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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Після завершення «холодної війни» 

та реалізації програми возз’єднання ФРН з НДР 3 жовтня 1990 р. 

Федеративна Республіка Німеччина набула якісно відмінного від 

попереднього статусу у світовій політиці, а її новий східний кордон 

автоматично став східним рубежем європейської спільноти. Країна постала 

перед багатьма проблемами, які потребували невідкладного  вирішення, 

змінювалися пріоритети щодо розвитку європейських інтеграційних 

процесів, водночас виникла потреба модернізувати зовнішньополітичний 

курс у східному напрямку.  

Ця тенденція зумовлювалася і посилювалася процесами демократизації 

нових незалежних держав Східної Європи, зокрема, України, для якої в 

переломний момент досягнення державної незалежності одним із 

найбажаніших партнерів стала Німеччина, яка, зі свого боку, також сприяла 

розширенню зв’язків із нашою державою. 

Сучасна Німеччина, як політичний та економічний лідер серед держав 

Європи, постає своєрідним локомотивом європейської інтеграції. Без згоди 

ФРН нові держави-члени, а також кандидати на вступ до ЄС,  навряд чи 

зможуть отримати  достатню підтримку своїх позицій у Європейському 

Союзі. Наразі зовнішня політика ФРН у більшості своїх аспектів дедалі 

ретельніше узгоджується із спільним зовнішньополітичним курсом 

Європейського Союзу.  

Дослідження історичних умов формування і реалізації 

східноєвропейської політики ФРН після 1990 р. має не лише науково-

теоретичне, але і практичне значення, оскільки удосконалює наше розуміння 

причин і наслідків політики  Німеччини щодо розвитку європейського курсу 

України та дає можливість прослідкувати за збігом національних інтересів 

України і Німеччини в Східній Європі з огляду на регіональну безпеку та 

забезпечення стабільного економічного розвитку. 
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Комплексне вивчення українського чинника в східноєвропейській 

політиці ФРН дозволить зрозуміти причини недостатньої сформованості 

концепції «Східна Європа» в німецькій зовнішній політиці. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми відділу 

історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії 

України НАН України «Зовнішня політика України: історичний досвід 

міжнародного співробітництва та проблеми реалізації європейського вибору» 

(державний реєстраційний номер 0115U002133). 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика ФРН упродовж 1990-2014 

рр. 

Предметом дослідження є динаміка зміни курсу ФРН щодо України з 

урахуванням пріоритетів німецької східноєвропейської політики, 

спрямованої на розширення Євросоюзу та якісне поглиблення європейської 

інтеграції.  

Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні специфіки 

врахування українського чинника в формуванні та проблемах реалізації 

східноєвропейської зовнішньополітичної стратегії ФРН упродовж 1990-2014 

років. 

Досягнення означеної мети передбачає вирішення низки конкретних, 

взаємозумовлених завдань, а саме:  

 проаналізувати стан наукової розробки теми у вітчизняній і 

зарубіжній історіографії, джерельну базу  та окреслити теоретико-

методологічні засади дислідження; 

 визначити основні етапи східноєвропейської політики ФРН після 

1990 р.; 

 з’ясувати складнощі формування уявлень німецької державної 

еліти щодо геополітичних меж східноєвропейського простору, 

концептуальної і практичної реалізації цих уявлень; 
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 розкрити позиції основних парламентських політичних сил щодо 

еволюції східноєвропейської політики ФРН після розпаду СРСР та 

визнання незалежності України; 

 проаналізувати курс ФРН щодо нових незалежних держав у 

Східній Європі впродовж 1990-1998 рр. у контексті українсько-

німецьких відносин; 

 дослідити ступінь врахування українського чинника в 

східноєвропейській політиці урядових коаліцій на чолі з 

федеральними канцлерами Г. Колем, Г. Шредером та А. Меркель; 

 з’ясувати вплив розширення Європейського Союзу 2004 р. на 

вдосконалення «Європейської політики сусідства» щодо України, 

а також реалізації програми «Східного партнерства»; 

 висвітлити тенденції змін східноєвропейської політики ФРН в 

умовах Революції гідності в Україні та підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Хронологічні рамки охоплюють 1990-2014 рр. Нижня межа – 1990 р. - 

пов’язана з завершенням процесу возз’єднання ФРН з НДР та 

започаткуванням нового етапу східноєвропейської політики.  Верхня межа – 

2014 р. – Революція гідності, розгортання Української кризи, Угода про 

асоціацію з Європейським Союзом, з підписанням та ратифікацією якої 

Україна перетворилася на геополітичний центр «нової Східної Європи», від 

якого залежить безпека Євросоюзу. Визначені хронологічні рамки дають 

можливість дослідити специфіку врахування українського фактору в 

формуванні та реалізації зовнішньої політики ФРН у Східній Європі. 

Географічні межі дослідження охоплюють країни Східної Європи 

(Республіку Білорусь, Республіку Молдову та Україну) і ФРН у кордонах від 

3 жовтня 1990 р. Щодо терміну «Східна Європа» необхідно зауважити, що 

під час «холодної війни» він мав як географічний, так і політичний характер. 

Східноєвропейськими вважалися всі країни, які перебували в зоні 

радянського контролю. Символічною межею між Західною і Східною 
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Європою був Берлінський мур. Натомість після глобальних геополітичних 

зрушень 1989-1990 рр. на найближчих сусідів ЄС, якими на той час були 

Республіка Польща, Угорська Республіка та Чехословацька Федеративна 

Республіка (з 1 січня 1993 р. – Чеська Республіка і Словацька Республіка), 

почало поширюватися поняття «Центральна Європа».  

Термін «нова Східна Європа»  щодо Республіки Білорусі, Республіки 

Молдови та України використовується в дисертаційному дослідженні з 

огляду на диференціацію політичного і суто географічного розуміння 

поняття «Східне партнерство». Хоча програма «Східного партнерства» 

Європейського Союзу в політичному плані охоплює також три закавказькі 

країни (Республіку Грузію, Республіку Вірменію та Республіку 

Азербайджан), проте в географічному плані вони до Європи не належать. 

Методологія дослідження зумовлена необхідністю досягнення мети та 

розв’язання основних завдань дисертаційного дослідження. Теоретико-

методологічні засади дисертаційного дослідження становлять 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання.  Дисертаційне дослідження 

виконане на основі принципів історизму, багатофакторності та 

комплексності. Відповідно до мети і завдань дисертації застосовувалися такі 

спеціальні методи: історіографічного аналізу і синтезу, перспективного 

аналізу, критичного осмислення джерел, періодизації, ретроспективний, 

порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, синхронний, діахронний 

та структурно-функціональний. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Уперше: 

 висвітлено зміни уявлень німецької державної еліти про Східну 

Європу, показано незавершеність і суперечливість цих уявлень щодо 

сприйняття України не як «запасного гравця Європи», а як ключової 

ланки у процесі збирання східноєвропейського флангу Євросоюзу; 

 проаналізовано зміни у східноєвропейській політиці ФРН часів 

«великої коаліції» 2005-2009 рр., християнсько-ліберальної коаліції 
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2009-2013 рр. та «великої коаліції» 2013-2016 рр. у контексті політики 

ФРН щодо України; 

 доведено, що підтримка України Вільною демократичною партією у 

2009-2013 рр. позначилась на відповідному курсі; 

 залучено до наукового обігу низку джерел, які розкривають позиції 

федеральних урядів та основних парламентських політичних сил щодо 

формування східноєвропейської політики ФРН після розпаду СРСР; 

Удосконалено:  

 визначення основних етапів реалізації східноєвропейської політики 

ФРН (1990-2014 рр.);  

 знання про політику ФРН відносно нових незалежних держав у Східній 

Європі (1990-1998 рр.);  

 розуміння сутності східноєвропейської політики федерального уряду 

на чолі з канцлером Г. Колем у контексті розширення ЄС;  

 вивчення особливостей формування українсько-німецьких  відносин 

(1990-1998 рр.);  

Набуло подальшого розвитку: 

 аналіз праць німецьких, російських та українських науковців з обраної 

проблематики; 

 дослідження зовнішньополітичних пріоритетів у східноєвропейській 

політиці ФРН за часів «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г. Шредером 

(1998-2005 рр.);  

 вивчення впливу розширення Євросоюзу 2004 р. на формування 

Європейської політики сусідства щодо України; 

 дослідження ролі ФРН у реалізації програми «Східного партнерства» 

щодо України; 

 з’ясування тенденцій східноєвропейської політики Німеччини в умовах 

кризи європейської системи безпеки (2013-2014 рр.).   
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Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

розширенні знань з новітньої історії об’єднаної Німеччини, історії сучасних 

міжнародних відносин, особливостей формування нової європейської 

системи безпеки. Матеріали та висновки дисертації можуть бути використані 

для написання навчальних посібників із всесвітньої історії, підготовки 

спеціальних курсів із новітньої історії ФРН та українсько-німецьких 

відносин. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення, висновки та результати дисертаційного дослідження 

обговорювалися на засіданнях відділу історії міжнародних відносин і 

зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України  та 

були представлені в доповідях на 13 міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: «Світовий досвід збереження культурно-історичних цінностей 

в умовах глобалізації» (27 березня 2013р., Державна установа «Інститут 

всесвітньої історії» НАН України, м. Київ), «Актуальні проблеми всесвітньої 

історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин» (29 травня 

2013р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 

м.Київ), «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових 

досліджень» (4-5жовтня 2013р., Причорноморський центр досліджень 

проблем суспільства, м. Одеса), «Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України» (15 листопада 2013р., Національний університет ім. Ю.Федьковича, 

м. Чернівці), «Глухівські наукові читання – 2013» (15-17 листопада 2013р., 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка, м. 

Глухів), ХІІ Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна-2014: Історія» (27 березня 2014р., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), 

Всеукраїнській науковій конференції «Україна в контексті європейської 

історії» (25-28 березня 2014 р., Тернопільський національний педагогічний 

університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль), VII Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 
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факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (24 

квітня 2014р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІІІ 

Міждисциплінарні гуманітарні читання» (6-7 червня 2014р., м. Київ),  

круглому столі «Українська криза» світової системи безпеки», (26 червня 

2014р., Інститут історії України НАН України, м. Київ), круглому столі до 

70-річчя Ялтинської конференції на тему «Кримська (Ялтинська) 

конференція 1945 р.: історичні уроки та актуальні проблеми світового 

устрою» (25 лютого 2015 р., Інститут історії України НАН України, м. Київ), 

VIII Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Дні науки історичного факультету 2015» (23 квітня 2015 р., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), 68-й 

міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (24 квітня 

2015 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків). 

Публікації. Основні положення, висновки та результати дисертаційного 

дослідження знайшли відображення в 16 авторських статтях, загальним 

обсягом 6 друк. арк., 6 з яких розміщені у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, 1 – у закордонному виданні, яке входить до Російського індексу 

наукового цитування та міжнародної бази Ulrich's Periodicals Directory, та 9 – 

праці, які додатково відображають наукові результати дисертаційного 

дослідження. 

Структура дисертації. Дисертація складається із змісту, переліку 

умовних скорочень, вступу, п’ятьох розділів, дванадцяти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури загальним обсягом 238 

сторінок. Основний текст складає 179 сторінок. Список використаних джерел 

і літератури налічує 493 позиції на 59 сторінках (найменування українською, 

російською, німецькою та англійською мовами). 

 



12 
 

РОЗІДЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

В Україні за 1991-2015 рр. захищено низку дисертацій історичного і 

політологічного спрямування, присвячених важливим питанням політичного, 

економічного розвитку ФРН, возз’єднання ФРН та НДР, ключовим аспектам 

зовнішньої політики Німеччини, її ролі в євроінтеграційних процесах, 

проблемам розвитку українсько-німецьких політичних, економічних 

відносин, науково-технічному та культурному співробітництву. Підвищений 

інтерес вітчизняної науки до питань німецької історії і зовнішньої політики  є 

цілком не випадковим, якщо враховувати роль та місце сучасної ФРН в 

європейських інтеграційних процесах, вагомість її впливу на прийняття 

рішень, зокрема в контексті розширення Європейського Союзу та 

поглиблення процесів європейської інтеграції. 

Розпочинаючи огляд історіографії проблематики дисертаційного 

дослідження, насамперед необхідно звернутися до праць узагальнюючого 

характеру, предмет дослідження яких, хоча безпосередньо не стосується 

східноєвропейської зовнішньополітичної стратегії ФРН, проте містить 

важливу інформацію, оскільки дає загальне уявлення про минулий та 

сучасний стан міжнародних відносин на Європейському континенті, 

перспективи подальшого розвитку Євросоюзу та поглиблення європейської 

інтеграції, політику ФРН щодо східноєвропейських держав як складову 

східної політики Європейського Союзу  та позиції представників німецьких 

урядових кіл щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.  

Історіографія проблематики дисертаційного дослідження поділена на 

чотири групи: 

 монографії та наукові статті, в яких розглядається німецька 

зовнішня політика загалом; 
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 роботи, предметом дослідження яких є різні складові 

східноєвропейської політики ФРН до та після 1990 року; 

 дослідження з історії українсько-німецьких відносин; 

 праці, присвячені окремим питанням розвитку відносин 

Європейського Союзу із східноєвропейськими державами в 

умовах постбіполярної системи міжнародних відносин. 

Комплексний характер має монографія українського історика і 

політолога А. І. Кудряченка, оскільки в ній охарактеризовані концепції та 

доктрини європейської політики ФРН, напрями німецької 

західноєвропейської політики в 1970-1989 рр., трансформація 

східноєвропейської політики ФРН упродовж зазначеного періоду, а також 

важливі аспекти становлення європейської політики об’єднаної Німеччини в 

Європі 1990-1991 рр. [288] 

З точки зору дисертантки, науковець слушно наголосив на тому факті, 

що, «досліджуючи політику об’єднаної Німеччини в східноєвропейському 

напрямі, передусім слід враховувати зверненість її на Схід, обумовлену 

географічним положенням і багатовіковими інтенсивними культурними та 

економічними зв’язками».  Дослідник вдало підкреслив, що «в період, коли в 

Європі наступив кінець блокової політики і на порядку дня стоїть 

налагодження загальноєвропейських структур мирного співробітництва, саме 

Німеччині належить відіграти роль мосту між Сходом  і Заходом на 

європейському континенті» [288, с. 148]. «Об’єднана  Німеччина виступає 

для східноєвропейських політиків привабливим і бажаним партнером, а для 

їх країн – вагомим інвестором. Політика ФРН спрямована на підтримку 

реформ у державах молодої демократії, залучення останніх на певних засадах 

до європейських співтовариств» [288, с. 152]. 

Аналіз східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини є 

неможливим без врахування загальних політичних та соціально-економічних 

тенденцій її розвитку. В цьому контексті безперечну важливість для 

дослідницької проблематики має монографія А. Ю. Мартинова  «Об’єднана 
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Німеччина: від «Боннської» до «Берлінської» республіки (1990-2005 рр.)» 

[299]. Особливу цінність з погляду дисертантки становлять матеріали, 

присвячені ролі Німеччини в східному розширенні ЄС, інтересам Німеччини 

на пострадянському просторі та основним тенденціям розвитку українсько-

німецьких відносин. Також у статтях зазначеного автора проаналізовані 

зовнішньополітичні пріоритети другої «великої коаліції» 2005-2009 рр. [297] 

та християнсько-ліберальної коаліції 2009-2013 рр. [296] Актуальними для 

теми дисертації є також матеріали статті про особливості формування 

німецької громадської думки щодо політичної трансформації в Україні в 

2012-2015 рр. [298]  

Вивченню європейського напряму зовнішньої політики ФРН після 1990 

р. спеціальне дослідження присвятив український політолог С. В. 

Кондратюк. У монографії «Європейська політика об’єднаної Німеччини» 

автор на прикладі урядів Г. Коля (1982-1998 рр.), Г. Шредера (1998-2005 рр.) 

та А. Меркель (2005-2008 рр.) дослідив еволюцію підходів правлячих кіл 

ФРН до європейської інтеграції. Науковець ретельно простежив 

зовнішньополітичну стратегію ФРН у сфері європейської політики, 

починаючи з 1949 року, а також показав вплив її реалізації на досягнення 

державної єдності Німеччини [275]. 

Р. А. Кривонос охарактеризував проблеми реалізації німецьких 

зовнішньополітичних інтересів у межах структури європейського 

співробітництва. Він вдало акцентував увагу на «відносних 

зовнішньополітичних перевагах, пов’язаних із залежністю низки валют 

малих європейських країн від німецької марки в 90-ті роки, інвестиційною та 

торговельною прив’язаністю цих країн до німецької економіки, 

визначальним впливом ФРН на формування бюджету ЄС й ряду інших 

європейських міжнародних організацій тощо» [470, c. 10]. 

Ґрунтовною з огляду на проблематику дисертації є кандидатська 

дисертація І. А. Постемської, присвячена дослідженню безпекової й 

оборонної політики Німеччини впродовж 1990-1998 рр. Слушним, на нашу 
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думку, є твердження авторки щодо важливості ролі ОБСЄ у здійсненні 

німецької східної політики [477]. 

Важливими для розуміння витоків формування і реалізації сучасної 

східноєвропейської політики ФРН є статті С. Ф. Кротюк [286],                       

А. М. Каракуца [273] та К. А.  Петренко [315]. Автори зазначених праць 

основну увагу зосередили на дослідженні нових геополітичних умов, в яких 

опинилася ФРН після завершення формального возз’єднання двох німецьких 

держав 1990 року, та проблем формування європейського напряму її нового 

зовнішньополітичного курсу. Важливою для розуміння витоків «нової» 

східноєвропейської політики ФРН є стаття О. Ф. Іванова, в якій автор 

наголошує на тому, що «стара» ФРН досить точно усвідомила проблеми 

суспільної трансформації в широкому сенсі «Сходу». Прикладом цього є 

досвід трансформації колишньої НДР [270]. 

В українській історіографії праць, присвячених зовнішній політиці 

об’єднаної Німеччини, на особливу увагу заслуговує дослідження                 

В. А. Степанова [488], яке є першою у вітчизняній історіографії працею, 

присвяченою історичним особливостям та умовам функціонування 

зовнішньополітичного механізму ФРН. Безперечною заслугою автора є 

спроба проаналізувати його дію на прикладі українсько-німецьких відносин.  

Актуальними також є дослідження, присвячені різним аспектам 

політичного життя ФРН, зокрема А. Ю. Ключковича [465], М. О. Савелової 

[478] та Я. О. Чорногора [491]. 

Безперечну цінність для обраної проблематики має праця П. І. 

Барвінської «Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи  в 

академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ – початку 

ХХІ ст.». Авторка вдало підкреслила той факт, що в Німеччині 

східноєвропейські дослідження стали допоміжною дисципліною зовнішньої 

політики: «Розпад Радянського Союзу значною мірою посилив інтерес 

німецьких істориків до національного фактору та неросійських народів. Крім 

того, на цей період припадає поновне зацікавлення Україною та її історією» 
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[226, c. 291]. Однак у цілому, за переконанням П. І. Барвінської, «на рубежі 

ХХ-ХХІ ст. під впливом політичних подій було зруйновано усталений поділ 

на Східну і Західну Європу, що, у свою чергу, спричинило кризу 

східноєвропейських досліджень у ФРН  і проблему визначення предмета 

дослідження» [226, c. 299]. 

Ґрунтовними і проблемними є роботи українського історика і політолога 

С. С. Трояна, який детально дослідив зовнішньополітичні концепції і 

формування світоглядних позицій німців щодо Серединної Європи, 

акцентувавши на обґрунтуванні східної політики як важливої складової 

німецької експансіоністської ідеології [339, c. 34]. 

Для проблематики дисертації вагомою є праця В. П. Газіна «Економіка і 

зовнішня політика Веймарської республіки (1925-1933 рр.): 

східноєвропейські аспекти». Автор детально охарактеризував взаємозв’язки 

між економічним та зовнішньополітичним життям Веймарської республіки. 

На особливу увагу заслуговує твердження щодо продовження старої 

німецької політики «Дранг нах Остен», яка знайшла свій вияв у 

реваншистській політиці щодо Польщі та Чехословаччини, незалежності 

Австрії. Найбільш характерною формою експансії веймарського періоду 

автор вважає експансію у формі економічної колонізації [245, c. 32-33; 457].  

Інтерес до проблем німецької зовнішньої політики залишається 

традиційно високим серед російських науковців. У фундаментальній 

колективній праці «Німеччина. Виклики ХХI століття», підготовленій 

співробітниками Інституту Європи РАН, детально простежуються роль ФРН 

в європейському інтеграційному процесі та російсько-німецькі політичні 

відносини. Автори слушно акцентували на важливості  далекоглядної східної 

політики німецьких соціал-демократів, які наприкінці  1960-х років побачили 

шанс зближення між ФРН  і НДР через розрядку міжнародної напруженості 

та вибудовування добросусідських взаємин з СРСР та його 

східноєвропейськими союзниками [246, c. 9]. Проте, на нашу думку, не 

можна погодитися з твердженням дослідників, згідно з яким «ідеологічним 
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обґрунтуванням нової хвилі «натиску на Схід» слугує теорія тоталітаризму, 

яка стала, по-суті, державною доктриною ФРН. Уся система шкільної і вищої 

освіти ФРН базується на теорії тоталітаризму, побудованій на схожості 

випадкових, зовнішніх рис диктаторських режимів» [246, c. 42]. 

Політичні аспекти кризи Євросоюзу та перспективи європейської 

інтеграції досліджені в колективній монографії, підготовленій Інститутом 

світової економіки та міжнародних відносин РАН. Автори обґрунтовують 

твердження, згідно з яким «позиції Німеччини у Європі та світі, незважаючи 

на світову фінансову кризу, і певною мірою, завдяки їй, значно зміцнилися. 

Берлін готовий брати на себе особливу відповідальність у вирішенні проблем 

боргової і фінансової кризи в єврозоні, і виступає за тіснішу інтеграцію в 

фінансово-економічній сфері, інституційне та політичне реформування 

Євросоюзу» [285, с. 63-64]. 

Н. К. Арбатова наголошує на збалансованому співвідношенні 

європеїзму та атлантизму в зовнішній політиці ФРН [266, с. 34-44]. 

Ґрунтовною є монографія російського германіста А. К. Нікітіна 

«Сучасна зовнішньополітична стратегія ФРН». Проблеми реалізації 

німецької зовнішньої політики  автор розглядає крізь призму національно-

державних інтересів Російської Федерації. На його думку, німецька політика 

щодо Росії вміло поєднує прагматизм і «стримування». Автор акцентував 

увагу на наявності у Німеччини власної стратегії глобального 

позиціонування, основним інструментом реалізації якої є Європейський 

Союз, в тому числі і на пострадянському просторі [302]. 

