міжнародних 

відносин з іншими країнами та народами. Зовнішня політика України була 

сильно обмежена в складі СРСР, але вона могла впливати на формування курсу 

політичної думки ще на початку існування СРСР (через своїх представників). 

Вплив української держави в 30-х роках, коли Союз майже перетворився на 

єдину цілісну державу, зник, так і в інших республіках Союзу. Але навіть за 

таких умов вона прийняла участь у створені ООН. Розвивала економічні й 

культурні відносини з країнами світу. Одним із наслідків розпаду СРСР для 

України – вихід держави на новий рівень в атрибуті самостійного суб'єкта 

світової політики. Цьому підсобляли прийняття “Декларації про державний 

суверенітет України” (16 липня 1990 р.) та “Акту проголошення незалежності 

України” (24 серпня 1991 р.), а також його підтвердження всенародним 

референдумом в грудні 1991 р.  

Міжнародні відносини — порядок соціальних, політичних, культурних 

взаємодій, об’єктами для яких є держави. Міжнародні відносини, або 

міжнародні справи (також ще називають глобальні справи) вивчають 



взаємозв'язок політики, економіки та права на глобальному рівні. Міжнародні 

дослідження у сферах соціальної діяльності виділяють: культурно-гуманітарні, 

політичні, правові, дипломатичні. Україна охоплює весь спектр суспільних 

взаємодій. Виділяють також форми глобальних справ - конфлікт, співпраця та 

суперництво. Договори про дружбу та співробітництво здійснюються у формі 

співпраці і проявляються через участь у різних організаціях. Сила і право – 

основні принципи на яких засновані міжнародні відносини [1]. 

Між Україною та Данією розвинуті потужні міжнародні відносини, які 

проявляються у підтримці, співпраці, розумінні, злагодженому зв’язку у різних 

сферах: торгово-економічних, політичних, культурно-гуманітарних та інші. 

Бурхливого розвитку мають зв’язки з експертного рівня між країнами. На рівні 

міністрів та їх замісників, а також директорів департаментів встановлено 

єдиний механізм колективних політичних консультацій. Між владою двох 

держав йде підтримка константної тенденції діалогу. Парламентський комітет 

постійно здійснює відвідування з делегаціями. Особливістю є активність 

глобальних  відносин в межах міжпарламентських форумів [2]. 

Активізація економічного обміну між країнами впливає на розгляд 

українсько-данської торгівлі різними товарами та послугами за деякий період. 

Ще один чинник – формування двостороннього співробітництва на 

політичному-торгівельному рівні. За останні роки позитивним залишається 

сальдо двосторонньої торгівлі товарами та послугами. Це означає, що показник 

торгівлі між двома країнами постійно зростає. Незначне збільшення у цьому 

році показників імпорту з Данії товарів і послуг говорить про те, що фінансова 

міцність українських підприємств  виявляється у здатності закуповувати 

данські високотехнологічні товари. Збільшення вмісту експорту товарів в 

Данію майже на 7%  відповідає завданням, зазначеним експортною політикою 

уряду нашої країни [4]. 

За свідченнями Державної служби статистики України, за 9 місяців 2018 

року загальний показник торгівлі товарами і послугами між двома державами 

підвищився  на 18% та склав 464,7 млн. дол. США. Експорт України зріс на 



5,6% та склав в повному обсязі 262 млн. дол. США. Імпорт збільшився на 

34,8% та склав 202,7 млн. дол. США. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі 

товарами та послугами за цей період склало 59,3 млн. дол. США [4]. 

Українсько-датські правові основи науково-технічної праці здійснюється 

міждержавною договірно-правовою базою, найважливіше місце в якій займає 

Угода між Урядом України та Урядом Королівства Данія про розвиток 

промислового, економічного та науково-технічного співробітництва. Ця угода 

яка була підписана 23 жовтня 1993 року. 

 Після прийняття вище згаданого договору було створено можливості для 

створення спільних підприємств та інвестицій, передачі технології та новизна, 

реконструкції та модернізації, збільшення та  перехід до автоматизації 

існуючих підприємств, включаючи конверсію воєнної промисловості, навчання 

менеджерів та їх підготовка, більш покращенні організації ярмарків, семінарів, 

виставок [3]. 

Впродовж останніх трьох років науково-технічне співробітництво між 

країнами вдосконалювалось в основному за рахунок обміну ознайомчими 

візитами професорів та викладачів навчальних закладів держав, і звісно ділових 

осередків України. 

Впродовж 2015 р. відбувалася дипломатична робота з метою визначення 

заінтересованості навчальних закладів Данії у зміцненні контактів з 

українськими партнерами шляхом проведення дипломатичних зустрічей з 

ректорами найбільших вишів Данії, які знаходяться в Копенгагені, м. Роскільде, 

коледж м. Вайле. За результатами цієї співпраці 14 листопада 2015 р. у Києві 

відбувалась зустріч ректора Коледжу м. Вайле М.Вайс-Петерсена з 

керівництвом НТУУ «КПІ». Після переговорів були підписані домовленості 

про надання обміну студентами та професорсько-викладацьким складом. Це 

стало можливим вже у 2016 році [4]. 

 Культурно-гуманітарна співпраця між Україною та Данією розвивається в 

більшості випадків завдяки організації заходів в сфері культури, як у нашій 

країні так і в Данії. Серед найбільш популярних заходів можна назвати виступи 



українських народних ансамблів, виставки робіт українських художників та 

заходи з святкування важливих державних дат. У 2006 р. проводились Дні 

освіти Києва в Копенгагені за участю делегації київських освітян. Між 

Датським інститутом справ людини розвивається тісна співпраця. Проводяться 

різні конференції як в Україні так і в Данії. Також відбувається популяризація 

української музики та театру, організовуються виставки та візуальні шоу  в 

Данії. Одним з важливих культурно-гуманітарних заходів було представлення 

книги українського письменника «Щоденник Майдану». Книга презентувалась 

датською мовою та проходила в приміщенні Національної бібліотеки [4]. 

Результатами візитів двох держав один до одного належного  рівня, які які 

відбувались протягом останніх років,  перспективою співпраці з Данією є такі 

сфери, як енергозбереження, енергоефективність, відновлювальні джерела 

енергії, сільське господарство та легка промисловість [3]. 

На сьогоднішній день існує Дансько-Українське Товариство яке було 

засноване у 1992 році. Товариство тримає за собою мету укріплення 

політичних, економічних, культурових та людських зв'язків між державами. 

Дансько- Українське Товариство інформує про стан справ в Україні, працює 

над тим аби посилити зв'язки між Данією та Україною, поширити обізнаність 

датчан із українською історією, мовою, культурою. 
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Abstract. A complex, integral part of the political activity of any state is the foreign policy - 

the course of the state in international affairs, providing specific means and methods of protecting 

its sovereignty and independence, achieving vital national interests and goals. Foreign policy is 

aimed at regulating the relations between states in the international arena. Its orientation and 

effectiveness are determined largely by the internal state and the internal policy of the state. 
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