Важливими для проблематики дисертаційного дослідження стали 

також випуски серії «Політичні портрети», підготовлені науковцями ІНІОН 

РАН:  Б. С. Орловим [303] та С. В. Погорельською [316, 319]. Ці праці 

відзначаються глибиною та аналітичністю, а також формують загальну 

картину особливостей сприйняття російськими дослідниками 

зовнішньополітичної діяльності представників німецької державної еліти. 
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Безперечну цінність для нашого дослідження має монографія 

російського політолога Д. А. Шпілева «Системна трансформація в 

інтерпретації політичного керівництва Німеччини». Науковець здійснив 

спробу комплексного аналізу позицій федеральних  канцлерів Г. Коля, Г. 

Шредера та А. Меркель щодо економічної, політичної, культурної, 

історичної основ єдиної Європи, стратегії розвитку ЄС і місця в ньому ФРН, 

проблем трансформації і модернізації нових федеральних земель після 

возз’єднання [368]. Проте в зазначеній роботі недостатньо висвітлені питання 

еволюції поглядів провідних представників німецької державної еліти щодо 

відносин ФРН із східноєвропейськими державами та перспектив їхнього 

приєднання до ЄС. 

Проблемними та ґрунтовними є праці знаного російського германіста 

С. В. Погорельської, яка досліджувала взаємозв’язки між 

внутрішньополітичним життям та зовнішньополітичною діяльністю ФРН 

[317], погляди німецьких дослідників на проблеми пострадянської 

трансформації [322], з’ясувала окремі аспекти впливу процесів європейської 

інтеграції на трансформацію національно-партійної системи Німеччини 

[318],  роль недержавних організацій і політичних фондів у зовнішній 

політиці ФРН [320] та визначила основні проблеми їх закордонної діяльності 

[321]. 

Військово-політичні аспекти діяльності ФРН у сфері європейської 

безпеки стали предметом дослідження російського германіста                        

О. Ю. Семенова. Науковець слушно наголосив на використанні німецьким 

політичним керівництвом процесу європейської інтеграції як ключового 

засобу зміцнення впливу країни в континентальному та глобальному 

масштабах, реалізації так званої концепції «експансії через інтеграцію» [479, 

c. 12]. 

Натомість Л. Ф. Девятова при дослідженні ролі  Німеччини в системі 

європейської безпеки в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. насамперед 

акцентувала на її стабілізуючій ролі, однак звернула увагу на негативний 
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вплив підтримки розширення НАТО і ЄС щодо іміджу «гаранта безпеки і 

стабільності в Європі» [455, c. 25]. Також безпекові аспекти 

зовнішньополітичної діяльності ФРН досліджені в працях Т. В. Арзаманової 

[224] та Л. М. Воробйової [241]. Особливий інтерес з огляду на проблематику 

дисертаційного дослідження мають розділи, присвячені таким проблемам 

визначення зовнішньополітичного курсу Німеччини, як майбутнє 

європейської інтеграції, спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС, 

роль Німеччини у врегулюванні міжнародних конфліктів. 

Німецька історіографія зовнішньої політики ФРН є змістовною та 

концептуально насиченою. Уже в перші роки після возз’єднання ФРН та НДР 

були розроблені численні концепції потенційної зовнішньополітичної 

орієнтації. У центрі обговорень німецьких науковців стояло питання про  те, 

яку зовнішньополітичну роль обере Німеччина: здійснення ціннісно-

орієнтованої зовнішньої політики, яку вона успішно втілювала в життя під 

час блокового протистояння періоду «холодної війни» (концепція «цивільної 

сили»), або майбутня зовнішня політика стане «самодостатньою», тобто   

реалізовуватиметься з позицій центрального положення країни на 

європейському континенті та зрослої могутності країни (концепція 

«центральної сили»). 

Німецький політолог Гюнтер Хельман стверджує, що возз’єднання 

ФРН (1990 р.) стало поштовхом для відродження поняття «національні 

інтереси» або ж «німецькі інтереси», яке у цей час зайняло чільне місце в 

зовнішньополітичному дискурсі країни. Відродження національних інтересів 

не виглядає вражаючим, якщо взяти до уваги те, що для Німеччини після 

1990 року були ліквідовані попередні залежності і відповідно з’явилася 

можливість самостійно формулювати зовнішньополітичну позицію [386, S. 

20-21]. 

Представники концепції «центральної сили» акцентували на 

необхідності не тільки по-новому визначати німецькі національні інтереси в 

Східній Європі, а й  реалізовувати майбутню східноєвропейську політику 
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ФРН, виходячи з балансу між європейською інтеграцією та національними 

інтересами. Тобто, Німеччина після возз’єднання 1990 року мала 

повернутися до статусу великої центральноєвропейської держави [433, S. 70-

71]. 

Одним із найбільш відомих представників цього підходу є професор 

Ханс-Петер Шварц. Так, у праці «Центральна потуга Європи. Повернення 

Німеччини на світову сцену» він досліджував особливості геостратегічного 

становища  Німеччини на європейському континенті. Оскільки Німеччина є 

центральною державою Європи, то вона повинна здійснювати відповідальну 

стабільну політику, яка випливає з економічної могутності і геостратегічного 

становища в Європі. Важливого значення науковець надавав питанню 

співвідношення інтеграції та інтересів Федеративної Республіки і особливу 

увагу звертав на необхідність оптимізації інтересів при реалізації завдань ЄС 

[440, S. 85]. 

За баченням іншого прихильника концепції «центральної сили», 

німецького історика і політолога Грегора Шьольгена, єдина Німеччина 

несподівано, немовби за одну ніч, виступила в центр подій міжнародного 

життя і, не усвідомлюючи цього, із зростанням власного значення і ваги 

опинилася в ролі великої європейської держави. Завдяки цьому, маючи 

потенціал для реалізації активної великодержавницької політики, ФРН 

повинна стати гарантом політичної та економічної стабільності всього 

європейського континенту. Більше того, Грегор Шьольген проголошував 

«завершення трансатлантичної епохи» одночасно з Іракською кризою і у 

зв’язку з цим стверджував, що зовнішня політика ФРН, ґрунтуючись на новій 

державній самосвідомості, повинна спрямовуватися переважно на 

європейську сферу діяльності і партнерство з Францією як рушійною силою 

європейських інтеграційних процесів [438, S. 14]. 

Крістіан Хаке, професор кафедри міжнародної політики Гамбурзького 

університету Бундесверу, дотримувався думки, згідно з якою для кращого 

захисту власних інтересів Німеччина зобов’язана стати більш активним 
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гравцем на світовій політичній сцені і взяти на себе більшу міжнародну 

відповідальність. Особливо науковець наголошував, що після возз’єднання 

1990 р. саме національний інтерес має стати  керівним принципом для 

європейської політики Німеччини. Крім того, вчений стверджував, що у 

зв’язку з глобальними змінами міжнародної політики визначення 

національних німецьких інтересів є життєво необхідним [382, S. 3]. 

Необхідною умовою для  цього дослідник називав визнання існування нації, 

національної єдності та національної ідентичності німців. Крім того, німці 

повинні знайти нову рівновагу між євроінтеграцією та нацією [382, S. 12]. 

У цьому контексті політолог, колишній директор Науково-

дослідницького інституту фонду «Наука і політика» Міхаель Штюрмер 

писав, що єдність, розпад СРСР і перегрупування вогнищ загроз у світовій 

політиці не є для Німеччини «часом нуль», і «німецька зовнішня політика не 

потребує докорінних змін від А до Я. Тим не менше, все не так, як було 

раніше. Тому необхідно все проаналізувати, і, виходячи з географії та історії, 

визначити і класифікувати інтереси. Перш за все, важливими є три 

визначальні величини: Сполучені Штати Америки, Європа після 

Маастрихтського договору та відносини з Росією» [446, S. 53]. 

Арнульф Барінг у праці під назвою «Хай живе республіка, хай живе 

Німеччина!» підкреслив непорушність європейських зв’язків країни. Основна 

проблема зовнішньої політики ФРН за його баченням полягала в поверненні 

країни до становища 1871 року [369, S. 250]. 

Представники концепції «цивільної сили» при вивченні 

зовнішньополітичних умов діяльності ФРН перш за все наголошували на 

необхідності продовжувати зовнішньополітичний курс «цивільної сили» 

Боннської республіки. Відповідно до цієї концепції німецькі політики при 

формуванні національних інтересів у сфері зовнішньої політики повинні 

більшою мірою зважати на необхідність діяти перевіреними 

зовнішньополітичними способами Боннської республіки, роблячи ставку 

перш за все на структури європейської інтеграції. 
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Зокрема, за переконанням Ханса Мауля, професора Трірського 

університету, ФРН після возз’єднання  1990 р. має усвідомити себе саме в 

ролі цивільної сили і виступати за такий світоустрій, який функціонує за 

правилами гри демократичної політики, де право замінює силу, а конфлікти 

здійснюються і вирішуються мирними засобами. Звідси випливає концепція 

німецької зовнішньої політики як міжнародної політики щодо підтримки 

порядку, і саме вона вважається найбільш відповідною новому політичному 

становищу ФРН у світі [413, S. 62-76]. 

Німецький дослідник Томас Різзе виділив наступні ознаки німецької 

зовнішньої політики «цивільної сили»: 

 сприяння ненасильницьким способам вирішення виникаючих 

конфліктів та зусилля щодо мінімізації застосування сили у вирішенні 

політичних конфліктів усередині та між державами; 

 посилення міжнародного права та багатосторонніх міжнародних 

інституцій, а також готовність до передачі суверенних прав 

міжнародним організаціям; 

 допомога в демократизації міжнародних відносин [428, S. 26]. 

Ернст Отто Цемпіель вбачав німецькі завдання в глобальній 

міжнародній системі. Він слушно наголосив на тому, що інтеграція 

Німеччини до Західної Європи стала необхідною основою 

східноєвропейської політики. З одного боку, ФРН несе відповідальність за 

демократизацію політичної системи на Сході, але, з іншого, вона не може 

обмежуватися лише європейським мирним порядком. Німецька роль у 

європейській та світовій політиці полягає в активній допомозі у вирішенні 

причин конфліктів у світі – економічних труднощів, соціальних 

несправедливостей і політичного гніту [375, S. 613]. 

За баченням німецького історика Хельги Хафтендорн, найбільш 

характерною рисою німецької зовнішньої самосвідомості є тонка грань між 

самообмеженням і самоствердженням.  Після 1990 р. свобода дій Німеччини 

в зовнішній політиці суттєво розширилася. Тим не менше, зміни  в німецькій 
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зовнішній політиці, орієнтованій на спадкоємність, відбувалися поступово. 

Гостра реакція після дострокового визнання Хорватії і Словенії в 1991 р. 

призвела до того, що Німеччина у своїй зовнішній політиці зробила ще 

більший акцент на багатосторонні дії. Ми погоджуємося з думкою авторки 

щодо важливості німецької участі у воєнних операціях за межами зони 

відповідальності НАТО, навіть без мандату Організації Об’єднаних Націй. 

Особливо значимою обставиною Хельга Хафтендорн вважала не відсутність 

мандату, а зміну обґрунтування: якщо в 1991 р. історична обтяженість 

Німеччини все ще була аргументом на користь відмови від участі німецьких 

солдатів у війні в Перській затоці, то натомість їх участь у миротворчих 

місіях на Балканах мотивувалася відповідальністю в дотриманні прав 

людини [383]. 

Отже, 1990-ті рр. позначилися розгортанням дискусії щодо перспектив 

розвитку зовнішньої політики ФРН. Її найважливішими аспектами стали 

повернення Німеччини до статусу великої центральноєвропейської держави, 

необхідність продовжувати зовнішньополітичний курс «старої» Боннської 

республіки та нове вираження німецьких національних інтересів у Європі. 

Загальне уявлення про зовнішню політику ФРН допоміг скласти 

фундаментальний «Довідник з німецької зовнішньої політики» [433]. З 

огляду на проблематику дисертаційного дослідження, особливий інтерес 

становлять розділи, присвячені концепціям німецької зовнішньої політики, 

взаємозв’язку механізму функціонування органів державної влади ФРН та 

німецько-російським відносинам. Проте східноєвропейська політика та 

українсько-німецькі відносини в цьому виданні охарактеризовані побіжно, 

лише в загальному контексті політики об’єднаної Німеччини щодо 

Співдружності Незалежних Держав.  

Ґрунтовною є праця Вільгельма Штернбурга «Німецькі канцлери. Від 

Бісмарка до Меркель» [444]. Зважаючи на хронологічні рамки дисертації, 

собливий інтерес становили політичні портрети федеральних канцлерів Г. 

Коля, Г. Шредера та А. Меркель. 
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Актуальними в контексті обраної проблематики є дослідження 

німецьких науковців, присвячені ключовим питанням зовнішньої політики 

урядів «червоно-зеленої» коаліції на чолі з федеральним канцлером Г. 

Шредером. Так, Едгар Вольфрум охарактеризував основні напрями 

зовнішньополітичної діяльності «червоно-зеленого» уряду в 1998-2005 рр. 

[449] Себастіан Седлмайр вивчав участь коаліційного уряду Г. Шредера в 

розв’язанні міжнародних конфліктів у Косово, Афганістані та Іраку [442]. 

Оригінальною є думка Вінфреда Вайта про балансування зовнішньої 

політики «червоно-зеленої» коаліції між реальною політикою та історичною 

відповідальністю [448]. У контексті концепції «центральної сили»  Грегор 

Шьольген характеризував зовнішньополітичний курс ФРН у 1999-2004 рр. як 

«новий шлях» [437, S. 219-246]. та «повернення Німеччини на світову сцену» 

[435, 436]. Натомість Хельга Хафтердорн основною рисою зовнішньої 

політики уряду Г. Шредера – Й. Фішера вважала самостійність [384, S. 15-

25]. А політичний біограф Г. Шредера Юрген Хогрефе характерною 

особливістю стилю зовнішньої політики федерального канцлера у відносинах 

з Російською Федерацією порівняно з його попередниками називає 

відсутність «банної дружби» [388, S. 215]. 

Погоджуючись зі словами російської дослідниці С. В. Погорельської, 

що «пояснити особливості політичного стилю (та політичного успіху) 

можливо, тільки звернувшись до особистості політика, щоправда, лише в 

тому випадку, коли йдеться про справжнього, природженого лідера, а не про 

дизайн-продукти медійного інсценування, яких під виглядом «лідерів» 

демонструють телезалежному «електорату» в передвиборних шоу стратеги 

сучасного політмаркетингу» [316, с. 9], дисертантка звернулася до 

політичних біографій федерального канцлера Ангели Меркель. Опрацювання 

зазначених матеріалів дало змогу краще зрозуміти механізми прийняття 

рішень у сфері східноєвропейської політики ФРН. Зокрема, політичний 

біограф А. Меркель Норберт Зайтц зазначив факт домінування 

прагматичного підходу в політиці А. Меркель щодо Росії, яка спирається на 
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історичні традиції німецько-російських відносин [444, S. 64]. Біограф А. 

Меркель Вольфганг Шток вважав володіння російською мовою ключовим 

для формування образу Росії у свідомості федерального канцлера [445, S. 67]. 

Проте таке визначальне значення цього факту заперечила інший 

біограф А. Меркель Жаклін Бойзен [371, S. 29]. З нею солідаризуються 

Евелін Роль [429, S. 43, 430] і Герд Ланггут [406, S. 80], які доводять, що 

федеральний канцлер Ангела Меркель є вільною від традиційних стереотипів 

«русофілії» та «русофобії», притаманних багатьом західним політикам. Тому 

вона здатна швидко формувати свою східноєвропейську політику, виходячи з 

реалій, які складаються. 

На окрему увагу серед політичних біографій Ангели Меркель 

заслуговує праця Стефана Корнеліуса «Ангела Меркель. Канцлер та її світ» 

[404]. Автор детально проаналізував віхи особистого і політичного життя 

федерального канцлера та акцентував увагу на тих аспектах, які оминули 

інші науковці. Окремий розділ дослідження під назвою «Вічний Путін. 

Улюблена Росія та складний президент» присвячено німецько-російським 

відносинам [404, S. 195-202]. 

Одним із важливих напрямів зовнішньополітичної діяльності ФРН є її 

відносини із східноєвропейськими державами. В Україні проблематика 

східноєвропейської політики Німеччини після 1990 р. поки що не стала 

предметом спеціального дослідження та не знайшла всебічного і 

комплексного дослідження. Проте є праці, в яких розглядаються її окремі 

аспекти. Так, Ю. С. Горбач здійснила спробу розкрити та проаналізувати 

політико-дипломатичні відносини, торговельно-економічне співробітництво 

та головні аспекти культурних взаємовідносин ФРН із «Вишеградською 

четвіркою»  упродовж 1991-2004 рр.  [459] Для нас цей доробок є вагомим з 

огляду на можливість порівняння місця і ролі країн «Вишеградської групи» 

та України в німецькій східноєвропейській політиці. 

Політичні, економічні та культурні аспекти російсько-німецьких 

відносин упродовж 1990-х рр. досліджувала С. О. Шилова. Крім того, 
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авторка проаналізувала вплив цих відносин на Україну в межах зазначеного 

періоду  [492]. М. М. Кухтін підкреслив факт цілковитої згоди ХДС/ХСС і 

СДПН з більшості питань енергетичної безпеки Німеччини, тому «дану 

проблему доцільно розглядати без врахування внутрішньонімецьких 

дискусій між різними німецькими партіями» [292, с. 152]. 

Російські дослідники східноєвропейської політики Німеччини основну 

увагу зосередили на вивченні російсько-німецьких відносин як таких, що, з 

одного боку, визнаються німецьким керівництвом пріоритетними, а, з 

іншого, забезпечують ефективність східноєвропейської політики ФРН у 

цілому. Зокрема, така позиція стверджується у працях провідного 

російського германіста Н. В. Павлова [305-312].  

Період від 1990 р. дослідник охарактеризував як «присмерки східної 

політики» ФРН. У цьому контексті характерним є те, що «від початку 1990-х 

рр.. з політичного лексикону німецьких політиків поступово зникає сам 

термін «східна політика», яка в епоху біполярності включала в себе комплекс 

відносин із країнами європейського континенту, розташованих на схід від 

німецької території. На зміну йому приходить термін «відносини з 

державами Центральної та Східної Європи». Це пояснюється, з одного боку, 

розпадом соціалістичного табору, з іншого – «розшаровуванням» і 

сегментацією зовнішньої політики ФРН у даному напрямі. Фактично почали 

вибудовуватися самостійні вектори, які, включали в себе, по-перше, політику 

щодо безпосередніх сусідів і потенційних членів ЄС і НАТО – Польщі та 

Чехії, а також Словаччини та Угорщини (держави Центральної Європи), по-

друге, політику щодо держав Балтії, по-третє, політику щодо держав 

Південно-Східної Європи, і, по-четверте, політику щодо держав СНД, 

включаючи Російську Федерацію (власне держави Східної Європи)» [307, с. 

187]. 

Загальні тенденції російсько-німецьких відносин також досліджувалися 

в роботах А. А.  Ахтамзяна [225], Ф. А. Басова [452], П. Я. Бровіна [453],      
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В. Гросса  [460], А. І. Єгорова [462], С. Ю. Костенко [469], В. С. Лисицької 

[473], В. Л. Млечина [472], А. А. Новікова [475] та ін. 

Важливою є колективна монографія за редакцією А. В. Девяткова та   

А. С. Макаричева «Росія та Німеччина в просторі європейських комунікацій» 

[327]. Особливий інтерес з точки зору дисертантки становлять розділи, 

присвячені Петербурзькому діалогу та динаміці зміни образу Росії в 

Німеччині. 

Особливості енергетичної співпраці Росії та Німеччини досліджував   

С. В. Смирнов. На його думку, російсько-німецька співпраця в газовому 

напрямі являє собою «унікальний приклад історично послідовної 

трансконтинентальної взаємодії в енергетичній сфері» [482, c. 21]. 

Актуальною для проблеми дисертації також є монографія радянського 

історика І. С. Кремера «ФРН: етапи східної політики». Науковець розглянув 

формування та еволюцію східної політики ФРН від часу її утворення до 

середини 1980-х рр. Значна увага в роботі приділена підходам різних 

політичних і суспільних кіл Німеччини щодо проблем відносин із СРСР та 

іншими європейськими соціалістичними країнами [284]. Предметом 

дисертаційного дослідження А. Н. Сорокіна стала німецька історіографія 

східної політики федерального канцлера Конрада Аденауера [485]. 

Є. С. Кузнєцова в дисертації «Віллі Брандт і примирення ФРН з 

країнами Східної Європи» детально охарактеризувала політичні погляди 

Віллі Брандта та його ідеї щодо примирення Західної Німеччини з країнами 

Східної Європи, становлення і розвиток відносин ФРН із 

східноєвропейськими країнами в 1970-ті рр. [291, 471].  

Окремі аспекти східноєвропейської політики Німеччини після 1990 р. 

знайшли певне відображення в статтях І. Ф. Максимічева [295], К. С. Вяткіна 

[244], А. В. Девяткова [256, 257], Н. П. Шелудченко [366] та ін. Наприклад, 

А. В. Зайцев вважає взаємодію з країнами Східної Європи і колишніми 

радянськими республіками одним з найбільш пріоритетних 

зовнішньополітичних завдань ФРН [260, c. 42]. З цієї причини А. В. Девятков 
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зазначив, що з 2012 р. ФРН припинила прямо пов’язувати відносини з 

«новою Східною Європою» (до якої науковець відносить Україну, 

Республіку Білорусь, Республіку Молдову та країни Південного Кавказу) з 

контекстом двосторонніх німецько-російських відносин [256, c. 126].            

В. А. Федорцев вважає роль ФРН ключовою у подальшому розвитку 

програми ЄС «Східне партнерство» [344, 345]. За баченням дослідника, 

Німеччина включає Російську Федерацію до своєї концепції 

східноєвропейської політики саме з огляду на її роль у забезпеченні 

енергетичної безпеки [345, c. 29]. С. В. Спиридонов вивчав роль німецької 

східної політики в трансформації системи європейської безпеки впродовж 

2000-2013 рр. Програму ЄС «Східне партнерство» він характеризує як 

яскравий приклад збігу інтересів Німеччини та ЄС у Східній Європі [486]. 

Вагоме значення для обраної проблематики має аналіз матеріалів 

«круглого столу» на тему «Східна політика ФРН і російсько-німецькі 

відносини», який відбувся 19 травня 2014 р. в Інституті Європи РАН. Так, 

керівник Центру німецьких досліджень Інституту Європи РАН В. Б. Бєлов 

розглянув східний вектор зовнішньої політики ФРН та підкреслив важливість 

історичних аспектів даної проблематики. Науковець запропонував третій 

«великій коаліції» на чолі з федеральним канцлером А. Меркель відмовитися 

від принципу «або ЄС або Росія» в політиці щодо пострадянських країн,  

перш за все у рамках програми «Східного партнерства». Новий підхід 

повинен спиратися на більш ніж сорокалітній історичний досвід східної 

політики ФРН та може орієнтуватися на створення передумов зближення 

держав ЄС і Росії в межах євразійського простору від Ліссабона до 

Владивостока (із врахуванням існуючих чотирьох дорожних карт та інтересів 

їх сусідів). Проте, на думку дисертантки, сумнівним є переконання  

дослідника про можливість сприйняття Заходом Росії як міжнародного 

суб’єкта, що насправді не має імперських амбіцій [231].  

Головний науковий співробітник Центру німецьких досліджень 

Інституту Європи РАН А. А. Синдєєв охарактеризував східну політику ФРН 
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у контексті зміни політичних еліт. Варто погодитися із твердженням історика 

про зміну політичної еліти в ФРН. Так, Росії доведеться рахуватися з тим, що 

воєнне і післявоєнне покоління німецьких політиків, у якого певною мірою 

сформувалася відповідальність за розв’язування Другої світової війни, яке 

пережило «холодну війну» і блокове протистояння, і частина якого 

демонструє особливу емоційну близькість з Росією, пішло з німецької 

політичної сцени. Політики середнього покоління мають інший соціальний 

досвід. Цікавою є прямо пропорційна залежність віку та успішності 

політичної кар’єри та підтримки євроатлантичного підходу у вирішенні 

Української кризи. Натомість збірний портрет проросійськи налаштованого 

німецького політика наразі виглядає так: 55-63 роки, як правило, має вищу 

технічну, природничу або історичну освіту. Народження в НДР може 

відігравати певну роль, проте не є домінуючим чинником [331]. 

Провідний російський германіст, професор МДІМО Н. В. Павлов 

виступив з доповіддю «Москва-Берлін-Брюссель: від трилатерізму до 

білатерізму». Він наголосив на посиленні центробіжних тенденцій між 

Берліном і Москвою та зближенні Берліна з Брюсселем. Особливий 

німецький геополітичний підхід щодо Росії, з точки зору Берліна, себе не 

виправдав,  і тепер німці змушені переходити на рельси більш стриманого (а 

після Української кризи навіть конфронтаційного) спільного 

євросоюзівського курсу [311]. 

Таким чином, у новітній російській історіографії досі домінує ідеологія 

досліджень «особливих» німецько-російських відносин впродовж віків, 

натомість проблематика східноєвропейської політики ФРН  цим 

«особливим» відносинам протиставляється. 

Актуальною для проблематики дисертації є монографія білоруського 

історика В. В. Фрольцова «Пострадянські держави у зовнішній політиці ФРН 

(1991-2005)». Особливий інтерес становлять розділи, присвячені німецько-

російським, німецько-українським, німецько-білоруським та німецько-

молдавським відносинам. Слушною є думка дослідника про ситуативний 
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підхід політики ФРН щодо пострадянських держав у 1991-2005 рр., який 

дозволяв найбільш ефективно вирішувати поставлені перед німецькою 

дипломатією завдання. Значення окремих країн для зовнішньополітичного 

курсу Німеччини визначалося їхньою роллю в ході реалізації німецьких 

інтересів у цьому регіоні. Насамперед йшлося про забезпечення безпеки 

Німеччини та її союзників. Однак дисертантка не погоджується з 

твердженням автора монографії, що торговельно-економічна співпраця 

почала виходити на перший план лише на початку 2000-х рр., по мірі 

стабілізації економік пострадянських держав [346, c. 341]. 

Німецька історіографія східноєвропейської політики ФРН 

характеризується значною кількістю ґрунтовних і проблемних праць. 

Зокрема, У. Руге розглянув східноєвропейську політику  Німеччини через 

призму розбудови «Європи регіонів» [431].  Детально дослідив проблеми 

«нового регіоналізму» у Східній Європі Х. Любке, який виділив 

«Вишеградську четвірку» як ключовий елемент нової системи міжнародних 

відносин у Центральній Європі [411].   

У цьому контексті Карл Шлегель наголосив на важливості координації 

зусиль між Німеччиною і країнами Східної Європи з метою поширення зони 

миру, процвітання і стабільності [432]. Андреас Умланд акцентував на 

постійному домінуванні Росії у загальному баченні Східної Європи в 

Німеччині і запропонував замінити його на більш збалансований підхід до 

всього регіону на східному кордоні ЄС [477]. Натомість провідний спеціаліст 

Німецького товариства зовнішньої політики Александр Рар дотримується 

думки, що німецька державна еліта не бачить велику Європу окремо від Росії 

[421]. 

Значний інтерес серед німецьких дослідників викликають питання ролі 

Німеччини в східному розширенні Європейського Союзу та впровадженні 

Європейської політики сусідства. Зокрема, Мартін Єрабек проаналізував 

вплив зміни уряду ФРН 1998 р. на здійснення політики щодо східного 

розширення Європейського Союзу [390, S. 121-134]. Роль Німеччини у 
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формуванні ЄПС активно досліджувала Іріс Кемпе [392, S. 241-262]. ЄПС як 

інструмент прискореного демократичного розвитку на прикладі України 

розглянула Ніколь Каспер [391]. Наслідки східного розширення Євросоюзу 

для України охарактеризував Хрістос Скевас [443]. Питанням східного 

розширення ЄС присвячений збірник статей під назвою «Європеїзація 

Центральної та Східної Європи» [367]. 

У дисертаційному дослідженні використано матеріали провідного 

німецького аналітичного видання «Щорічник європейської інтеграції».  На 

особливу увагу заслуговують статті, присвячені відносинам ЄС з  Росією та 

СНД, Європейській політиці су сідства. Показовим є той факт, що з 1990-х 

рр.  до 2001 р. політика ЄС щодо Росії розглядалася в межах його відносин із 

Співдружністю Незалежних Держав [422-425]. У період 2002 з по 2006 рр. 

матеріали про відносини Євросоюзу з Російською Федерацією прямо 

пов’язувалися із співпрацею з Україною, Республікою Білоруссю та 

Республікою Молдовою в межах ЄПС [396-400]. Починаючи з 2007 р., 

відносинам ЄС з Росією в «Щорічнику європейської інтеграції» 

присвячуються окремі статті [393-395]. 

Самостійну групу історіографії становлять праці, предметом 

дослідження яких стали різноманітні аспекти українсько-німецьких відносин, 

які хронологічно охоплюють період від часу їх становлення на рубежі 1980-

1990-х рр. до сучасного стану розвитку міждержавного співробітництва. 

Необхідно зазначити, що переважна більшість українських дослідників 

дотримується думки, що становлення і розвиток українсько-німецьких 

відносин розглядалися представниками німецьких урядових кіл крізь призму 

російського вектору. Науковці визначають сучасний стан українсько-

німецьких відносин як такий, що має ознаки системної кризи, зумовленої як 

проблемами внутрішнього розвитку Європейського Союзу, так і 

перманентною політичною нестабільністю в Україні. 

Перше цілісне в українській історіографії наукове дослідження 

українсько-німецького співробітництва в європейських інтеграційних 
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процесах періоду 1990-х рр. з позицій політичного неореалізму здійснив      

А. Ю. Мартинов. Безсумнівним є твердження автора щодо забезпечення 

Німеччиною незворотності процесу європейської інтеграції [301, с. 79-80]. 

Власне концептуальне бачення політичного і безпекового напрямів 

українсько-німецької співпраці, яке базується на визнанні нерівності 

міждержавних відносин та відмінності політико-вагових ознак, 

запропонувала Г. В. Старостенко. Варто погодитися з думкою дослідниці 

щодо наявності в українсько-німецьких відносинах ознак одностороннього 

стратегічного партнерства з огляду на зацікавленість у відносинах 

стратегічного рівня лише з боку України [487, с. 10]. 

Важливу інформацію щодо здобутків, проблем та перспектив 

початкового етапу розвитку українсько-німецьких політичних та 

економічних відносин містить брошура Л. М. Копиленко [276]. Авторка 

обґрунтувала пріоритетність німецького вектору в зовнішній політиці 

України і запропонувала напрями подальшого розвитку українсько-

німецьких економічних відносин. 

Предметом наукових пошуків В. В. Солошенко стали українсько-

німецькі політичні відносини, торговельно-економічне та гуманітарно-

технічне співробітництво в 1990-х рр. Важливим здобутком дослідниці є те, 

що вона не лише зазначила успіхи та досягнення, але і визначила недоліки, 

що гальмували розвиток українсько-німецьких міждержавних відносин у 

зазначений хронологічний період, та окреслила можливі шляхи їх подолання 

[484, с. 17]. 

Комплексний характер також має дисертаційне дослідження                   

В. В. Химинця. Він здійснив спробу вивчити розгортання політичної, 

економічної та культурної співпраці між Україною та Німеччиною упродовж 

1998-2005 рр. Автор послідовно доводить, що «Німеччина розглядає Україну 

як важливий елемент стабільності в Центральній та Східній Європі. Для 

нашої держави ФРН залишається ключовим партнером в ЄС. Обопільна 

зацікавленість матеріалізується у взаємовигідних проектах економічної 



33 
 

співпраці, а також у співробітництві України та ФРН у ряді регіональних 

міжнародних організацій – ЦЕІ, ОБСЄ, Вишеградській групі» [490, с. 17]. 

Українсько-німецьке міждержавне співробітництво через призму 

євроінтеграційного курсу України в 2000-2009 рр. досліджував С. М. Сокол. 

Як  і згадані вище науковці, дисертант основну увагу зосередив на розвиткові 

політичних, торговельно-економічних та гуманітарних відносин між 

Україною і ФРН [483].  

Аспекти культурного українсько-німецького співробітництва в 1991-

2008 рр. стали предметом дисертаційного дослідження О. І. Опанасенко 

[476]. Особливості співпраці Німеччини і України в галузі науки та освіти в 

1992-2007 рр. вивчала Т. Л. Жихарєва [461]. 

У німецькій історіографії відносини з Україною, як правило, 

досліджуються в загальному контексті східноєвропейської політики ФРН. 

Так, Райнер Лінднер вивчав вплив українсько-німецького співробітництва  на 

реалізацію євроінтеграційного курсу України [408]. Євроінтеграційна 

політика України під час президентства Віктора Ющенка ґрунтовно 

висвітлена в колективній монографії, виданій співробітниками Віденського 

університету [377]. Оксана Царні окреслила сучасний стан та перспективи 

двосторонніх відносин між Україною та ЄС [374]. І. Шинкарьов 

проаналізував польсько-українські відносини у контексті східної політики 

Євросоюзу. Автор наголосив на недостатній координації зусиль Варшави і 

Берліна, зокрема, щодо України [441]. 

Німецький політолог, колишній керівник Фонду імені Фрідріха Еберта 

Вінфрід Шнейдер-Детерс охарактеризував Україну як своєрідний 

тимчасовий «вакуум влади» між ЄС та Російською Федерацією. Дослідник 

обґрунтував твердження про необхідність створення Західною і Східною 

Європою спільної структури безпеки і зони вільної торгівлі, в якій Росія 

зможе посісти легітимне місце [434]. 

Вітчизняні науковці активно досліджують проблеми взаємовідносин 

України з Європейським Союзом. Зазначена проблематика детально 
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вивчається співробітниками відділу історії міжнародних відносин і 

зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, 

Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 

Дипломатичної академії України при МЗС України. 

У праці С. В. Віднянського та А. Ю. Мартинова «Об’єднана Європа: від 

мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського 

Союзу» значна увага приділена німецьким політикам та їх внеску в 

розбудову зони миру, стабільності і процвітання на кордонах «старої» 

Європи [238]. Крім того, важливе значення мають праці зазначених 

дослідників, які стосуються еволюції концептуальних засад зовнішньої 

політики України [235, 236, 239, 261, 263]. 

Вагомим для розробки дисертаційного дослідження стало опрацювання 

монографій з циклу наукових праць «Україна в Європі: контекст 

міжнародних відносин» Державної установи «Інститут всесвітньої історії» 

НАН України, в якому здійснено дослідження актуальних проблем 

міжнародних відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ – 

ХХІ століть. Для нас цей доробок має безперечну цінність, оскільки його 

авторами висвітлюється еволюція ідеї об’єднаної Європи, аналіз її 

історичних етапів та їх особливостей, специфіка інтеграційних процесів на 

сучасному етапі, а також українські перспективи в здійсненні 

євроінтеграційного курсу та у двосторонніх відносинах з провідними 

європейськими країнами, у тому числі і з ФРН [287, 340, 341].  

В. В. Копійка здійснив всебічний аналіз розширення ЄС, його витоків і 

концептуально-теоретичних засад, суперечностей і наслідків, відносин 

України з ЄС [277, 278, 279, 466]. На особливу увагу заслуговують висновки 

дослідника щодо потенційних сценаріїв розвитку співпраці України з ЄС.  

Широкий спектр напрямків співпраці України з її 

центральноєвропейськими сусідами у контексті їхнього вступу до ЄС 

розглянуто в колективній монографії, підготовленій спільно Інститутом Схід 
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– Захід та Інститутом регіональних та євроінтеграційних досліджень 

«ЄвроРегіо Україна» [326]. 

Важливими для розуміння функціонування сучасної східноєвропейської 

зовнішньополітичної стратегії ФРН як складової політики ЄС в Східній 

Європі є праці українських дослідників з ЄПС і «Східного партнерства». 

Змістовним доробком з означеного питання є монографія Т. В. Сидорук. 

Авторка наголосила на компромісному характері ЄПС, який знайшов 

відображення у прагненнях України мати чіткіші євроінтеграційні 

перспективи та бажанні ЄС не зв’язувати себе подібними зобов’язаннями. 

Дослідниця акцентувала на визначальній ролі ФРН у здійсненні східної 

політики ЄС [330, с. 253]. 

На подібних позиціях стоїть і В. В. Халаджи, дисертаційне дослідження 

якої присвячено ролі та місцю України в Європейській політиці сусідства. 

Особливо важливим для України, за переконанням авторки, є «намір 

«Східного партнерства» відвернути увагу від тривалих дискусій, 

зосереджених на перспективах членства в ЄС, проте зосередити увагу на 

практичних можливостях щодо наближення до економічного, соціального та 

політичного середовища ЄС, надаючи при цьому достатньої гнучкості для 

отримання переваг від економічної співпраці в межах регіону» [347, с. 154]. 

Спробу дослідити вплив «Східного партнерства» на відносини ЄС із 

Східною Європою та Південним Кавказом здійснила О. О. Добржанська. 

Слушним є твердження дослідниці про недостатню ефективність зазначеної 

програми, зумовлену «як недостатньо сильними інструментами впливу, 

неефективністю формування мотивації держав-учасниць Східного 

партнерства до здійснення реформ, незрозумілістю прагнення ЄС 

застосовувати єдину спільну політику до всіх шести країн з різним рівнем 

відносин з ЄС, так  і недостатньою взаємодією  між державами-партнерами 

ініціативи» [456, с. 15]. 

Вагому інформацію містять дослідження Т. Ф. Герасимчук «Країни 

Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989-2004 рр.) [458] 
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та Є. Б. Кіш «Країни Центральної Європи в системі міжнародних 

євроінтеграційних процесів (1991-2007 роки)» [464]. Зазначені праці 

відзначаються глибиною та аналітичністю і демонструють цілісну картину 

реалізації відносин Євросоюзу з країнами Вишеградської четвірки. Для нас ці 

дослідження є значущими з огляду на можливість порівняння ролі й місця 

України та інших країн у східноєвропейській зовнішньополітичній стратегії 

ЄС зазначеного періоду. 

Також актуальними з огляду на обрану проблематику є роботи                             

О. І. Брусиловської. Дослідниця зараховує до Східної Європи всі 

посткомуністичні країни Європи, але акцентує увагу переважно на 

економічному впливі ФРН на країни «Вишеградської четвірки» [233, 454].   

Проблема відносин ЄС із східноєвропейськими державами знайшла 

певне висвітлення і в російській історіографії. Наразі євросоюзівську 

проблематику активно досліджують науковці Центру європейських 

досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин, Інституту 

наукової інформації з суспільних наук (російська абревіатура – ИНИОН), 

Інституту Європи РАН, Російського інституту стратегічних досліджень, 

Дипломатичної академії зовнішніх справ РФ, Московського державного 

інституту міжнародних відносин та ін. 

Співробітниця Інституту Європи РАН Л. Н. Шишеліна досліджувала 

міжнародно-політичні аспекти розширення Європейського Союзу на схід у 

1989-2004 рр. [493]  Авторське обґрунтування вживання терміну «Східна 

Європа»  охоплює не тільки політичні, а й географічні характеристики щодо 

країн, які приєдналися до Євросоюзу 2004 р. 

Роль Німеччини в східному розширенні Європейського Союзу також 

викликає значний інтерес російських дослідників. Так, Т. Воротницька 

наголосила на тісних економічних відносинах ФРН з країнами ЦСЄ, 

пов’язаних з давніми традиціями культурної, політичної і соціальної 

співпраці. Крім того, за переконанням дослідниці, важливим є почуття 

історичної відповідальності Німеччини за інтеграцію ЦСЄ в 
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загальноєвропейські процеси [242, c. 36]. Е. Іорданська домінуючим мотивом 

підтримки Німеччиною східного розширення ЄС вважає стабілізацію ЦСЄ 

[271], а Є. Романова акцентує увагу на економічних аспектах розширення 

Євросоюзу [325]. 

 У дисертаційному дослідженні А. С. Сербіної [480], яке характеризує 

відносини Німеччини з РП, ЧР, УР та СР в 1990-2007 рр., німецька політика 

розглядається крізь призму східного розширення ЄС та його впливу на 

Росію. 

Актуальними для дисертації є праці Є. Ю. Трещенкова,  в яких 

детально проаналізовано політику сусідства Європейського Союзу щодо 

Республіки Білорусі, Республіки Молдови та України [338, 489]. Особливу 

цінність з погляду дисертантки має виділення автором російського чинника в 

східному вимірі Європейської політики сусідства. Основна проблема, яку 

вбачає автор у реалізації ЄПС, полягає у відмінності принципів побудови 

«стратегічного партнерства» ЄС з Росією та його взаємовідносин із східними 

сусідами, що в підсумку призводить до значних обмежень у можливостях 

східних сусідів ЄС одночасно поглиблювати інтеграцію на європейському та 

пострадянському просторах [338, с. 366].  

Щодо впливу Німеччини на еволюцію Європейської політики 

сусідства, Є. Ю. Трещенков акцентував на відмові перспектив членства в ЄС 

для Молдови і України, а також вимогах проведення глибоких структурних 

реформ до того, як з’являться можливості для обговорення європейських 

перспектив. Крім того, Німеччина, яка з різних причин підтримувала східний 

вимір зовнішньої політики ЄС, тим не менше вказувала на необхідність 

співпраці з Росією в межах спільного зарубіжжя [338, с. 367]. 

Окремі аспекти формування нової «східної політики» Євросоюзу 

охарактеризував І. Н. Тарасов. На його думку, спільна зовнішня і безпекова 

політика країн ЄС розвивається надто повільно через суттєві розбіжності в 

баченні міжнародних проблем Євросоюзовським Заходом і Євросоюзовським 

Сходом [336, 337]. На подібних позиціях стоїть П. А. Корзун, який 
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найважливішою умовою для успішної реалізації Євросоюзом політики 

сусідства вважає розробку ефективної схеми взаємовідносин з Росією [467]. 

У цілому програма ЄС «Східне партнерство» в російській історіографії 

традиційно трактується як серйозний виклик російській дипломатії у Східній 

Європі [255, 329]. 

Показовою є доповідь Інституту Європи РАН про вплив Вільнюського 

саміту 2013 р. на реалізацію програми «Східне партнерство» [240]. Особливу 

цінність мають матеріали, присвячені Україні, оскільки вони дозволяють 

скласти загальне уявлення щодо особливостей сприйняття російськими 

дослідниками подій Революції Гідності в Україні [240, с. 20-35]. Також певні 

напрями зовнішньої політики України та розвитку її відносин з ЄС 

досліджені в працях Н. В. Алад’їної [451], та Д. В. Каци [463]  

Актуальними для дисертаційного дослідження є матеріали збірника 

наукових статей під назвою «Стратегічне становище на Сході», виданого у 

травні 2014 р. Міжнародним інститутом ліберальної політики. Причиною 

підготовки та основною темою переважної більшості розвідок стало 

розгортання Української кризи. Зокрема, Еріх Рейтер спробував 

охарактеризувати стратегічну ситуацію у Східній Європі. Егберт Янн 

розглянув вплив східноєвропейського конфліктного потенціалу на зовнішню 

політику західно- та центральноєвропейських держав. Вінфрід Шнейдер-

Детерс у двох публікаціях детально проаналізував ситуацію в Україні та 

політичну ґенезу теперішнього конфлікту. Перша стаття присвячена 

політичному розвитку України від перемоги В. Януковича на президентських 

виборах 2010 р. до початку Євромайдану. У другій статті дослідник 

характеризує події Євромайдану та їх безпосередній вплив на європейську 

безпекову ситуацію. За баченням дослідника, «доктрина Путіна» є серйозним 

викликом для європейського мирного порядку, тому Європа повинна 

протидіяти дестабілізації та підтримати нову Україну. Натомість Петер 

Шульце характеризує німецько-російські відносини як чинник 

східноєвропейської політики ЄС. Автор підкреслив важливість Росії для 
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економічної стабільності Німеччини та у зв’язку з цим наголосив на 

необхідності пошуку шляхів взаєморозуміння. Петер Шмідт окреслив 

перспективи розширення Євросоюзу на країни Східного партнерства. З 

російської точки зору інтеграційне питання розглянув Андрій Загорський. 

Дослідник акцентував на посиленні відчуженості між Росією і ЄС упродовж 

останнього десятиліття, яка врешті-решт призвела до виникнення 

«біполярної» Європи. Особливо детально автором охарактеризовані цілі та 

проблеми реалізації російських інтеграційних проектів (Митний Союз, 

Євразійський Союз) [427]. 

Водночас проблематика всебічного і цілісного дослідження процесів 

формування та реалізації східноєвропейської політики ФРН не знайшла 

відображення у вітчизняній науковій літературі, що й обумовило потребу 

підготовки дисертаційного дослідження. 

Отже, аналіз загального стану розробки проблеми свідчить, що в 

українській та зарубіжній історіографії поки що відсутні комплексні 

дослідження східноєвропейської політики ФРН зазначеного періоду. 

Подальшого вивчення потребують питання еволюції східноєвропейської 

політики Німеччини після возз’єднання ФРН з НДР 3 жовтня 1990 р., ролі та 

місця України в німецькій зовнішньополітичній стратегії, сучасного стану 

українсько-німецького співробітництва із врахуванням європейського вибору 

України. Крім того, у працях українських істориків лише побіжно окреслені 

питання, пов’язані з позицією ФРН щодо формування та реалізацією 

Європейської політики сусідства та програми ЄС «Східне партнерство», 

роллю Німеччини у процесі її втілення в реальну політичну практику в 

Східній Європі. 
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1.2. Джерельна база  

 

Джерельну базу дисертаційного дослідження склали опубліковані 

документи програмного, нормативного, правового, наративного змісту. 

Виділено п’ять груп джерел: 

 урядові програмні документи, програми політичних партій, офіційні 

промови, заяви та інтерв’ю; 

 міжнародно-правові документи; 

 офіційні інформаційні матеріали міністерств закордонних справ і 

дипломатичних представництв; 

 матеріали періодичних видань; 

 мемуари. 

Серед першої групи джерел надзвичайно важливе місце займають 

Онсовний закон Німеччини і Конституція України, в яких прописані базові 

зовнішньополітичні цілі цих держав. Зокрема, Основний закон ФРН 

прийнято ще 23 травня 1949 р. Структурно документ складається з 

преамбули та одинадцяти розділів, які містять 146 статей. Стаття 23 

регламентує участь країни в розбудові Європейського Союзу. Стаття 59 

визначає обов’язком Федерального президента представляти Федерацію в 

міжнародно-правових відносинах, укладати договори з іноземними 

державами та приймати послів. Визначення основних напрямів політики і 

відповідальність за їх здійснення згідно зі статтею 65 покладається на 

Федерального канцлера. Зовнішні відносини є законодавчою компетенцією 

виключно Федерації (стаття 73). Статті 87а, 87б регламентують питання 

оборони та застосування збройних сил. Порядок проголошення стану 

оборонної війни визначається розділом Ха [75]. 

Датою прийняття Конституції України  є 28 червня 1996 р.  Її структура 

складається з преамбули та 15 розділів, які містять 161 статтю. Відповідно до 

тексту статті 17, основоположними функціями держави є «захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 
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та інформаційної безпеки» [8]. Згідно зі статтею 18, «зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на захист її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами  і нормами 

міжнародного права» [8]. Обов’язок «представляти державу в міжнародних 

відносинах, визначати її зовнішньополітичну діяльність, брати участь у 

переговорних процесах та укладати міжнародні договори» покладено на 

Президента України (стаття 106) [8].  

Аналіз положень Основного закону ФРН і Конституції України дав 

змогу визначити головні принципи здійснення зовнішньої політики України 

та Німеччини. 

Актуальним для проблематики дисертаційного дослідження є документ 

під назвою «Сприяти глобалізації – Розбудовувати партнерство – Розділяти 

відповідальність» [74], затверджений федеральним урядом в якості нової 

зовнішньополітичної доктрини ФРН 8 лютого 2012 р. Документ визначає 

основні напрями німецької зовнішньої політики, в тому числі і в 

східноєвропейському напрямі. 

Важливим джерелом при підготовці дисертації стали Закони України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» від 01.07.2010 р. [6] 

та «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 [7]. Зокрема, 

Закон «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. визначає 

поняття «національні інтереси» як «життєво важливі матеріальні, 

інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, 

реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний 

розвиток» [7].  

Показовим є положення про «інтеграцію в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському 

Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України» [7]. 
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Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» від 

01.07.2010 р. визначає принципи здійснення внутрішньої та зовнішньої 

політики України. «Забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі» (ст.11) проголошувалося однією із засад зовнішньої 

політики. Крім того, заключні положення цього Закону внесли зміни до 

Закону «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р.: зі ст.6 

було виключено інтеграцію України в євроатлантичний простір безпеки та зі 

ст.8 – забезпечення повноправної участі України в Організації 

Євроатлантичного договору [6]. 23 грудня 2014 р. Верховною Радою було 

скасовано позаблоковий статус України та внесено відповідні зміни до 

вищезазначених законів. 

Варто зазначити, що за 1990-2015 рр. представниками німецької 

державної еліти не було розроблено жодного окремого документу, 

присвяченого питанням співпраці ФРН із східноєвропейськими державами, 

тому диссертантка залучила низку документів, зміст яких опосередковано 

стосується проблематики дисертаційного дослідження. 

Оскільки Основни й Закон ФРН чітко пов’язує зовнішню політику з 

політикою безпеки, то важливе значення для обраної проблематики мають 

основоположні безпеково-оборонні документи, прийняті Федеральним 

міністерством оборони після 1990 р.  Першим таким документом є 

«Директиви оборонної політики», затверджені 26 листопада 1992 р.  

Документ складається з п’яти розділів: 1) мета «Директив оборонної 

політики»;  2) німецькі цінності та інтереси; 3) виклики майбутнього – шанси 

і ризики; 4) визначальні фактори німецької оборонної політики; 5) завдання 

Бундесверу. Характерною особливістю цього видання є те, що в ньому 

вперше після возз’єднання ФРН з НДР вжито поняття «національні 

інтереси», яке в епоху біполярності із зрозумілих причин використовуватися 

не могло. Одним із основних завдань німецької зовнішньої політики 

визначалася стабілізація реформ у Східній Європі [170].   
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Вагомими доктринальними документами федерального уряду також є 

«Білі книги  безпеки». Першу після 1990 р. «Білу книгу безпеки 

Федеративної Республіки Німеччина»  Федеральне міністерство оборони 

затвердило в 1994 р. Зокрема,  у ній визначалися наступні центральні 

інтереси німецької зовнішньої політики: «забезпечення свободи, безпеки, 

добробуту громадян Німеччини та цілісності її державної території; спільна з 

європейськими демократіями інтеграція до Європейського Союзу; міцний 

трансатлантичний союз, заснований на єдиних цінностях та спільних 

інтересах, із Сполученими Штатами Америки як світовою державою; 

орієнтація на примирення і партнерство у відносинах із сусідніми східними 

державами, їх підключення до західних структур і створення таким чином 

нового всеохоплюючого кооперативного порядку у сфері безпеки; 

дотримання у світовому масштабі міжнародного права і прав людини та 

справедливий світовий економічний порядок, що базується на правилах 

ринкової економіки» [166, S. 42]. 

Як бачимо, «національним інтересом» Німеччини поряд із розвитком 

європейської інтеграції, трансатлантичного союзу із США визнавалося 

залучення східноєвропейських держав до західних структур і створення  в 

перспективі загальноєвропейської системи колективної безпеки. 

Вирішальними чинниками забезпечення довгострокової стабільності в 

Європі визнавалися Російська Федерація та Україна. З цієї причини 

проголошувалося сприяння урядом ФРН співпраці ЄС і НАТО з цими двома 

державами [166].  

Пріоритетними напрямками діяльності федерального уряду у сфері 

європейської політики проголошувалися: поглиблення європейської 

інтеграції через розбудову Європейського Союзу у сфері спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки, а також європейської оборонної і безпекової 

ідентичності; розбудова і розвиток Західноєвропейського Союзу як 

оборонного компонента Європейського Союзу і європейського крила НАТО; 



44 
 

розширення Європейського Союзу і Західноєвропейського Союзу [166, S. 

44]. 

Оновлені «Директиви оборонної політики», які замінювали попередню 

редакцію 1992 р., Федеральне міністерство оборони прийняло 2003 р. під час 

урядування «червоно-зеленої» коаліції Г. Шредера.  Структурно документ 

складається з двох частин. «Національними інтересами» Німеччини 

називаються забезпечення безпеки своїх громадян, захист прав людини, 

попередження криз і конфліктів. Важливою особливістю нових «Директив 

оборонної політики» було те, що Східна Європа в них вже не 

ідентифікувалась як потенційно небезпечний регіон, що загрожує ФРН своєю 

нестабільністю, проте з усіх східноєвропейських країн у документі 

згадувалася лише Російська Федерація. Така позиція цілком узгоджувалася із 

зовнішньополітичними пріоритетами східноєвропейської політики «червоно-

зеленої» коаліції на чолі з федеральним канцлером Г. Шредером [171]. 

2006 р. німецьке оборонне відомство опубліковало нове видання «Білої 

книги з питань політики безпеки Німеччини та перспектив розвитку 

збройних сил» [167, S. 24]. 2011 р. прийнято останню, діючу редакцію 

«Директив оборонної політики». Варто зазначити, що поняття 

«національного інтересу» є ключовим та найбільш чітко визначеним у 

порівнянні з попередніми доктринальними документами безпекової та 

оборонної політики об’єднаної Німеччини. Зокрема, національними 

інтересами ФРН визнаються: попередження і врегулювання конфліктів, що 

загрожують Німеччині та її союзникам; послідовна реалізація зовнішньої та 

безпекової політики; посилення трансатлантичного та європейського 

партнерства; захист прав людини і демократичних основ на міжнародній 

арені; сприяння дотриманню норм міжнародного права і скорочення розриву 

між багатими і бідними регіонами світу; сприяння вільній і безперешкодній 

міжнародній торгівлі та вільного доступу до екстериторіальних вод і 

природних ресурсів. Проте Східна Європа залишилася поза увагою 

розробників документу [172].  
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Актуальними для дисертації є положення «Стратегічного документу 

федерального уряду до посилення оборонної промисловості в Німеччині» від 

8 липня 2015 р. Федеральний уряд запропонував програму з 10 пунктів, яка 

передбачала здійснення таких заходів: посилення європейських меж 

оборонної індустрії; посилена міжнародна співпраця та інтеграція у сфері 

воєнного потенціалу; консолідація німецької та європейської оборонної 

індустрії; визначення ключових технологій у сфері національної оборонної 

промисловості; удосконалення управління та відкритості закупівель 

Федерального міністерства оборони; розширення досліджень, розробок та 

сприяння інноваціям; політична підтримка оборонної промисловості; 

використання шансів для диверсифікації; збільшення підтримки малого і 

середнього бізнесу та громадянський діалог щодо важливості національного 

оборонно-промислового комплексу [160]. 

Отже, аналіз основних безпеково-оборонних документів федеральних 

урядів дозволив простежити еволюцію національних інтересів об’єднаної 

Німеччини та місце і роль східноєвропейських держав у сфері її зовнішньої 

політики. 

Важливим є документ під назвою «Міркування щодо європейської 

політики» від 1 вересня 1994 р., який ще називають «Листом Шойбле-

Ламерса». Особлива увага в ньому приділена необхідності забезпечення 

стабільності східної частини європейського континенту. Крім того, 

наголошувалося, що Німеччина має фундаментальний інтерес у східному 

розширенні Євросоюзу. Хоча цей документ лише опосередковано стосується 

нашої проблематики, проте його положення чітко виражають концептуальні 

уявлення німецької державної еліти середини 1990-х рр. щодо майбутнього 

німецької зовнішньої політики, у тому числі і в східноєвропейському 

напрямі,  та перспектив європейської інтеграції [149]. 

Вагомим стало опрацювання тексту документу «За активну 

європейську політику щодо України», прийнятого фракцією ХДС/ХСС 30 

вересня 2015 р. [70]. Структурно він складається з 20 пунктів. Його 
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положення дозволяють простежити ставлення провідної парламентської 

політичної сили ФРН до подій в Україні. 

Значний акцент у дисертаційному дослідженні зроблено на урядових 

програмних документах. Зокрема, представники кожного федерального 

уряду розробляли і підписували коаліційні угоди, в яких закріплювали 

основні напрямки внутрішньої та зовнішньої  політики на весь період їх 

діяльності. Упродовж 1990-2014 рр. у Німеччині було сформовано сім 

урядових коаліцій. Так,  у результаті перших федеральних виборів у кінці 

1990 р. до складу уряду ввійшли представники ХДС/ХСС і ВДП. Федеральні 

вибори 1994 р. залишили при владі християнських демократів і вільних 

демократів. В обох програмних документах коаліції ХДС/ХСС і ВДП 

декларувався пріоритет розширення Європейського Союзу та поглиблення 

європейської інтеграції, підтримка політичних та економічних перетворень у 

нових незалежних державах Східної Європи, розбудова дружніх відносин з 

Росією та Україною як важливими чинниками стабільності в Східній Європі 

[95, 96].  

У 1998-2005 рр. федеральний уряд утворювали представники Соціально-

демократичної партії Німеччини та «Союзу 90 / Зелених» на чолі з 

федеральним канцлером Г. Шредером. Під час урядування «червоно-зеленої» 

коаліції було підписано два договори: 20 жовтня 1998 р. угода під назвою 

«Прорив і відновлення – шлях Німеччини у ХХІ столітті» [43] та 16 жовтня 

2002 р. угода «Оновлення – Справедливість – Стійкість. За економічно 

сильну, соціальну та екологічну Німеччину. За життєздатну демократію» 

[97].  Спільними рисами обох документів було визнання Російської Федерації 

як ключового партнера в Східній Європі, а німецько-російської співпраці як 

необхідної умови для здійснення успішної східноєвропейської політики 

ФРН. 

2005 р. в результаті дострокових виборів утворилася друга «велика 

коаліція», до складу якої увійшли представники ХДС/ХСС і СДПН. 

Нововеденням коаліційного договору стало внесення окремого положення 
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щодо України [73]. 2009 р. в результаті чергових федеральних виборів 

християнські демократи утворили коаліцію разом з Вільною демократичною 

партією. Відповідно, в коаліційній угоді було зроблено акцент на 

незадовільній ситуації з дотримання прав людини в Російській Федерації 

[163]. 

Третя в історії  ФРН «велика коаліція» утворилася в результаті чергових 

парламентських виборів 2013 р. За наполяганням соціал-демократів 

федеральному канцлеру Ангелі Меркель довелося відмовитися від 

конфронтаційного курсу у відносинах з Російською Федерацією. Щодо інших 

східноєвропейських країн, наголошувалося, що співпраця з ними 

здійснюється в межах програми ЄС «Східне партнерство» [53]. 

Аналіз зовнішньополітичних частин коаліційних договорів дав змогу 

простежити за зміною зовнішньополітичних пріоритетів федеральних урядів 

залежно від міжнародного становища та внутрішньої ситуації в Німеччині, 

партійної належності представників урядових коаліцій. 

Зовнішньополітичні частини програмних документів основних 

парламентських політичних сил об’єднаної Німеччини, якими є 

Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз, 

Соціально-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія, 

«Союз 90 / Зелені» та «Ліві» (до  17 липня 2005 р. – Партія демократичного 

соціалізму), прийняті упродовж 1989-2013 рр. використані головним чином 

при написанні підрозділу 2.2. дисертації. 

Всього авторкою опрацьовано 9 програмних документів ХДС/ХСС [52, 

68, 69, 72, 80, 86, 117, 164, 169],  9 – СДПН [41, 48, 50, 64, 76, 79, 141, 151, 

173], 8 – ВДП [42, 45, 46, 47, 56, 63, 119, 168], 10 – «Союзу 90 / Зелених» [44, 

49, 55, 59, 60, 77, 78, 137, 138, 174] та 6 – «Лівих» [62, 71, 116, 140, 165, 175]. 

Їх аналіз дав змогу ґрунтовно простежити позиції основних німецьких 

політичних партій щодо механізмів формування та реалізації 

східноєвропейської політики. 
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Важливу частину зазначеної групи джерел становлять документи 

Бундестагу ФРН, які  включають в себе депутатські запити та відповіді на 

них федерального уряду щодо подій, які відбувалися в Східній Європі і так 

чи інакше впливали на Німеччину [26-40, 61, 89-94]. Ці джерела 

відображають офіційні позиції представників провідних політичних партій 

ФРН. Документи Бундестагу використано в IV та V розділах дисертації. 

Аналіз цих документів засвідчив, що українська тематика періодично ставала 

засобом боротьби між правлячою коаліцією та опозиційними фракціями 

Бундестагу.  

Актуальним для обраної проблеми є позиційний документ експертної 

групи Німецького товариства зовнішньої політики «Зовнішня політика 

Німеччини та Східне партнерство». Документ містить ряд рекомендацій для 

федерального уряду щодо реалізації програми «Східного партнерства»: по-

перше, для надання пріоритетного значення «Східному партнерству» в 

зовнішній політиці ЄС пропонується інтенсифікувати німецько-польську 

співпрацю; по-друге, експерти пропонують враховувати, що реформи з 

демократизації і становлення правової держави є метою, а не умовою для 

співпраці з державами, що переживають трансформаційний процес; по-третє, 

Німеччина і ЄС повинні прагнути до збалансованої, послідовної і стійкої 

співпраці з різними локальними, регіональними, економічними, політичними, 

науковими акторами і громадянським суспільством, а не фокусуватися 

виключно на правлячій еліті; по-четверте, представники експертної групи 

пропонують включити країни «Східного партнерства» і Росію до зони вільної 

торгівлі, надаючи їм можливість для експорту власної продукції в ЄС; по-

п’яте, пропонується прискорити лібералізацію візового режиму, що, на думку 

розробників документу, відповідає як політичним, так  і економічним 

інтересам Німеччини та ЄС; по-шосте, експертна група рекомендує 

федеральному уряду диференціювати південний і східний вимір 

Європейської політики сусідства у відповідності з регіональними потребами і 

не розглядати їх комплексно; по-сьоме, ЄС повинен надати країнам 
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«Східного партнерства» чітку перспективу вступу до спільноти, оскільки  

досвід попередніх розширень засвідчив, що перспектива вступу полегшує і 

прискорює процес реформ. Незрозуміла позиція ЄС в політиці розширення 

зумовлює появу в країнах «Східного партнерства» фрустрації через 

невідповідність конкретних пропозицій Євросоюзу їх очікуванням [51]. 

Знаковим для проблематики дисертаційного дослідження став аналіз 

документу, розробленого провідним спеціалістом Німецького Товариства 

зовнішньої політики Штефана Майстра «Україна між Росією та 

Європейським Союзом». Структурно він складається з шести пунктів. Автор 

дійшов висновку, що «без фундаментальних структурних реформ в Україні її 

існуюча залежність буде зберігатися. Позиція про Україну, яка мусить 

обирати між Росією та ЄС, у цьому контексті виявляється штучною 

дискусією, але Росії значно легше впливати на Україну. Тільки з внутрішніми 

реформами Україна може стати незалежною державою, якій не доведеться 

обирати між Європою та Росією, особливо в інтеграції у певних сферах з ЄС 

та все-таки продовжувати підтримувати тісні відносини  з Росією» [58].  

Положення зазначених джерел позиціонують чітке бачення ролі ФРН у 

реалізації програми ЄС «Східне партнерство» та її стратегію щодо розвитку 

українсько-німецьких відносин. 

У дисертаційному дослідженні було використано тексти офіційних 

виступів, урядових заяв та інтерв’ю федеральних канцлерів Г. Коля [98-115], 

Г. Шредера [142-148], А. Меркель [120-136], федерального президента Р. 

Герцога [81-85], міністрів закордонних справ К. Кінкеля [87, 88], Й. Фішера 

[66,67], Ф.-В. Штайнмайєра [152-159], матеріали офіційного виступу  

міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн [118],  промови, інтерв’ю 

українських політиків [1, 2]. Зазначені джерела відображають як особисті 

погляди представників державної еліти на перспективи розвитку українсько-

німецьких відносин, так і офіційні позиції тих установ, які вони 

представляють. 



50 
 

До другої групи джерел  належать міжнародно-правові документи, серед 

яких особливе місце посідають угоди, що врегульовують українсько-німецькі 

відносини. На підставі їхнього аналізу можна простежити спільні та відмінні 

риси, що становлять основу національних інтересів України і ФРН в Східній 

Європі. Наразі ця договірно-правова база налічує 83 документи міжнародно-

правового характеру, з них 43 були укладені на міждержавному та 

міжурядовому рівнях [5]. 

Зокрема, основою для розвитку всіх форм співпраці між двома 

державами стала підписана 9 червня 1993 р. Спільна декларація про основи 

відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина. Документ 

складається з 17 пунктів та містить широке коло зобов’язань, які прийняли на 

себе Україна та Німеччина [3]. 

15 лютого 1993 р. було підписано українсько-німецьку Угоду про 

культурне співробітництво. Вона передбачала співпрацю в усіх галузях науки 

й освіти, прилучення до мистецтва, літератури та інших складових 

культурного виміру, партнерство на регіональному та місцевому рівнях, 

зокрема, налагодження культурних зав’язків між містами-побратимами обох 

країн. Центральним положенням зазначеної угоди було сприяння 

збереженню мови, культури, національних традицій та релігійних вірувань 

німецьких громадян українського походження у ФРН та українських 

громадян німецького походження в Україні [22]. 

10 червня 1993 р. підписано Договір про розвиток широкомасштабного 

співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки. 

Положеннями документу гарантувалися «сприяння торгівлі та 

співробітництву між підприємствами і організаціями обох держав, співпраця 

в межах міжнародних фінансових організацій, включаючи Європейський 

банк реконструкції та розвитку; створення правових і матеріальних 

передумов для забезпечення безперешкодних контактів між підприємствами і 

організаціями обох держав; важливу роль у здійсненні цієї мети Сторони 

надавали Бюро представника німецької економіки в Україні. Федеративна 
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Республіка Німеччина заявила про свою готовність підтримувати створення 

ринкової економіки в Україні та запропонувала консультативну і технічну 

допомогу з метою надання Україні того досвіду, який був накопичений під 

час переходу від планового господарства до ринкової економіки в нових 

федеральних землях Федеративної Республіки Німеччина» [4]. 

Вагоме значення для обраної проблематики мають Угода про співпрацю  

у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні від 10 

вересня 1997 р. [25], та матеріали парламентських слухань «Співробітництво 

між Україною та Німеччиною», які відбулися 16 листопада 2005 р. [15]. 

Також до цієї групи джерел ввійшли документи Європейської Ради, 

Європейського Парламенту та Європейської комісії [3, 9-11, 13-14, 16-21, 

139] щодо Європейської політики сусідства та програми «Східне 

партнерство». Застосування цих джерел у ІІІ, IV та V розділах дисертації 

дало змогу простежити зміну позицій ЄС щодо відносин із 

східноєвропейськими сусідами: розробку та впровадження Європейської 

політики сусідства, її трансформацію в програму ЄС «Східне партнерство». 

Важливим джерелом є також Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом [23], політичну частину якої було підписано 21 

березня 2014р., економічну частину – 27 червня 2014 р. 

До третьої групи джерел увійшли офіційні інформаційні матеріали 

міністерств закордонних справ і дипломатичних представництв, які 

охоплюють оглядові та довідкові матеріали, що стосуються політичної та 

економічної сфер німецько-східноєвропейських відносин. У дисертаційному 

дослідженні використано фактичний матеріал з сайтів Міністерства 

закордонних справ Німеччини [57, 65, 150, 161, 162], Міністерства 

закордонних справ України [24] та Посольства України у Федеративній 

Республіці Німеччина [12] 

Четверту групу джерел дисертаційному дослідженні були використані 

німецьких та українських періодичних видань [176-215], серед яких «Die 

Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Focus», «Handelsblatt», «Голос 
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України», «День» та ін. Ці джерела містять важливий з точки зору 

дисертантки фактаж, однак до них необхідно ставитися особливо обережно, 

оскільки матеріали в ЗМІ доволі часто написані з упередженої точки зору. 

П’ята  група джерел охоплює мемуари, спогади, роздуми політичних 

діячів.  Ці джерела є  важливими в контексті обраної проблематики, оскільки 

допомагають «зсередини» зрозуміти механізм прийняття 

зовнішньополітичних рішень щодо взаємодії ФРН із східноєвропейськими 

державами. 

Безперечну актуальність для дисертації мають мемуари засновника 

«нової східної політики» Віллі Брандта. Книга представляє собою детальну 

політичну біографію політика, який зміг покласти початок переходу від 

конфронтації до співпраці між ФРН та східноєвропейськими державами, між 

ФРН та НДР. Багатий фактичний матеріал поєднується з характеристиками 

багатьох політичних діячів того часу і дозволяє скласти цілісну картину умов 

формування і реалізації «нової східної політики» [216]. 

Актуальними в контексті дисертаційного дослідження є роздуми 

Гельмута Шмідта, який займав посаду федерального канцлера в 1974-1982 

рр. Книга під назвою «Самовизначення Європи. Перспективи для 21 

століття» [223]. 

Певний інтерес викликає книга в формі діалогу між політиком 

Гельмутом Шмідтом та істориком Фріцом Штерном «Наша епоха. Діалог» 

[218].  Формат книги за широтою охоплених тем, наявністю живої розмовної 

мови наближає її до публіцистичного літературного твору.  Поза увагою 

авторів залишилися питання взаємодії ФРН із державами Східної Європи, 

проте показовими є роздуми щодо об’єднання Німеччини, сучасного стану та 

перспектив розвитку європейської інтеграції. Зокрема, Гельмуту Шмідту 

видається неймовірною можливість майбутньої спільної зовнішньої чи 

оборонної політики Європейського Союзу: «У галузі економіки, а також 

технологій спільний ринок функціонуватиме пречудово, спільна валюта теж 

непогано функціонуватиме й далі -  це все таки неабияке нововведення в 
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європейській історії, що велика кількість суверенних держав має одну 

спільну валюту, але спільні стратегії та спільна зовнішня політика – тут 

справи значно гірші» [218, c. 284].   

Знаковими для обраної проблематики є спогади Гельмута Коля, які 

охоплюють період після 1990 р. [221] Наприкінці 2014 р. побачила світ його 

нова праця «Із турботою про Європу». Колишній федеральний канцлер, який 

в період свого урядування, незважаючи на об’єктивну перевагу російського 

вектору, все ж намагався  врівноважувати східноєвропейську політику 

об’єднаної Німеччини, висловив стурбованість ізоляцією Росії, зазначивши, 

що це рішення мало надто кардинальний характер [220]. 

У спогадах колишнього федерального канцлера, соціал-демократа 

Герхарда Шредера охарактеризовані погляди політика, який брав 

безпосередню участь у підготовці та найбільшому за всю історію ЄС 

розширення 2004 р. Проте основна увага в книзі приділена сучасному стану 

та перспективам розвитку російсько-німецької співпраці, якій навіть було 

присвячено окремий розділ. Однак показовим є той факт, що в мемуарах 

соціал-демократа Г. Шредера «Рішення. Моє життя в політиці», які вийшли 

друком  2007 р., поза увагою автора залишилися події Помаранчевої 

революції в Україні, роль ФРН у врегулюванні політичної кризи, що 

послідувала за нею, розробка та впровадження Європейської політики 

сусідства [219]. 

Важливим також стало опрацювання  праці міністра закордонних справ 

ФРН у 1998-2005 рр., представника партії «Зелених» Йошки Фішера «Історія 

повертається. Світ після 11 вересня і відродження Заходу».  Книга 

представляє собою роздуми політика про широке коло питань європейської 

та американської історії. Особливо актуальним для дисертації є п’ятий розділ 

«Європа, Америка та майбутнє трансатлантизму» [217, c. 252-350]. Однак, 

варто зауважити, що з усіх східноєвропейських держав найбільше уваги 

приділено відносинам ЄС з Російською Федерацією, однією з причин 
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неоднозначності яких політик вбачає в невизначеності «природних» меж ЄС 

[217, c. 307]. 

Безперечну цінність для проблематики дисертаційного дослідження має 

книга-інтерв’ю  Х’юго Мюллера-Фогга з федеральним канцлером Ангелою 

Меркель [222].  

Отже, аналіз джерельної бази дослідження свідчить, що вона є досить 

різноманітною, багатоплановою та репрезентативною. Її стан дозволяє 

дослідити процес формування та реалізації східноєвропейської політики 

Федеративної Республіки Німеччина упродовж 1990-2014 рр., з’ясувати 

причини  недостатньої сформованості концепції «Східна Європа» в німецькій 

зовнішній політиці та ретельно простежити точки перетину національних 

інтересів України та Німеччини в Східній Європі. 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

 

Вимога історизму стосується розуміння східноєвропейської політики 

ФРН як складової об’єктивних процесів формування і реалізації німецької 

зовнішньої політики. На нашу думку, доцільно чітко протиставляти суб’єкт й 

об’єкт історичного пізнання і дії, у нашому випадку еволюції 

східноєвропейської політики ФРН. Історія сучасної зовнішньої політики 

ФРН, зважаючи на публічність і парламентську підзвітність її формування та 

втілення, може сприйматись як цілком «прозора» для суб’єкта пізнання, як 

така, що піддається осмисленню раціональними методами дослідження. 

Історизм розуміється як безперечна наукова об’єктивність. Утім, в 

інформаційному суспільстві, в якому дедалі частіше інформація не має 

надійного «першоджерела», розуміння історичної реальності трансформації 

східноєвропейської політики ФРН вимагає додаткового тлумачення 

«суб’єктивних» складових цього процесу.  Адже суттєво відрізняються умови 

реалізації «нової східної політики» часів канцлера Віллі Брандта (1969-1974 
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рр.), яка мала місце в історії міжнародних відносин за часів «холодної війни», 

та східноєвропейської політики ФРН 1990-2014 рр.  

У першому випадку маємо справу зі спробами змінити ситуацію з 

тривалим політичним і територіальним розколом Німеччини за допомоги 

«змін через зближення». Ефективність цього курсу повною мірю виявила 

себе на заключному етапі «холодної війни» 1989-1990 рр., коли німецьке 

питання в Європі було остаточно закрито. Німеччина об’єдналася мирним 

шляхом та продовжила мирний курс щодо своїх європейських сусідів. 

Водночас цей процес прискорив європейську інтеграцію та вивів її на якісно 

новий рівень – створення Європейського Союзу. 

Відтоді німецька східноєвропейська політика стала важливим 

фактором і зразком для східноєвропейської політики Європейського Союзу. 

Причому треба постійно мати на увазі, що зміни правлячих коаліцій у ФРН, 

прихід до влади Гельмута Коля, Герхарда Шредера, Ангели Меркель 

впливали на «суб’єктивний чинник» у формуванні та реалізації 

східноєвропейської політики ФРН. Адже Г. Коль, Г. Шредер, А.Меркель не 

лише належать до різних поколінь, а мають відмінний ціннісний досвід та 

розуміння ієрархії пріоритетів у відносинах з країнами Сходу Європи. 

Східноєвропейська політика Німеччини  важливий епізод подієвої 

історії міжнародних відносин. В процесі науково-дослідної роботи над 

текстом дисертації дисертантка намагалась дотримуватися правила трьох 

незалежних джерел, тож історіографічні концепції представлені науковими 

працями німецьких, українських і російських дослідників. Жоден науковий 

авторитет сам по собі не є запорукою істини. Методологічний підхід до 

аналізу історіографії теми дослідження ґрунтувався на пошуку відповіді на 

конкретні запитання, зокрема, які проблеми розроблені достатньо і якою 

мірою можна спиратися на результати праці наших попередників, які 

проблеми порушувалися, але не знайшли повного розв’язання чи потребують 

нових відповідей, які проблеми не порушувалися й потребують опрацювання.  
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У контексті розробленої В. Г. Косминою методології цивілізаційного 

аналізу історичного процесу можна погодитися з визначенням певних 

цивілізаційних причин ускладнень з європейською інтеграцією України. 

Фактично Україна «має досвід входження до комунікативного кола Західної 

цивілізації лише середньовічної доби, коли там ще не сформувалися 

віддиференційовані функціональні системи. Це дозволяє цивілізаційно 

ідентифікувати її як західну периферію Євразійської цивілізації» [468 с. 19]. 

Утім, процес глобалізації робить міжцивілізаційні контакти в різних формах 

максимально інтенсивними та прискорює сприйняття ціннісних орієнтирів 

іншої, особливо ціннісно близької цивілізації. Звичайно, цей процес не є 

лінійно-незворотнім, а є дихотомічним, тобто йому властиві «припливи» і 

«відпливи». 

З іншого боку, ускладнюється адекватне сприйняття України її 

західними партнерами. Поворотними моментами в цьому процесі можемо 

вважати Помаранчеву революцію і Революцію Гідності, які зробили 

європейський вибір українського народу незворотнім. З метою кращого 

розуміння еволюції східноєвропейської політики ФРН 1990-2014 рр. були 

використані теоретичні розробки теорії міжнародних відносин. Зокрема, 

мова йде про інтеграційні теорії та теорію політичного реалізму. Наприклад, 

програма «Східного партнерства» Євросоюзу, яка підтримується ФРН, 

передбачає поглиблений діалог країн «нової Східної Європи» - України, 

Білорусі, Молдови (також інших пострадянських країн Азербайджану, 

Вірменії, Грузії) - з інституціями Євросоюзу. Суттєве значення для 

структурно-функціональної взаємодії державних інституцій України та 

українського громадянського суспільства з партнерами у Євросоюзі мають 

неофункціональні теорії європейської інтеграції 

Можна сперечатися з приводу меж застосування теорії політичного 

реалізму до тлумачення процесу еволюції східноєвропейської політики ФРН. 

Існує сприйняття політичного реалізму як теорії минулого, яка непридатна до 

адекватного тлумачення сучасного. Історія ідей - це історія безперервної 
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полеміки між різними науковими школами, які по-різному розуміють 

сутність людини, суспільства, держави і політики. Ганс Моргентау розробив 

шість принципів політичного реалізму, зокрема, це: людська природа 

політики, ключовою категорією політичного реалізму є поняття інтересу, 

визначеного у термінах влади, так, не можна стверджувати, що добрі наміри 

політика ведуть до успішної зовнішньої політики, інтереси можуть 

змінюватись (відомо, що у багатьох країн світу немає постійних союзників, а 

є різноманітні інтереси) [416]. Як правило, політичний реалізм є результатом 

чіткого розуміння національних інтересів та виявляється втіленням 

раціонального державного егоїзму. В процесі формування зовнішньої 

політики відбувається постійна конкуренція між інтересами і цінностями, 

якими держава керується. Наприклад, після анексії Криму та порушення 

Росією норм і принципів міжнародного права ФРН ввела економічні санкції. 

Їхнє застосування щодо Кремля завдає відчутних збитків німецькій 

економіці.  

Уряд канцлера А. Меркель внаслідок дії санкцій проти РФ опинився 

під потужним тиском бізнес-еліт ФРН, зацікавлених у торговельно-

економічних відносинах з Росією. Захист демократичних цінностей і мораль 

у зовнішній політиці має високу ціну ущемлення прагматичних інтересів. 

Але справжніми є ті цінності, які вартують високо. Тому режим санкцій ФРН 

і Євросоюзу щодо Росії можна вважати вищим проявом політичного 

реалізму, тобто демонстрації німецьким урядом готовності захищати свої 

фундаментальні цінності демократичного устрою навіть ціною збитків для 

власної економіки. Необхідним є засвоєння практичних навичок ефективного 

функціонування в новому, більш регламентованому соціальному середовищі 

інтегрованої Європи. Просто «заштовхнути» Україну до Європи замало. 

Набагато важливіше заздалегідь вирахувати, у якості кого відбудеться 

європейська легітимація українського громадянина. За будь-якого варіанту 

європейського майбутнього, потрібно вчитися бути європейцями. 
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Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на системному 

підході до вивчення історичних умов формування та проблем реалізації 

східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини, українсько-німецьких 

відносин як її невід’ємної складової.  

Системний підхід передбачає вивчення предмету дослідження  як 

системи з її складною структурою внутрішніх елементів, взаємозв’язків між 

ними та їхньої взаємодії із зовнішніми елементами. У контексті 

дисертаційного дослідження системний підхід полягає у трактуванні 

східноєвропейської політики ФРН як системи, важливим структурним 

елементом якої є українсько-німецькі відносини. 

Дисертаційне дослідження виконане на основі принципів історизму, 

багатофакторності та комплексності.  

Застосування принципу історизму в контексті дисертаційного 

дослідження означає, що східноєвропейська політика об’єднаної Німеччини, 

українсько-німецькі відносини як її невід’ємна складова вивчаються в 

конкретних історичних умовах, у взаємозв’язку з процесами глобалізації та 

європейської інтеграції. 

Принцип багатофакторності передбачає вивчення всієї сукупності 

факторів, які впливають на формування східноєвропейської політики 

об’єднаної Німеччини, її концептуальне і практичне оформлення, розвиток 

українсько-німецьких відносин. 

Принцип комплексності реалізовано шляхом використання досягнень 

не лише історичної науки, але й політології та юриспруденції.  

Теоретико-методологічні засади роботи становлять загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання.  

Відповідно до мети і завдань дисертації застосовувалися такі спеціальні 

методи: історіографічного аналізу і синтезу, перспективного аналізу, 

критичного осмислення джерел, періодизації, ретроспективний, порівняльно-

історичний, проблемно-хронологічний, синхронний, діахронний та 

структурно-функціональний. 
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Використання методу історіографічного аналізу і синтезу дозволило 

проаналізувати загальний стан наукової розробки теми у вітчизняній та 

зарубіжній історіографії, охарактеризувати здобутки та прорахунки 

дослідників, визначити методологічну цінність авторських підходів у 

контексті проблематики дисертаційного дослідження. 

Застосування методу перспективного аналізу дало можливість на 

основі аналізу сучасної історіографії визначити недостатньо досліджені 

аспекти проблеми та окреслити можливі напрями подальших досліджень 

східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини. 

Метод критичного осмислення джерел впроваджувався з метою 

пошуку, аналізу та класифікації джерельної бази дослідження.  

Метод періодизації застосовувався для визначення основних етапів та 

виокремлення характерних рис східноєвропейської політики об’єднаної 

Німеччини у визначених хронологічних межах  

Ретроспективний метод передбачає вихід за визначені хронологічні 

рамки. Ретроспективні відступи вводилися з метою визначення зміни уявлень 

німецької державної еліти про Східну Європу, концептуального і 

практичного оформлення цих уявлень. Також у дисертаційному дослідженні 

ретроспективний метод використовувався з метою окреслення тенденцій 

східноєвропейської політики ФРН після Революції гідності в Україні та 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Застосування порівняльно-історичного методу дозволило здійснити 

диференціацію позицій парламентських політичних сил Німеччини щодо 

формування та реалізації східноєвропейської політики, розширення 

Євросоюзу на країни «нової Східної Європи». 

Проблемно-хронологічний метод впроваджувався задля виокремлення 

ключових проблем у здійсненні східноєвропейської політики після 1990 р. на 

різних етапах взаємодії Німеччини із країнами Східної Європи. 

Синхронний та діахронний методи дозволили дослідити особливості 

формування політики ФРН щодо нових незалежних держав Східної Європи у 
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контексті особливостей перебігу політичних та соціально-економічних 

процесів у цих країнах. З допомогою вказаних методів було визначено і 

проаналізовано спільне та відмінне у політичному та соціально-

економічному становищі цих країн, вплив їхнього розвитку та 

геополітичного розташування на особливості формування двосторонніх 

відносин з Німеччиною з урахуванням конкретних хронологічних періодів. 

Структурно-функціональний метод, поширений у політологічних 

науках, було застосовано при вивченні основних функцій, завдань, 

механізмів та особливостей діяльності національних інституцій, які мають 

безпосередній вплив на формування євроінтеграційної політики та беруть 

участь у її реалізації. Крім того, застосування структурно-функціонального 

методу дало можливість виявити недосконалість існуючих уявлень німецької 

державної еліти про «нову Східну Європу». 

Крім цього, в основі роботи лежать загальнонаукові методи аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції, порівняння та узагальнення. Поєднання 

зазначених методів дозволило здійснити комплексне дослідження 

східноєвропейського вектору євроінтеграційної політики ФРН, а також 

сформулювати висновки здійсненої роботи. 

Декілька слів треба сказати про понятійний апарат дисертаційного 

дослідження. Поняття «гібридна агресія» розкриває не лише факт 

застосування збройної сили однієї держави проти суверенітету та 

територіальної цілісності іншої держави, а й використання з метою агресії 

політичних, економічних, соціокультурних та інформаційних систем. Під 

поняттям «анексія» розуміється насильницьке приєднання РФ української 

Автономної республіки Крим. «Європейська політика сусідства» є 

ініціативою Європейської комісії, яка була спрямована на 

інституціоналізацію різних напрямків співробітництва Європейського Союзу, 

сприяння більш інтенсивним зв’язкам між партнерами. Але вадою 

«Європейської політики сусідства» стала відсутність диференціації «сусідів 

Європи» і «європейських сусідів», до кола яких належать Україна, Білорусь і 
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Молдова. Тому у 2009 р. Євросоюз розробив новий проект «Східне 

партнерство», який запропонував Україні, Молдові і в перспективі після 

скасування режиму санкцій проти Білорусі асоціацію, тобто максимально 

близькі відносини без гарантій їхнього членства в Євросоюзі. Саме така 

політична настанова й ускладнила процес адаптації програми ЄС «Східне 

партнерство» до реалій, які склались у Європі після російської агресії 2014-

2016 рр. проти України. 

Серед ключових понять дисертаційного дослідження виділимо поняття 

«нова Східна Європа». Нагадаємо, що установчі договори про Європейський 

Союз визнають право демократичної європейської держави претендувати на 

членство в ЄС. Але на шляху реалізації цих претензій спочатку було 

сформовано Копенгагенські критерії 1993 р. (стабільний демократичний 

внутрішньополітичний режим, правова держава, захист прав людини, 

впровадження у внутрішнє законодавство норм європейського права, 

конкурентна здатність національної економіки бути частиною Спільного 

ринку ЄС), відповідність яким була передумовою початку переговорів про 

вступ до ЄС, а після розширень ЄС 2004, 2007, 2013 рр. вагомим чинником 

стала «втома від розширень».  

Отже, серед європейських сусідів Євросоюзу виділяються Україна, 

Білорусь і Молдова. На нашу думку, з точки зору досягнутого рівня 

внутрішніх демократичних перетворень і ступеня наближення до Євросоюзу 

Україна, Білорусь і Молдова перебувають на різних етапах. Пряме втручання 

РФ шляхом «гібридної агресії» у справи України додатково ускладнило 

процес європейської інтеграції нашої держави. Натомість Білорусь, 

запропонувавши Мінськ як місце дипломатичних зусиль з урегулювання 

конфлікту на Донбасі, поліпшила свої політичні відносини з ЄС. Однак, 

Молдова також має територіальні проблеми з Придністров’ям, що ускладнює 

реалізацію європейської інтеграції цієї держави. Зважаючи на це, 

східноєвропейська політика ФРН потребує нового концептуального 

переосмислення.   
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Європейський проект за своєю сутністю є постмодерністським, 

оскільки він намагається подолати модерн, із яким пов'язаний націоналізм, та 

вийти на рівень толерантного погодження різних національних інтересів. 

Необхідною умовою партнерства може бути лише наявність спільних 

iнтересiв  учасників. Потрібен постійний діалог з метою погодження позицій. 

Наступним етапом має бути розподіл ролей та обов’язків з метою вироблення 

оптимального варіанту досягнення мети. Не менш важливим завданням 

виявляється контроль та уточнення нового порядку денного. Але ці проблеми 

є ключовими вже для імплементації Угоди про асоціацію та зону вільної 

торгівлі між Україною та Євросоюзом, що виходить за хронологічні межі 

дисертаційного дослідження. 

  



63 
 

РОЗДІЛ II. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ФРН ЩОДО 

КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1990-2014 рр.) 

 

2.1. Східна Європа в уяві державної еліти та основні етапи 

східноєвропейської політики ФРН 

 

Визначення геополітичних меж східноєвропейського регіону вже 

тривалий час є предметом активних дебатів владних еліт держав-членів ЄС 

та інших акторів світового політичного процесу. Американський славіст 

Ларрі Вульф стверджує, що Східна Європа була винайдена 

західноєвропейськими інтелектуалами ще в епоху Просвітництва і таким 

чином був підготовлений розкол Європи на комуністичний Схід і 

демократичний Захід часів «холодної війни» [243]. 

Французький радянолог Ален Безансон підкреслює, що східну «межу 

Європи творять три обшари – пруссько-шведський, польсько-литовський та 

австро-угорський» [227]. Німецькомовний дослідник історії Східної Європи 

Андреас Каппелер наголошує, що конкретного кордону між Західною та 

Східною Європою немає.  Однак «для австрійця з Відня сусідня Братислава 

розташована набагато далі, ніж Мюнхен. Це досі Європа двох класів» [272]. 

У цьому контексті британський дослідник Норман Дейвіс називає кордони 

Європи «блукаючими» [258]. Він констатує, що в суспільствах Заходу 

побутує думка не лише про політичну та економічну, але і про культурну 

відсталість Східної Європи. Ця думка засновується на переконанні про те, що 

«підкорені імперіями народи не мають своєї культури. Ніхто спеціально не 

цікавився, які досягнення в літературі чи мистецтві вони мали. Лише тепер ця 

величезна територія поміж Німеччиною та Росією поволі виходить із тіні» 

[324]. 

Термін «Східна Європа» набув значного поширення після початку 

«холодної війни», яка, за влучним висловом Уїнстона Черчилля, розділила 

європейський континент залізною завісою. Тоді поняття «Східна Європа» 
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включало в себе всі європейські країни, що опинилися в зоні радянського 

контролю, включно з Югославією, яка не брала участі у Варшавському 

договорі, та Албанією, що вийшла з нього 1968 р. через введення військ ОВД 

до Чехословаччини. Тобто, «зовнішня імперія» СРСР визначалася на Заході 

як «Східна Європа» [237, с. 9; 300, с. 327].  

В умовах існування біполярної системи міжнародних відносин 

Берлінський мур розділяв не лише Західну і Східну Німеччину, але й Західну 

та Східну Європу. «Поділ Європи за «холодної війни» полегшив військово-

економічну інтеграцію з обох боків ідеологічного розмежування, але й 

наклав явні геополітичні обмеження на ці подібні й конкурентні процеси»  

[254, с. 304]. У цьому контексті східна політика канцлера ФРН Віллі Брандта,  

підґрунтям якої стала стратегія міністра закордонних справ Егона Бара 

«зміни через зближення», була «обережною спробою поступово 

нормалізувати відносини між двома Німеччинами, а згодом  і двома 

половинами Європи, яка спиралася на те, що Німеччина являла собою місток 

між Сходом і Заходом, серце Міттель-Європи» [254, с. 347-348]. 

Натомість після глобальних геополітичних зрушень кінця 1980 - 

початку 1990-х рр. (возз’єднання ФРН з НДР, хвиля демократичних 

революцій, розпад Радянського Союзу) на політичній карті Європи 

утворилося аж 14 нових незалежних держав, що спричинило значні 

геополітичні ускладнення. Перед молодими демократіями постала 

необхідність посткомуністичної трансформації, успішним взірцем якої 

виступала Німецька Демократична Республіка. Натомість об’єднана 

Німеччина, яка мала статус «фронтової держави» в «холодній війні», була 

змушена модернізувати свій зовнішньополітичний курс у 

східноєвропейському напрямку. Відповідно, зазнав трансформацій образ 

Східної Європи в уяві німецької державної еліти.  

Після возз’єднання ФРН з НДР 1990 р. відбувся перехід від традиційної 

геополітичної концепції Серединної Європи, яка загинула 1945 р. разом з 

німецькими пангерманськими ідеями, до демократичних концепцій взаємодії 
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європеїзованої Німеччини з рештою країн Європи. Попередник Г. Коля на 

посту канцлера, Курт-Георг Кізінгер дуже влучно описав дилему Німеччини 

1967 року: «незручні розміри у незручному місці… завелика, аби не 

відігравати ролі у рівновазі сил… замала, аби утримувати сили навколо себе 

у рівновазі». Цій думці ще лаконічніше вторував Генрі Кіссінджер, який 

вважав, що Німеччина «завелика для Європи, замала для світу» [254, с. 359]. 

Уряди молодих незалежних держав у Східній Європі розглядали ФРН як 

вдалий взірець побудови ринкової економіки та забезпечення соціальної 

стабільності. В умовах радикальної зміни системи міжнародних відносин 

нагальним завданням для об’єднаної Німеччини виявилася модернізація 

зовнішньополітичного курсу в східноєвропейському напрямі. 

На нашу думку,  у східноєвропейській політиці ФРН періоду 1990-2014 

рр. варто виділити три етапи: 

1) 1990-1998 рр. – формування східноєвропейської політики ФРН; 

2) 1998-2005 рр. – прагматизація східноєвропейської політики ФРН; 

3) 2005-2014 рр. – пошук більш досконалих інструментів реалізації 

східноєвропейської політики ФРН. 

В основу зазначеної періодизації покладено тривалість урядування 

коаліцій, представники яких мали суттєві розбіжності в поглядах на 

механізми формування та імплементації східноєвропейської політики. 

Перший етап - 1990-1998 рр. – формування, концептуальне і 

практичне оформлення східноєвропейської політики ФРН. Після 

возз’єднання ФРН з НДР 3 жовтня 1990 р. федеральний уряд на чолі з Г. 

Колем розпочинає розбудову окремих напрямів східноєвропейської політики 

Німеччини. Пріоритетом було налагодження добросусідських відносин із 

безпосередніми сусідами об’єднаної Німеччини, адже погіршення політичної 

та економічної ситуації в них могло негативно вплинути на саму Німеччину. 

В урядовій заяві про актуальні питання зовнішньої політики від 2 

квітня 1992 р. Гельмут Коль наголосив, що «політична нестабільність, 

економічні труднощі, соціальні суперечності та революційні події в 
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східноєвропейських країнах будуть безпосередньо впливати на внутрішню 

ситуацію в Німеччині. Тому, допомагаючи країнам Центральної, Східної та 

Південно-Східної Європи, німці допомагають собі» [113]. 

Важливим документом федерального уряду, зміст якого переконливо 

свідчить про ідентифікацію образу Східної Європи в уяві німецької 

державної еліти першої половини 1990-х рр., стали «Директиви оборонної 

політики», затверджені Федеральним міністерством оборони 26 листопада 

1992 року.  

Враховуючи об’єднання двох німецьких держав і завершення 

блокового протистояння часів «холодної війни», зазначалося, що наразі 

Німеччина більше не є «фронтовою державою». Тепер її оточують виключно 

союзники і дружні партнери. Проте прогресивні інтеграційні процеси в 

Західній Європі протистоять відцентровим тенденціям до фрагментації 

державних одиниць на Сході та на південному Сході континенту. Картину 

цих регіонів визначають приховані та відкриті конфлікти. Народи 

Центральної та Південно-Східної Європи після багатьох років рабства 

прагнуть втілити в життя демократичну, правову державу та ринкову 

економіку. З точки зору безпеки, вони знаходяться в перехідній стадії  і 

намагаються знайти вихід з безпекового вакууму, який утворився в 

результаті розпаду СРСР» [170, S. 4]. 

Показовим є той факт, що стабільність у Східній Європі визнавалася 

необхідною умовою розширення Європейського Союзу та поглиблення 

процесів європейської інтеграції. Тобто, розробники документу були 

переконані, що саме від успіху або невдачі реорганізаційних процесів  у 

Східній Європі залежатиме загальноєвропейський інтеграційний процес. 

Тому східноєвропейським державам пропонувалося розвивати синтез 

національної самосвідомості та нової співпраці. Вони повинні 

використовувати всі можливості для підтримки політичних, соціальних, 

економічних та військових перебудовчих процесів. Лише так може бути 

реалізована можливість тривалої демократизації. Це вимагає ширшого 
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діалогу та багатосторонньої співпраці між всіма західними індустріальними 

державами та державами СНД [170, S. 5-6]. 

Особливу роль у забезпеченні стабільного економічного і політичного 

розвитку Східної Європи мала відігравати об’єднана Німеччина. Окремо в  

«Директивах оборонної політики» підкреслювалося, що інтегрувати народи 

Східної Європи і створити загальноєвропейську структуру безпеки, яка б 

задовольняла інтереси молодих демократій,  неможливо без Німеччини. Без 

Німеччини країни, зруйновані комуністичною командною економікою, не 

зможуть стати економічно та соціально здоровими [170, S. 5-6]. 

Отже, для партнерів Німеччина виступає ключовим учасником цього 

процесу та взірцем творення політики. Саме тому одним із основних 

зовнішньополітичних завдань Німеччини, поряд із поглибленням та 

розширенням європейської інтеграції, розвитком Європи як глобального 

актора, реформою трансатлантичного партнерства та розвитком 

євроатлантичних інституцій визнавалася стабілізація процесу реформ на 

Сході [170, S. 6].  Зазначене твердження було досить насторожено сприйняте 

урядами провідних європейських держав, оскільки в ньому вбачали 

прагнення ФРН повернутися  до статусу великої серединноєвропейської 

держави. 

Одним із ключових мотивів зацікавленості ФРН у стабільності Східної 

Європи було питання забезпечення власної безпеки. Оскільки країни Східної 

Європи перебували на каменистому шляху до демократії і ринкової 

економіки, вони політично, економічно і стратегічно були пов’язані із 

Заходом договорами про роззброєння,  тому ймовірність дестабілізації із 

врахуванням наявного у них військового потенціалу ставала безпосередньою 

загрозою для Німеччини [170, S. 7]. 

Метою зовнішньої політики ФРН визнавалося включення Росії до 

європейського розвитку. Можливість повернення цієї країни до 

конфронтаційної політики щодо Заходу та перспектива її військового 

протистояння з НАТО зображувалися малоймовірними. Тим не менше, на 
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думку авторів документу, Росія залишалася світовою ядерною державою з 

морським флотом та найбільшими  в Європі сухопутними силами з 

діапазоном глобальних та регіональних можливостей. [170, S. 7-8]. 

Також у «Директивах оборонної політики» йшлося про можливість 

асоційованої співпраці з тими державами, які на той час не відповідали 

європейським економічним стандартам, але, на думку авторів документу, 

відповідали критеріям безпекового партнерства. З точки зору Німеччини, 

пріоритетними для такої співпраці визнавалися центрально- та 

східноєвропейські держави. Однак спроба повної інтеграції Росії або 

Співдружності Незалежних Держав до структур ЗЄС та ЄС могла 

спричинити порушення їх стратегічного балансу. Натомість 

східноєвропейським державам пропонувалася розширена співпраця та 

включення до загальноєвропейської системи безпеки. Зазначалося, що НАТО 

ще більше прагне відкрити держави на Сході європейського континенту, 

проте не було прямого ствердження можливості приєднання 

східноєвропейських держав до цього військово-політичного блоку [170, S. 

12-13]. 

Іншим офіційним документом федерального уряду, що містить 

концептуальні уявлення німецької державної еліти про східноєвропейський 

регіон першої половини 1990-х рр., є «Біла книга безпеки Федеративної 

Республіки Німеччина», видана Федеральним Міністерством оборони 1994 р. 

в Бонні. Зокрема, у ній зазначалося, що довгострокова стабільність в Європі 

може бути забезпечена тільки за згодою і підтримкою Росії і України, які 

виступають для неї вирішальними чинниками. З цієї причини 

проголошувалося сприяння урядом ФРН співпраці ЄС і НАТО з цими двома 

державами [166, S. 43-44]. 

Крім того,  документ неодноразово декларував необхідність інтеграції 

східноєвропейських держав до західних структур, їхньої стабілізації і 

співпраці з ними, проте не вказувалося, про які саме східноєвропейські 

держави йдеться [166, S. 42-44, 53, 56, 61]. Також допускалася можливість 
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розширення НАТО, ЄС, ЗЄС на схід. Наголошувалося, що держави, з якими 

ЄС на початку 1990-х рр. підписав угоди про асоційоване членство (Польща, 

Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія і Болгарія), можуть вступити і до 

ЗЄС. Особливо підкреслювалося, що всі країни – члени ЄС і ЗЄС повинні 

мати можливість приєднатися до НАТО [166, S. 53-54]. У цьому контексті 

згадувалося створення консультативного форуму ЗЄС за участю ряду 

східноєвропейських держав і країн Балтії. Стверджувалося, що особливу 

увагу ця організація звернула на держави, які вже підписали або підпишуть в 

майбутньому асоційовані угоди з ЄС, що має сприяти ще більшому їх 

включенню до європейської інтеграції [166, S. 61]. 

Проте допомога новим незалежним державам Східної Європи з 

погляду німецької державної еліти періоду 1990-хрр. зовсім не означала їх 

безумовної інтеграції до європейських структур. За переконанням Гельмута 

Коля, із країнами колишнього Радянського Союзу необхідно співпрацювати 

не через асоціації, а спеціальні східні договори, які виходять за межі 

звичайних угод. Реалістична мета федерального уряду полягала в підтримці 

східноєвропейських держав до реальної економічної інтеграції між собою 

[114]. 

Програмні документи правлячих на той час ХДС/ХСС і ВДП  містили в 

собі досить узагальнені положення щодо східноєвропейського регіону. 

Пріоритетними напрямками зовнішньополітичної діяльності визнавалося 

забезпечення стабільності в Східній, Центральній і Південно-Східній Європі, 

можливість розширення Європейського Союзу і НАТО на схід, партнерські 

відносини з Росією та підтримка процесу реформ у країнах молодої 

демократії. 

Так само в найзагальніших рисах йшлося про взаємодію Німеччини із 

східноєвропейськими державами в коаліційному договорі, укладеному між 

ХДС/ХСС та ВДП 11 листопада 1994 р. Зокрема, гарантувалося зміцнення на 

договірній основі партнерства і добросусідських відносин з державами СНД. 

У зв’язку з розширенням НАТО констатувалася необхідність інтенсивного 



70 
 

партнерства з Росією з метою недопущення вибудовування в Європі нових 

розподільчих ліній [96, S. 44, 48]. 

Навіть урядова заява федерального канцлера під назвою «Прорив у 

майбутнє: оновити Німеччину разом» [102], представлена 23 листопада 1994 

р. після перемоги на чергових виборах, не містила в собі положень, які б 

уточнювали або конкретизували тези, затверджені в попередніх 

основоположних для німецької політики щодо Східної Європи документах 

першої половини 1990-х рр. 

 Так, Гельмут Коль, виступаючи послідовним прихильником 

поглиблення і розширення європейської інтеграції, зазначив, що східний 

кордон Польщі не повинен надовго залишатися східним кордоном 

Європейського Союзу. У зв’язку з цим федеральний уряд прагнутиме 

подолати розкол Європи і підтримає прийняття загальноєвропейської 

стратегії підготовки до вступу в союз молодих демократій Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи. Тим не менше, підкреслювалося, що 

потенційні кандидати обов’язково повинні відповідати всім необхідним 

економічним і політичним критеріям. Окремо Гельмут Коль вказав на 

прагнення Німеччини до широкомасштабної співпраці з країнами Східної 

Європи, зокрема з Росією та Україною, а також сусідніми європейськими 

регіонами [102, S. 46]. 

Також федеральний канцлер підкреслив згоду його уряду з 

необхідністю приєднання країн Центральної, Східної та Південно-Східної 

Європи до НАТО, але одночасно висловився за посилення ролі ОБСЄ з 

метою попередження утворення нових розподільчих ліній у Європі. У зв’язку 

з цим він нагадав про виведення російських військ з території Німеччини в 

кінці серпня 1994 р. і закликав підтримувати партнерські відносини з Росією, 

яка «стоїть на порозі» тяжких, але безпрецедентних реформ. Зі свого боку 

канцлер пообіцяв зробити все, щоб ці реформи виявилися успішними. Однак 

в урядовій заяві не було уточнено, хто саме із нових незалежних держав 

Східної Європи може в майбутньому стати членом НАТО [102, S. 47-48]. 
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Стратегічним напрямком східноєвропейської політики ФРН у 1990-1998 

рр. стала активна діяльність щодо розширення ЄС, що проявилося в 

підписанні ряду нових східних договорів,  підтримці дій Співтовариства по 

налагодженню широкої економічної співпраці із східноєвропейськими 

державами, наданню їм значної фінансової допомоги в проведенні 

політичних й економічних реформ [433, S. 456].  

Федеральним урядом було розроблено концепцію регулярних 

консультацій, спрямовану на сприяння розбудові демократії і соціального 

ринкового господарства в країнах Центральної і Східної Європи, на яку 

впродовж 1992-1995 рр. було надано коштів на суму близько 1,3 млрд. марок. 

Водночас ФРН за часів канцлерства Г.Коля у своїй східноєвропейській 

політиці зіштовхнулася з тим, що письмові домовленості не завжди 

втілювалися в реальну політичну практику. Ця вада виявилася ключовою.  

Другий етап - 1998-2005 рр. – прагматизація східноєвропейської 

політики ФРН. Певні зміни у визначенні образу Східної Європи відбулися з 

початком урядування 1998 р. «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г. 

Шредером. Від самого початку в здійсненні східноєвропейської політики 

новий канцлер мав можливість спиратися на традиції, адже саме німецькі 

соціал-демократи стали ініціаторами та провідниками «нової східної 

політики». Відразу після перемоги на виборах новий канцлер Герхард 

Шредер заявив, що «Німеччина повинна рішуче використати шанс східного 

розширення Європейського Союзу. Європа не повинна і не буде 

закінчуватися колишньою залізною завісою або східним німецьким 

кордоном. Німці не можуть забути про той неоціненний внесок, який 

зробили польський і угорський народи для подолання розколу Німеччини. Їх 

потрібно інтегрувати до Європейського Союзу. Федеральний уряд 

усвідомлює свою особливу історичну відповідальність перед Польщею» [148, 

S. 39-40]. 

У цьому контексті показовим є той факт, що в передвиборчій програмі 

СДПН, яка була прийнята ще 20 грудня 1989 р. в Берліні, а потім доповнена 
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на партійному з’їзді в Лейпцигу 17 квітня 1998 р., зазначалося, що 

Європейський Союз повинен прийняти всі європейські демократії. Крім того, 

ЄС повинен запропонувати державам Східної Європи різноманітні форми 

співпраці з метою подолання розколу Європи. Також державам Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи обіцялася допомога в демократизації та 

розбудові більш гуманного суспільства [76, S. 16-17]. 

Зовнішньополітична частина передвиборчої програми партії «Союз-90 / 

Зелені», яка також стала правлячою, утворивши коаліцію з СДПН у 

результаті дострокових виборів 1998 р., вимагала прийняти якомога більше 

країн Центральної і Східної Європи до Європейського Союзу. Декларувалося 

однакове ставлення до всіх держав-претендентів, включно з Туреччиною, за 

умови їх відповідності політичним та економічним вимогам союзу. Також 

Центральній і Східній Європі обіцялася допомога в проведенні реформ і 

подоланні «націоналістичних тенденцій». Розширення ЄС неможливо 

здійснити без змін у фінансовій та екологічній політиці союзу [77, S. 140]. 

Крім того, партія виступала за забезпечення європейської безпеки 

спільно з Росією, не використовуючи розширення блоку НАТО за рахунок 

східних сусідів Німеччини проти неї. Разом з тим, «Зелені» закликали 

розпустити НАТО, однак лише в довгостроковій перспективі. За 

переконанням партії, необхідно створити нову систему міжнародної безпеки, 

яка передбачатиме відповідальність розвинутих держав за глобальні 

екологічні, політичні та соціальні зміни. Особливе значення для забезпечення 

європейської безпеки має активізація діяльності ОБСЄ [77, S. 143]. 

Образ Східної Європи в уяві німецької державної еліти періоду 

«червоно-зеленої» коаліції можна простежити в «Директивах оборонної 

політики», прийнятих Федеральним Міністерством оборони ФРН у 2003 р. 

Східна Європа вже не трактувалася як потенційно небезпечний регіон, що 

загрожує ФРН своєю нестабільністю. Щоправда, в цьому документі з усіх 

країн Східної Європи також згадувалася лише Росія. Саме німецько-російські 

партнерські відносини видавалися необхідними для колективних дій в 
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попередженні різноманітних загроз і вирішення міжнародних конфліктів. 

Особливо підкреслювалося, що ФРН має таку можливість завдяки новій 

зовнішньополітичній орієнтації Російської Федерації. У зв’язку з цим 

згадувалося її включення до «великої вісімки», активізація діалогу в рамках 

Ради Росія – НАТО і спільні заходи в боротьбі з міжнародним тероризмом, 

які створили основу для більш тісного довгострокового співробітництва у 

сфері безпеки [171, S. 21]. 

Уявлення про Східну Європу як регіон, що загрожує Німеччині своєю 

нестабільністю, певною мірою трансформувалося після розширення 

Євросоюзу 2004 р., коли східний німецький кордон перестав бути східним 

рубежем європейської спільноти. Натомість розробка та впровадження 

Європейської політики сусідства стали реальним поверненням до ідеї 

«Європи концентричних кіл». Проте після розширення Євросоюзу 2004 р. 

розкол між «старою» і «новою» Європою, стимулом до якого стала 

американська агресія в Іраку, набув не геостратегічного, а швидше 

соціально-економічного та соціокультурного вимірів. 

На невизначеності східних меж Європи, яка «в контексті розширення 

Європейського Союзу, переноситься на політичну сферу  і там вибухає у 

ставленні ЄС до Росії, а надто до Туреччини, і навпаки», наголошував міністр 

закордонних справ ФРН у 1998-2005 рр., член «Союзу 90 / Зелених» Йошка 

Фішер [217, c. 306-307]. За його переконанням, «Європа повинна виявляти 

свій жвавий інтерес до того, щоб комплексна модернізація Росії мала успіх у 

довгостроковій перспективі, бо не сучасна, не демократична й не 

відроджувана Росія, а тим більше Росія, в якій і далі триває процес застою 

або навіть розпаду, становитиме загрозу безпеці Європи» [217, c. 311]. 

Взаємодію Німеччини з країнами Центральної і Східної Європи дещо 

ускладнили їхні відмінні позиції щодо бомбардування Косово в березні-

червні 1999 р. та американсько-британської операції в Іраку 2003 р. Це 

засвідчило не лише посилення прагнень країн Центральної і Східної Європи 

творити самостійну зовнішню політику і відстоювати власні інтереси, а й 
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певною мірою поставило під сумнів традиційну здатність ФРН здійснювати 

безумовний вплив на формування їх зовнішньополітичного курсу. 

Водночас акценти східноєвропейської політики «червоно-зеленої» 

коаліції на чолі з Г. Шредером змістилися в бік значної переваги російського 

вектору. До теперішнього часу в політичних колах та серед дослідників 

проблеми побутує думка про наявність особливого впливу Володимира 

Путіна на діяльність Герхарда Шредера.    

Третій етап - 2005-2014 рр. – пошук більш досконалих інструментів 

реалізації східноєвропейської політики ФРН. Свідченням змін ментальної 

мапи Східної Європи в уяві німецької державної еліти під впливом 

української Помаранчевої революції стало внесення до коаліційної угоди між 

ХДС/ХСС і СДПН положень щодо України. Зокрема, у цьому документі 

зазначалося: «Ми за реалізацію визначених у рішенні ЄС від 21 лютого 2005 

р. кроків з поглиблення і посилення відносин між Україною і ЄС. Ми 

виступаємо за те, щоб Україна знайшла своє місце в Європі» [73, S. 134]. 

Проте в цілому впродовж першої каденції федерального канцлера А. 

Меркель було збережено пріоритети східноєвропейської політики Г. 

Шредера. 

На нашу думку, показовим є той факт, що, обійнявши посаду канцлера, 

Ангела Меркель не стала відмовлятися від будівництва газопроводу 

«Північний потік» по дну Балтійського моря. Канцлер була присутня і на 

Мюнхенському форумі безпеки, де 10 лютого 2007 р. президент Російської 

Федерації В. Путін виступив з критикою політики США, в тому числі і на 

пострадянському просторі. Проте в цей час основна увага ФРН, як і 

переважної більшості держав-членів ЄС, була спрямована на розробку 

інституційної реформи Європейського Союзу, що об’єктивно ускладнювало 

взаємодію із східноєвропейськими країнами. 

2006 р. було прийнято діючу на сьогодні редакцію «Білої книги з 

питань політики безпеки Німеччини та перспектив розвитку збройних сил». 

Східна Європа в цьому документі згадувалася у зв’язку з першочерговою 
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метою безпекової політики Німеччини: зміцнення європейського простору 

стабільності шляхом посилення і розширення європейської інтеграції, а 

також шляхом проведення активної політики добросусідства ЄС. Одночасно 

з цим необхідним визнавався розвиток і поглиблення довгострокового, 

стійкого і в складних умовах, партнерства у сфері безпеки з Росією [167, S. 

24]. 

Необхідно зазначити, що в той час основна увага країн-членів ЄС, 

включно з ФРН, зосереджувалася на необхідності розробки і проведення 

інституційної реформи Європейського Союзу. Цей факт унеможливлював 

процедуру визначення дати вступу нових членів до ЄС. Тому зазначений 

період ознаменувався підписанням Планів дій між ЄС та країнами-сусідами 

(з Україною такий план був укладений у 2005р.), а також активним 

впровадженням Європейської політики сусідства. Активна робота над 

удосконаленням ЄПС протягом 2006-2007 рр. призвела до появи концепції 

«Східного партнерства». 

У результаті чергових федеральних виборів 2009 р. до влади до ФРН 

прийшла коаліція ХДС/ХСС та ВДП. Це наклало певний відбиток на 

здійснення східноєвропейської політики ФРН. Зазначимо, що вільні 

демократи стали єдиною з основних політичних партій, яка підтримала 

євроінтеграційні прагнення України, але лише в довгостроковій перспективі 

[56, S. 72]. Відповідно, у коаліційному договорі, за наполяганням вільних 

демократів, більше уваги було приділено необхідності дотримання прав 

людини в Російській федерації [163, S. 120]. 

Внаслідок федеральних виборів 2013 р. було утворено третю в історію 

ФРН «велику коаліцію». За вимогою соціал-демократів ХДС/ХСС була 

змушена відмовитися від конфронтаційного курсу у відносинах з Російською 

Федерацією. 27 листопада між ХДС/ХСС і СДПН підписано нову коаліційну 

угоду, окремий розділ якої за наполяганням соціал-демократів був 

присвячений німецько-російським  відносинам [53].  
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Зокрема, передбачалося розширити партнерство заради модернізації, 

ініціювати нові форми громадянського діалогу та інтенсифікувати 

двосторонні контакти з представниками нового російського середнього класу 

і громадянського суспільства, лібералізувати візовий режим для підприємців, 

вчених, представників громадянського суспільства і студентів. Натомість 

Росія повинна дотримуватися норм демократії і правової держави у 

відповідності з прийнятими міжнародними зобов’язаннями  [53, S. 118]. 

Метою зовнішньої політики ФРН в межах ЄС проголошувалося 

прагнення добитися більшої узгодженості щодо Росії та досягнення нової 

згоди про партнерство між Євросоюзом і Росією, розширення співпраці в 

регіоні Балтійського моря, зміцнення співпраці у зовнішній політиці та 

політиці  безпеки. При цьому ключову роль відіграє поглиблення 

тристороннього діалогу між Німеччиною, Польщею і Росією. Вказувалося на 

прагнення у відносинах з Росією враховувати виправдані інтереси спільних 

сусідів. Безпеку в Європі і для Європи можливо тільки спільно з Росією, а не 

проти Росії. Декларувався намір прискорити врегулювання регіональних 

конфліктів, перш за все у Придністров’ї [53, S. 118]. Щодо інших 

східноєвропейських країн, наголошувалося, що співпраця з ними 

здійснюється в межах програми ЄС «Східне партнерство». ЇЇ найкращими 

інструментами є  угоди про асоціацію, вільну торгівлю, лібералізацію 

візового режиму [53, S. 116]. 

У цілому східноєвропейська політика ФРН упродовж 2005-2013 рр. 

здійснювалася в межах програми Євросоюзу «Східне партнерство», а реакції 

федерального канцлера А. Меркель на «Помаранчеву революцію», російсько-

грузинську війну 2008 р., Українську кризу 2014 р. свідчать про небажання 

Німеччини реалізовувати східну політику, відмінну від східної політики ЄС. 

 Таким чином, упродовж 1990-2014 рр. східноєвропейська політика ФРН 

пройшла у своєму розвитку три етапи, кожен з яких характеризувався 

певними особливостями. Фактично у відносинах зі своїми східними сусідами 

ФРН як традиційний «мотор» східної політики Європейського Союзу почала 
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вибудовувати самостійні вектори. Події Євромайдану, Революція Гідності, 

анексія Криму, війна на Сході України та підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом вимагає внесення коректив у курс 

Німеччини щодо України та східноєвропейських держав. Водночас на 

сьогодні немає єдиної загальноприйнятої точки зору щодо геополітичних 

меж східноєвропейського регіону. Переважна більшість положень 

програмних документів федерального уряду та основних політичних партій 

ФРН, які прямо чи опосередковано стосуються Східної Європи, є досить 

узагальненими і не містять чіткого визначення поняття «Східна Європа» та 

переліку країн, які до неї входять. Якщо за умов біполярної системи 

міжнародних відносин часів «холодної війни» Східна Європа включала в 

себе всі європейські країни, які опинилися в зоні радянського контролю, то 

після об’єднання двох німецьких держав східноєвропейський регіон в уяві 

німецьких політиків почав асоціюватися переважно з СНД. Крім того, на 

початку 1990-х рр. німецькі політики ідентифікували Східну Європу як 

регіон, що загрожує  Німеччині своєю нестабільністю. Це уявлення 

трансформувалося після розширення Євросоюзу 2004 р., коли східний 

німецький кордон перестав бути східним рубежем європейської спільноти. 

Підписання влітку 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом 

робить Україну східним кордоном між Європою та Євразією.  

 

2.2. Позиції парламентських політичних сил щодо формування 

східноєвропейської політики після розпаду СРСР 

 

Парламентські політичні партії ФРН презентують позиції виборців, які 

за них голосують, та водночас віддзеркалюють погляди представників 

державної еліти та німецького громадянського суспільства. Політична 

система представницької демократії забезпечує вплив партій, зокрема, й на 

формування та реалізацію зовнішньої політики Німеччини.  
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Практично всі основні парламентські політичні сили ФРН (ХДС/ХСС, 

СДПН, ВДП, «Союз 90 / Зелені», «Ліві») зробили ставку на активну участь 

Німеччини в процесі європейської інтеграції в цілому. Разом з тим, існують 

принципові відмінності в таких надзвичайно важливих питаннях, як 

східноєвропейська політика і розширення Європейського Союзу. Позиції 

парламентських політичних сил ФРН щодо формування східноєвропейської 

політики після розпаду СРСР охарактеризовані за ступенем впливу тієї чи 

іншої партії на перебіг політичного життя. 

Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний 

союз. Об’єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-

соціального союзу є однією з двох так званих народних партій Федеративної 

Республіки Німеччина. ХДС/ХСС є блоком поміркованих консерваторів. 

Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союзи 

виникли в 1945 р. Останній виставляє своїх кандидатів лише в Баварії, а 

християнські демократи беруть участь у виборах всіх інших федеральних 

земель Німеччини, крім Баварії.  

Упродовж 1990-2014 рр. представники ХДС / ХСС п’ять разів (1991 р., 

1994 р., 2005 р., 2009 р. та 2013 р.) утворювали правлячу коаліцію. ХДС/ХСС 

в особі діючого федерального канцлера Ангели Меркель здійснюватиме 

визначальний вплив на формування східноєвропейської політики ФРН 

щонайменше до осені 2017 р. Цей факт визначає науковий і практичний 

інтерес до зовнішньополітичних орієнтирів ХДС/ХСС в 

східноєвропейському напрямку, оскільки без згоди політичного та 

економічного лідера ЄС, яким на сьогодні є Німеччина, Україна навряд чи 

зможе отримати достатню підтримку своїх позицій в Євросоюзі. 

Німецькі християнські демократи особливо наголошують на провідній 

ролі Німеччини в процесі поглиблення європейської інтеграції та важливості 

для європейської ідентичності християнського образу людини як частини 

загальної європейської спадщини, тим самим виступаючи проти приєднання 

ісламської Туреччини до Євросоюзу.  
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Ще однією характерною рисою зовнішньополітичної програми ХДС / 

ХСС є прагнення до максимально кооперативного і несилового розв’язання 

конфліктів інтересів [69, S. 105]. Традиційна німецька позиція ґрунтується на 

консервативному геополітичному підході, який ствердився після 1990-1991 

рр. і визнає небезпечність вибудовування в Європі нових розподільчих ліній. 

Серед представників німецької державної еліти склалася думка, згідно з якою 

при вибудовуванні ефективної системи європейської безпеки ізоляція, 

ігнорування або спроби провокації Росії є небезпечними. 

Показовим є той факт, що співпраця із новими незалежними 

східноєвропейськими державами поряд із політичним єднанням Європи, 

партнерством із США та допомогою бідним країнам у 1990-х рр. називалася 

одним із основоположних пунктів німецької зовнішньої політики. Така 

зацікавленість мотивувалася новим географічним положенням об’єднаної 

Німеччини на європейському континенті, оскільки погіршення політичної та 

соціально-економічної ситуації в східноєвропейських країнах могло 

негативно вплинути на саму Німеччину. Констатувалася підтримка сприянню 

реформ у країнах колишнього радянського блоку в політичній, економічній, 

соціальній та екологічній сферах [68, S. 86]. 

ХДС/ХСС за канцлерства Г. Коля послідовно виступала за приєднання 

найближчих східних сусідів об’єднаної Німеччини до ЄС. Таким чином, 

федеральний уряд прагнув створити навколо об’єднаної Німеччини простір 

стабільності.  Християнські демократи широко пропагували твердження, що 

досягти єдності інтересів із східноєвропейськими державами можна завдяки 

діалогу на основі спільних цінностей. Єдина Європа має особливу 

відповідальність перед суверенними державами Центральної, Східної та 

Південно-Східної Європи, оскільки для багатьох людей із Східної Європи 

Європейське співтовариство є зразковою моделлю мирної взаємодії народів. 

Таким чином, ці держави можуть бути прийняті до Європейського 

Союзу, однак, лише в тому випадку, якщо вони повністю відповідатимуть 

його економічним та політичним критеріям. Схвалювалася одночасна 
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взаємодія східноєвропейських держав із ЗЄС і НАТО. За переконанням 

ХДС/ХСС, підписання з державами Центрально-Східної Європи угод про 

асоційоване членство, а також прийняття цих держав до Європейської 

економічної зони, створеної 1 січня 1994 р., були виправданими проміжними 

етапами їх інтеграції до Європейського Союзу [68, S. 87-88]. 

Окрему увагу християнські демократи акцентували на прагненні 

об’єднаної Німеччини до широкомасштабної співпраці з країнами Східної 

Європи, зокрема з Росією та Україною, а також сусідніми європейськими 

регіонами (проте без уточнення, про які сусідні європейські регіони йдеться) 

[102, S. 46].  Така позиція пояснювалася особливостями міжнародної ситуації 

в 1900-х рр., а саме збереженням ядерного статусу Російською Федерацією та 

Україною. Тому у свідомості християнських демократів довгострокова 

стабільність в Європі в 1990-х рр. могла бути забезпечена тільки за згодою і 

підтримкою Росії і України. 

Саме з цієї причини в «Білій книзі з безпеки Федеративної Республіки 

Німеччина, становища і майбутнього Бундесверу», яка до 2006 р. був 

головним безпеково-оборонним документом об’єднаної Німеччини, 

проголошувалося сприяння урядом ФРН співпраці ЄС і НАТО з цими двома 

державами [166, S. 43-44]. Проте, в тогочасних умовах союз із Російською 

Федерацією німецьким політикам видавався більш вдалим для реалізації 

завдання створення простору стабільності в Європі, тому співпраця з Росією 

визнавалася пріоритетною, і такою, яка повинна поглиблюватися до рівня 

стратегічного партнерства [68, S. 66]. 

Так, федеральний уряд на чолі з Г. Колем неодноразово проголошував 

метою східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини включення Росії 

до європейського розвитку, адже Гельмут Коль особисто почувався 

зобов'язаним вдячністю Росії за згоду на мирне об'єднання Німеччини. Не 

менш важливими для ФРН були економічні розрахунки. Також християнські 

демократи наголошували на необхідності партнерства НАТО з іншими 

країнами колишнього Радянського Союзу, Східної та Південно-Східної 
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Європи, не виключаючи можливість довгострокової перспективи їхнього 

членства [68, S. 65-66]. 

У 1998-2005 рр. об’єднання ХДС/ХСС перебувало в опозиції до 

«червоно-зеленої» коаліції на чолі з Г. Шредером. Зокрема, предметом 

критики з боку А. Меркель стали особливі відносини між Г. Шредером та 

російським президентом В. Путіним. Помітними були нотки хвилювання 

через долю російської «суверенної демократії». Тоді така критика в цілому 

відповідала настроям німецького суспільства. 

Однак перебування на чолі федерального уряду Ангели Меркель  не 

позначилося значними змінами в східноєвропейській політиці Німеччини. 

Від початку її урядування вона зумовлювалася необхідністю узгоджувати 

зовнішньополітичний курс із соціал-демократами, які в 2005-2009 рр. були 

партнерами християнських демократів по другій «великій коаліції». Значна 

увага приділялась і міркуванням, пов’язаним із експортною залежністю 

німецької економіки.  

Після федеральних виборів 2009 р. риторика ХДС /ХСС щодо Росії 

дещо змінилася. Зокрема, у передвиборній програмі, прийнятій 2009 року, 

зазначалося, що хороші добросусідські відносини з Росією відповідають 

німецьким інтересам, інтересам  німецьких партнерів і союзників у Європі: 

«Християнські демократи зацікавлені в можливих тісних зв’язках. Проте 

особливість цих відносин особливою мірою залежить від того, наскільки 

Росія готова виконувати свої зобов’язання в межах ООН, ОБСЄ, Ради 

Європи, Європейської енергетичної хартії та угод з Євросоюзом. Ми 

виступаємо за надійну, тісно узгоджену з іншими країнами ЄС енергетичну 

співпрацю з Росією на основі прозорих і не допускаючи дискримінації угод» 

[169, S.85-86]. 

У передвиборній програмі 2013 р. християнські демократи зберегли 

заклик до російського керівництва виконувати міжнародні зобов’язання 

відповідно до принципу верховенства закону і демократичних стандартів. 

Крім того, ХДС/ХСС виступали за «підготовку нової європейської угоди між 
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Європейським Союзом та Росією, поглиблення громадянської співпраці, 

подальшу лібералізацію візового режиму для підприємців, вчених та 

студентів, посилення співпраці  в сфері зовнішньої політики і безпеки» [72, S.  

74].  

Християнські демократи завжди займали досить жорстку позицію в 

питаннях подальшого розширення Євросоюзу на країни «нової Східної 

Європи». За їхнім баченням, беззаперечним виглядає той факт, що колишні 

хвилі розширення Європейського Союзу сприяли поширенню зони 

стабільності і принесли Німеччині політичну та економічну користь, проте 

зараз ЄС не має можливостей для подальшого розширення. 

За баченням ХДС/ХСС, населення Західних Балкан та Східної Європи 

вбачало у Європейському Союзі взірець відкритого суспільства, де різні 

народи отримали можливість співіснувати у мирі. Така модель вселяла у них 

надію на активний політичний та економічний розвиток їхніх країн у 

майбутньому.  

Однак християнські демократи переконані в тому, що на сучасному 

етапі Європейський Союз має владнати питання, пов’язані з його 

відповідальністю перед народами цих регіонів Європи. Варто зазначити, що 

надання повного членства у ЄС країнам Західних Балкан та Східної Європи 

не є виходом з даної ситуації, адже отримання такого статусу залежить не 

лише від виконання критеріїв вступу країнами-претендентами, але й від того, 

чи має Європейський Союз можливість приймати до своїх лав нових членів 

[69, S. 101]. 

Християнські демократи дотримувалися думки, згідно з якою 

подальше поглиблення Європейського Союзу значною мірою визначатиме 

майбутній процес розширення. Згуртованість і дієздатність  повинні 

підвищуватися, інтеграційний процес має бути форсований. Процес 

європейського розширення повинен сприяти посиленню європейської 

ідентичності. Проміжними кроками або ж довготривалими рішення для країн 

нової Східної Європи повинні виступати Угоди про асоціацію і особливе 
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партнерство, а також моделі багатосторонньої співпраці на кшталт 

Європейського економічного простору. Але приєднуватися до Європейського 

Союзу можуть виключно європейські держави  [69, S. 101].  

Християнські демократи чітко усвідомлюють, що для безпеки і 

добробуту Європейського Союзу і його держав-членів центральне значення 

мають стабільність і добробут держав в його безпосередньому сусідстві. 

Тому Європейському Союзу потрібні конкретні угоди і хороші відносини з 

його сусідами [69, S. 101]. Отже, хоча попередні розширення здійснювалися 

в інтересах Німеччини та Європи, але тепер розпочався період консолідації 

Європейського Союзу. Перспективу вступу до ЄС мають держави Західних 

Балкан і лише в тому випадку, якщо вони виконають усі вступні вимоги. 

ХДС/ХСС наголошує на особливій зацікавленості Німеччини в підтримці 

змін як у Південному Середземномор’ї, так і в країнах Східного партнерства, 

зазначаючи, що ці регіони повинні знаходитися в центрі уваги політиків [72, 

S. 73-74].  

Як бачимо, у 1990-2014 рр. східноєвропейська зовнішньополітична 

стратегія ХДС/ХСС зазнала певних змін. Варто погодитися з російським 

дослідником Д. А. Шпілевим, що розбіжності в поглядах Г. Коля і А. 

Меркель у питаннях східного розширення Євросоюзу і НАТО викликані тим, 

що час урядування А. Меркель припав на період остаточного завершення так 

званої євро-ейфорії, а також наступу світової фінансової та глибокої 

внутрішньоєвропейської кризи [368, с. 125]. 

Отже, позиція ХДС/ХСС  орієнтується на вирішення традиційних 

проблем забезпечення максимально можливої безпеки Європи і цілком 

вписується у стратегію створення зони демократії, стабільності і розвитку на 

східному кордоні Євросоюзу. Проте, на нашу думку, підписання Україною 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, розгортання Української 

кризи та війна на Сході України вимагає від ХДС/ХСС не лише перегляду 

існуючих зовнішньополітичних установок щодо східноєвропейської 
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політики, а і розробки принципово нових форм взаємодії об’єднаної 

Німеччини із східноєвропейськими державами. 

Соціально-демократична партія Німеччини. Власну специфіку 

щодо східноєвропейської політики ФРН мають програмні настанови СДПН. 

Соціал-демократична партія Німеччини є другою «народною партією» 

Федеративної Республіки Німеччини і водночас найстаршим політичним 

об’єднанням. Датою її заснування вважається травень 1863 р., коли було 

утворено Всезагальний німецький робітничий союз. СДПН притаманна 

лівоцентристська ідеологія. Від початку СДПН позиціонувала себе партією 

робітничого класу, проте з 1954 р. соціал-демократи стали «лівою народною 

партією» для різних прошарків суспільства. 2007 р. СДПН проголосила 

своєю метою побудову в Німеччині демократичного соціалізму, що означає 

забезпечення соціальної справедливості, рівності шансів для всіх членів 

суспільства та суспільної солідарності [194]. 

Саме німецьким соціал-демократам  належить ідея «нової східної 

політики», наслідком якої стала розрядка міжнародної напруженості в 1970-х 

рр. ФРН під керівництвом християнських демократів відмовлялася визнавати 

НДР як суб’єкт міжнародного права («доктрина Хальштейна»). Однак 1969 р. 

у результаті чергових федеральних виборів канцлером став соціал-демократ 

Віллі Брандт, за словами якого «дві держави в Німеччині не є закордоном 

одна для одної – їхні відносини можуть мати лише особливий характер» [216, 

с. 225].   

Основою «нової східної політики» ФРН була стратегія міністра 

закордонних справ Егона Бара «зміни через зближення». «Нова східна 

політика» передбачала нормалізацію відносин ФРН з НДР, а також з 

Радянським Союзом і країнами Східної Європи. Об’єднання двох німецьких 

держав стало можливим у тому числі і завдяки далекоглядній «новій східній 

політиці» Віллі Брандта. 

У період 1990 – 2014 рр. Соціально-демократична партія Німеччини 

чотири рази входила до урядових коаліцій ФРН: 1998-2002 рр. та в 2002-2005 
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рр. - з «Союзом 90 / Зеленими», 2005-2009 рр. та з 2013р. – з блоком 

поміркованих консерваторів ХДС/ХСС у складі «великих коаліцій».  

Сучасна СДПН у своїй східноєвропейській політиці особливо наголошує 

на необхідності німецько-російської співпраці: «Ми покладаємося на Росію в 

політиці, яка поєднує економічну співпрацю, політичний і соціальний діалог 

у всебічному модернізаційному партнерстві. У взаємних інтересах ми 

прагнемо прогресу в напрямку лібералізації візового режиму» [48, S. 113]. 

За баченням соціал-демократів,співпраця з Росією входить до переліку 

життєво важливих німецьких і європейських інтересів: «Ми потребуємо Росії 

як партнера у спільній відповідальності із забезпечення безпеки і 

стабільності у Європі та світі. Таким чином, щоб зміцнити зв'язок Росії з 

Європою, ми хочемо підтримувати Росію в її модернізації і сприяти її 

конституційному розвитку» [151, S. 91].  

Так, на останніх федеральних виборах 2013 р. соціал-демократи щодо 

Росії робили ставку на політику, яка об’єднує економічну співпрацю та 

політичний і суспільний діалог в концепцію партнерства в ім’я  модернізації.  

На думку СДПН, настав час наповнити конкретним змістом вже існуюче 

стратегічне партнерство з Росією. Соціал-демократи пропонують виступити в 

ролі посередника для необхідного і постійного діалогу американсько-

російського діалогу [48].  

На противагу християнським демократам з їх прагматично-обережною 

позицією щодо розширення ЄС, СДПН на початку 1990-х рр. безапеляційно 

заявляла про те, що Європа повинна продовжувати тримати свої двері 

відкритими для нових членів.  

Підтвердженням цієї позиції є текст передвиборчої програми СДПН, 

прийнятої у Берліні 20 грудня 1989 р. та доповненої на з’їзді партії в 

Лейпцигу 17 квітня 1998 р., у якому зазначалося, що Європейський Союз 

повинен прийняти всі європейські демократії. Крім того, ЄС повинен 

запропонувати державам Східної Європи різноманітні форми співпраці з 

метою подолання розколу Європи. Також державам Центральної, Східної та 
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Південно-Східної Європи обіцялася допомога в демократизації та розбудові 

більш гуманного суспільства [76].  Показовим є той факт, що доопрацьована 

1998 р. Основна програма німецьких соціал-демократів містила актуальний 

для 1989 р. заклик до НАТО і ОВД шляхом саморозпуску організувати 

перехід до мирного європейського порядку. 

В останніх програмних документах СДПН також зазначається, що 

Європа повинна тримати відчиненими свої двері для нових членів. Політика 

розширення ЄС виявилася далекоглядною мирною політикою. Її необхідно 

продовжувати, але вступ нових членів можливий тільки тоді, коли країни-

кандидати повністю відповідають необхідним критеріям. У той же час 

можливості розширення мають бути забезпечені шляхом подальшого 

реформування Європейського Союзу [48, S. 110]. Перспективу вступу до 

Євросоюзу мають держави Західних Балкан [151, S. 88]. 

Оскільки розширення Європейського Союзу забезпечило мир, 

стабільність і процвітання, СДПН прагне дотримуватися зобов’язань тих 

країн, які здобули перспективи приєднання і відповідають вступним 

критеріям. Це стосується також Туреччини, яка почувається зобов’язаною 

європейським цінностям і може стати важливим мостом для інших 

ісламських країн. Це не в останню чергу в інтересах Німеччини та Європи 

[79, S. 30]. Така позиція значною мірою зумовлена наявністю в Німеччині 

значної турецької діаспори. 

Щодо країн європейського регіону, які в середньостроковій 

перспективі не можуть приєднатися до Союзу, соціал-демократи пропонують 

продовжувати розробляти Європейську політику сусідства [79, S. 30]. Таким 

чином, СДПН виступає за надання так званої «європейської перспективи для 

наших східних сусідів». На увазі мається якнайшвидша реалізація Східного 

партнерства з Україною, Білоруссю, Республікою Молдовою та країнами 

Південного Кавказу. Метою СДПН є «забезпечення повноцінної участі цих 

країн в мирній і процвітаючій Європі, однак без зазначення перспектив 

майбутнього членства в Євросоюзі» [151, S. 91]. 
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Отже, східноєвропейська зовнішньополітична стратегія СДПН 

виходить з того, що Росія, як і за блокового протистояння часів «холодної 

війни», повинна бути ядром східноєвропейської політики ФРН. Відносини з 

нею визначаються як такі, що, з одного боку, є необхідною умовою 

реалізації, а, з іншого, забезпечують ефективність східноєвропейської 

політики об’єднаної Німеччини в цілому. 

Вільна демократична партія. Найбільш лояльними до України є 

програмні положення Вільної демократичної партії, яка є єдиною 

парламентською партією, що  за весь період від часу об’єднання Німеччини 

безпосередньо підтримала ідею вступу нашої держави до Європейського 

Союзу. Проте в результаті чергових федеральних виборів 2013 р. вільні 

демократи не змогли подолати 5% бар’єр  і тому ВДП більше не входить до 

Бундестагу. Російський дослідник Т. Г. Хришкевич можливу причину втрати 

популярності вільних демократів вбачає в їх позиції щодо вирішення наявних 

в Німеччині соціальних проблем. Адже Вільна демократична партія 

традиційно сприймається як представник заможних кіл німецького 

суспільства, у той час як на тлі економічного благополуччя, соціальні 

суперечності німці сприймають менш оптимістично [365, c. 33]. 

Від початку свого існування 1948 р. Вільна демократична партія 

прагнула виступати «третьою силою» поряд із ХДС/ХСС і СДПН. Раніше цю 

партію називали «маленькою гирькою», оскільки вона входила до складу 

урядових коаліцій і з християнськими демократами, і з соціал-демократами, 

забезпечуючи цим двом «народним партіям» парламентську більшість. 

Однак після об’єднання Німеччини 1990 р. Вільна демократична партія 

формувала коаліцію лише з ХДС/ХСС (1991 р., 1994 р. та 2009 р.).  

Зовнішньополітичні установки Вільної демократичної партії є 

близькими до програмних документів ХДС/ ХСС і містять досить узагальнені 

положення щодо перспектив  розвитку східноєвропейської політики ФРН. 

Зокрема, у «Вісбаденських принципах», прийнятих 1997 р., зазначалося, що 

нові центрально- та східноєвропейські демократії належать до Європи, а 
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також виправдовувалося одночасне поглиблення і розширення європейської 

інтеграції. Крім того, вільні демократи констатували необхідність співпраці з 

Росією, перш за все у рамках ОБСЄ, яка в 1990-х рр. стала дієвим 

інструментом східноєвропейської політики ФРН [168, S. 45-46]. 

У період євро-ейфорії 1990-х рр. вільні демократи безпосередньо 

пов’язували успіх реформаційних процесів у Центральній і Східній Європі з 

перспективою їхнього вступу до Європейського Союзу [168, S. 98]. Увага 

акцентувалася на економічних наслідках розширення ЄС: «Завдяки 

відкриттю нових зростаючих ринків Німеччина отримує вигоду від 

безпосереднього сусідства з ними» [63, S. 98]. 

Вільні демократи послідовно виступали за реформування фінансової 

системи Європейського Союзу, адже з розширенням на центрально- і  

східноєвропейські країни відповідно зростає кількість учасників 

Співтовариства. За баченням ВДП, Німеччина і в майбутньому залишиться 

найбільш густонаселеною та економічно сильною країною – платником в ЄС, 

але також отримує найбільшу економічну вигоду з ЄС: «Ми чітко 

усвідомлюємо принцип субсидіарності в ЄС. Тим не менше, ми потребуємо 

збалансованого розподілу навантажень між державами -  членами ЄС» [63, S. 

98]. Крім того, вільні демократи наголошували на необхідності реформ 

аграрної і структурної політики для успішного розширення Європейського 

Союзу [168, S. 100]. 

Вільна демократична партія наголошувала на необхідності спільної 

участі Німеччини та інших членів ЄС повинні у сприянні процесам 

політичних та економічних реформам і посиленню прав людини в країнах 

Центральної і Східної Європи. Зокрема, в програмі «Ліберальна Німеччина», 

прийнятій перед першими федеральними виборами в історії об’єднаної 

Німеччини», які відбулися 2 грудня 1990 р., зазначалося: «Десятиліття 

соціалістичної безгосподарності в багатьох країнах Центральної і Східної 

Європи призвели до великого розриву рівня добробуту на нашому 

континенті. Цей розрив на рівні добробуту необхідно подолати якомога 
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швидше, коли між людьми в Європі повинні припинитися політичні, 

економічні та соціальні суперечності» [47, S. 25].  

Тобто, вільні демократи наголошували на тому, що республіки 

колишнього Радянського Союзу не можуть бути виключеними з 

поглибленого процесу співпраці в Європі. В цьому контексті необхідно 

розглядати і розбудовувати його економічні відносини з колишньою НДР. 

Щодо економічних реформ в країнах Центральної і Східної Європи, вільні 

демократи підтримували членство цих країн в межах Генеральної угоди з 

тарифів і торгівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового банку [47, S. 

24]. 

Актуальним для 1990-х рр. було питання подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. У цьому контексті програмні документи вільних 

демократів наголошували на необхідності німецької допомоги для 

попередження другої Чорнобильської катастрофи [119, S. 123] та ліквідації 

атомних електростанцій  в Росії, Україні, Білорусі та Казахстані [119, S. 124]. 

Вільна демократична партія вбачає історичне європейське завдання в 

приєднанні центрально- і східноєвропейських держав до Європейського 

Союзу, НАТО та інших євро-атлантичних організацій: «Ці народи завоювали 

свою свободу. Для здійснення реформаційного процесу вони потребують 

нашої допомоги та приєднання до європейських організацій економічної та 

безпекової-політичної співпраці. Одночасно повинна розбудовуватися 

безпекова та економічно-політична співпраця  з Росією та іншими 

незалежними державами колишнього Радянського Союзу. Політична, 

військова, економічна та екологічна безпека в Європі стала неподільною» 

[119, S. 122]. Тому центрально- і східноєвропейські держави повинні 

приєднатися до Європейського Союзу. Для лібералів європейські договори 

ЄС з державами Східної Європи є першим важливим кроком до приєднання 

цих держав до спільноти. 

Отже, в 1990-2014 рр. ВДП виступала за продовження процесу 

розширення Європейського Союзу, однак якщо в 1990-х рр. йшлося про 
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фактично безумовне прийняття нових незалежних східноєвропейських 

держав, то останні роки все частіше лунають заклики про необхідність 

обов’язкового виконання всіх вступних вимог.  

Зокрема, у документі «Громадянська програма 2013. Щоб  Німеччина 

залишалася сильною» наголошується: «Ми вбачаємо великий шанс у 

розширенні Європейського Союзу в тій мірі, наскільки кандидати є 

підготовленими до нього. Крім того, ми наполягаємо, щоб Європейський 

Союз прогресував інституційно, перш ніж погоджуватися на подальші 

розширення. Ми подбаємо про те, щоб вступні вимоги дотримувалися. 

Кожен новий член до прийняття остаточного рішення про його вступ до 

спільноти повинен вирішити всі відкриті питання зі своїми сусідами. 

Особливо це стосується держав Західних Балкан. Ми раді, що в цьому році 

Хорватія стала 28 членом ЄС» [46, S. 76]. 

Ще однією спільною рисою зовнішньополітичних позицій ХДС / ХСС і 

ВДП є орієнтація на військово-політичний блок НАТО та його перетворення 

з органу загальної оборони на орган загальної безпеки. Так, починаючи з 

другої половини 1990-х рр. в програмних документах Вільної демократичної 

партії особлива увага приділялась ініціативі НАТО «Партнерство заради 

миру», яка була конкретним кроком до посилення безпеково-політичної 

співпраці з центрально- і східноєвропейськими державами.  

Ініціатива надавала новим незалежним державам у Східній Європі 

додаткову безпеку на їхньому шляху до тривалого закріплення ринкової 

економіки і демократії. За переконанням вільних демократів, ця ініціатива 

Атлантичного Союзу повинна здійснюватися через індивідуальні угоди про 

партнерство. «Партнерство заради миру» повинне стати значним елементом  

стратегії , яка має на меті зовнішньополітичне приєднання всіх держав 

Європи, включно з Росією та іншими новими незалежними державами. 

За баченням ВДП, «стабільна, демократична та економічно успішна 

Росія є необхідною передумовою для безпеки  у всій Європі.  Тому 

економічно та безпеково-політично Росія повинна залишатися прив’язаною 
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до загальноєвропейської стратегії» [119, S. 123]. Також вільні демократи 

послідовно наголошують на тому, щ водночас НАТО повинне розбудовувати 

тривале стратегічне партнерство не тільки з Росією, а й з Україною [63, S. 

94]. 

Вільні демократи, як і ХДС / ХСС, дотримуються думки, що саме Росія 

повинна відігравати центральну роль у східноєвропейській політиці ФРН та 

забезпеченні загальноєвропейського мирного порядку. Тому вільні 

демократи наголошували на необхідності більш тісної інтеграції Росії в 

структури європейської інтеграції, зокрема в НАТО і ЄС.  

Інтенсифікація також означала, що питання демократизації політичного 

ладу і ситуація з правами людини в Росії та Чечні обов’язково повинні 

залишатися на порядку денному. Поза увагою ВДП не залишилось і питання 

реституції культурних цінностей, втрачених під час Другої світової війни. 

Тому для забезпечення повернення так званого «трофейного мистецтва» 

вільні демократи пропонували заснувати німецько-російський культурний 

фонд [46, S. 83]. 

Отже, Вільна демократична партія виступала за довгострокове 

стратегічне і прагматичне партнерство з Російською Федерацією в межах 

загальної структури безпеки, заснованої на принципах ОБСЄ. Зважаючи на 

тісну історичну та культурну пов’язаність Німеччини з Росією, вільні 

демократи впродовж 1990-2014 рр. висловлювали глибоку стурбованість 

невдачами в демократичному та конституційно-правовому розвитку Росії.  

Перш за все, предметом критики з боку Вільної демократичної партії 

стали події, які об’єктивно ускладнювали  німецько-російські відносини: 

вбивства журналістів, позбавлення волі опозиціонерів, загострення 

гегемоніальних претензій та потенційні розміщення ракетних установок. 

Важливим аспектом для забезпечення загальноєвропейського мирного 

порядку вільні демократи вважають використання всіх можливостей діалогу 

з метою створення договірних відносин, які пов’язують обидві сторони 

правами і обов’язками. Політичний та економічний діалог, на думку вільних 
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демократів, також повинен слугувати меті посилення свободи і прав людини 

у всьому світі [56, S. 67-68]. 

Напередодні останніх федеральних виборів 2013 р. вільні демократи 

закликали спростити візовий режим з Росією, Туреччиною, східними та 

південними сусідами ЄС «за створення необхідних для цього передумов» 

[46]. Передумови для подальшого наближення до Європейського Союзу 

держав Східного партнерства вільні демократи вбачають у визначених 

конституційних реформах. Так, «Україна має довгострокову перспективу 

членства в тому разі, якщо вона послідовно йтиме модернізаційним курсом і 

наполегливо працюватиме над впровадженням європейських стандартів» [46, 

S. 76]. 

Отже, положення програмних документів Вільної демократичної партії 

акцентують увагу на необхідності дотримання прав людини та в цілому 

узгоджуються із зовнішньополітичними позиціями ХДС/ХСС. Проте вільні 

демократи дотримуються більш ліберальних поглядів на східноєвропейську 

політику об’єднаної Німеччини та перспективи приєднання до 

Європейського Союзу східноєвропейських держав, зокрема України. 

«Союз 90 / Зелені». Фундаментальні програмні цілі партії «Союз 90 / 

Зелені» стосуються ліквідації «брудної» атомної енергії, що й обумовило 

їхній інтерес до наслідків Чорнобильської катастрофи. Партія «Союз 90 / 

Зелені» входила до складу урядових коаліцій в 1998 – 2005 рр. під 

керівництвом федерального канцлера Герхарда Шредера.  

Тоді пост міністра закордонних справ у федеральному уряді займав 

Йошка Фішер. З 2005 р. об’єднання знаходиться в опозиції. Однак 

зовнішньополітична програма «Союзу 90 / Зелених» є суперечливою, 

свідченням чого є факт їхньої  участі в коаліції з Соціально-демократичною 

партією Німеччини в 1998-2005 рр., коли політичні обмеження на розвиток 

німецьких атомних електростанцій спричинили зростання енергетичної 

залежності ФРН від «Газпрому».  
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В основі ідеології «Союзу 90 / Зелених» – пацифізм, необхідність 

дотримання екологічних стандартів. Зокрема,  1990-х рр. «Зелені» закликали 

розпустити НАТО, проте лише в довгостроковій перспективі. Підходящим 

місцем для побудови нового європейського мирного порядку і розвитку ідеї 

«спільного європейського дому» могла стати Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі. А включення нових демократій Центральної і 

Східної Європи є важливим кроком для остаточного подолання розколу 

Європи після Ялти [59].  

«Союз 90 / Зелені» дотримуються своєрідних поглядів на східно-

європейську політику ФРН та перспективи розширення Європейського 

Союзу на країни нової Східної Європи. 1998 р.  зовнішньополітична частина 

передвиборчої програми партії «Союз-90 / Зелені» вимагала прийняти 

якомога більше країн Центральної і Східної Європи до Європейського 

Союзу. Декларувалося однакове ставлення до всіх держав-претендентів, за 

умови їх відповідності політичним та економічним вимогам союзу. Також 

Центральній і Східній Європі обіцялася допомога в проведенні реформ і 

подоланні «націоналістичних тенденцій». Окремо наголошувалося на 

необхідності змін у фінансовій та екологічній політиці, без яких неможливо 

здійснити подальше розширення ЄС [77, S. 140]. 

З 1990-х рр. партія виступає за забезпечення європейської безпеки 

спільно з Росією, не використовуючи розширення блоку НАТО за рахунок 

східних сусідів Німеччини проти неї. Партія пропонувала створити нову 

систему міжнародної безпеки, яка передбачатиме відповідальність 

розвинутих держав за глобальні екологічні, політичні та соціальні зміни. 

Особливе значення для забезпечення європейської безпеки має активізація 

діяльності ОБСЄ. Цим твердженням «Союз 90 / Зелені» фактично було 

підтримано ініціативу, висунуту 1997 р. Україною та Білоруссю, про 

створення без’ядерної зони в Європі за участю ФРН [77, S. 143]. 

На думку партії «Зелених», розпад СРСР призвів до того, що расистські 

і націоналістичні сили отримали значний імпульс у кризах і конфліктах у 
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Центральній і Східній Європі. Шовінізм та етнічні конфлікти переростають у 

війни, які за своєю жорстокістю прирівнюються до геноцидів. Розпад 

Радянського Союзу і пов’язана з ним глибока соціально-економічна криза 

привели в Росії до політичного підвищення червоно-коричневого союзу 

противників реформ. Вони пропагують імперіалістичні погрози на адресу 

нових незалежних держав і прагнуть встановлення націонал-шовіністичних 

диктатур. Країни Центральної і Східної Європи почуваються перед 

серйозною загрозою, тому вони повинні вступити до НАТО  [77, S. 74]. 

«Зелені» послідовно наголошували на тому, що формування західного 

воєнного альянсу на противагу Росії означатиме відродження ядерної 

конфронтації часів «холодної війни» і політичну смерть демократичних сил в 

Росії. У цьому контексті зазначалося, що політика східного розширення 

НАТО не виконувала ролі створення концепції європейської безпеки, а 

навпаки сприяла збільшенню ризику військового протистояння [44, S. 75]. 

Напередодні федеральних виборів 2013 р. «Зелені» пропонували 

реформувати НАТО таким чином, щоб Росія мала змогу інтегруватися в 

змінену багатосторонню архітектуру безпеки [174]. 

«Зелені» в 1990-х рр., так само як і опозиційна СДПН, пропагували 

політичне відкриття Європейського Союзу для всіх країн Центральної і 

Східної Європи [44, S. 75]. Вони виступали за розбудову партнерських 

відносин з країнами Центральної і Східної Європи, оскільки підтримка 

демократичних процесів та східне розширення ЄС могли принести користь 

східнонімецькій економіці. Таким чином, «Зелені» виступали за приєднання 

до ЄС Чехії і Польщі [77, S. 60]. Однак поглиблення інтеграції не повинне 

відбуватися за рахунок розширення і відкриття ЄС Центральній і Східній 

Європі. Тому пропонувалося запровадити гнучкий політичний 

консультаційний механізм. Своєю метою партія проголошувала 

загальноєвропейську інтеграцію [44, S. 77]. 

«Зелені» прагнули розширення ЄС на схід і південь до повної 

інтеграції. Европа – це більше, ніж економічний союз. У Центрально- і 
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Східній Європі необхідно зміцнити демократичну ситуацію проти 

націоналістичних тенденцій і підтримувати економічні та соціальні реформи. 

«Зелені» виступали за те, щоб якомога більше центрально- і 

східноєвропейських держав змогли інтегруватися до ЄС. Європа повинна 

відкрити перспективу всім країнам-кандидатам, включно з Туреччиною, 

якщо вони відповідають політичним та економічним умовам [137, S. 24]. 

У  передвиборній програмі 2013 р. під назвою «Час для зелених змін»  

«Союз 90 / Зелені»  пропагували посилення ролі Європи в час глобалізації. 

Метою є «не німецька Європа, а європейська Німеччина». На відміну від 

християнських демократів, ця партія не вважає процес розширення ЄС 

завершеним: «Ми виступаємо за розширення до Салонік і хочемо інтегрувати 

в ЄС всі держави Західних Балкан, не змінюючи їх кордонів. Політика 

розширення – історія успіху, навіть якщо в минулому були допущені 

помилки. В Європі політика розширення є інструментом забезпечення миру, 

стабільності, верховенства закону, громадянських свобод, демократії, 

соціальних стандартів та охорони навколишнього середовища. Перспективу 

вступу мають держави Західних Балкан» [174, S. 284]. 

 Новими принципами німецької зовнішньої політики, на думку  «Союзу 

90 / Зелених», повинні стати стриманість і самосвідомість. При цьому 

особливого значення набуває посилення організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). «Зелені» закликали розширити ОБСЄ до 

нової системи загальноєвропейської безпеки: «Вона нестиме відповідальність 

за майбутні операції з підтримки миру в Європі. Ми прагнемо розвитку в 

напрямі до загальноєвропейського мирного порядку, який користується 

перевагами ОБСЄ для формування безпекового простору. Рішення про східне 

розширення НАТО не повинне призвести до нової конфронтації і до нових 

кордонів між зонами різної безпеки в Європі. Загальноєвропейський мирний 

порядок можливий разом, а не проти демократичної Росії» [137, S.  25]. 

Також партія виступала за розвиток дружніх відносин з усіма сусідніми 
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країнами, зокрема з Польщею і Чеською Республікою за зразком німецько-

французьких відносин [137, S. 25]. 

За баченням «Союзу 90 / Зелених», Європа не може бути постійно 

стабільною без подолання свого розколу. Об’єднана Європа не тільки 

забезпечує мир в Європі, але і надає культурну і економічну перспективу для 

теперішніх і майбутніх членів Європейського Союзу і старих країн регіону:  

«Ми прагнемо ретельного, але швидшого завершення переговорів про 

розширення і швидкої ратифікації вступних договорів. Ми, як і раніше, 

виступаємо за інтеграційну перспективу для Туреччини. Незалежно від 

розширення важливим завданням Європейського Союзу і Федеративної 

Республіки Німеччина залишається розробка і поглиблення тісного 

партнерства з Росією, Україною та іншими державами» [78, S. 85-86]. 

Особлива увага в програмних документах об’єднання «Союзу 90 / 

Зелених» приділена регіону Південно-Східної Європи, який після 

завершення «холодної війни» став кризовим регіоном. За баченням партії, 

особливу роль у досягненні стабільності в Південно-Східній Європі відіграє 

Німеччина, адже в жодному іншому регіоні світу Німеччина в 

середньостроковій перспективі не займається подібним чином 

попередженням конфліктів і врегулюванням криз. Перспектива європейської 

інтеграції все більше і більше стає стабілізуючим чинником у Південно-

Східній Європі. Поширення Пакту стабільності для Південно-Східної Європи 

було важливим елементом здійснення прикордонної співпраці в регіоні [78, 

S. 85]. 

Партія «Зелених» наголошує на особливій відповідальності 

Європейського Союзу перед Західними Балканами: «Ми хочемо 

попереднього приєднання цих держав до ЄС, що означає безвізовий режим і 

створення та розбудови економічного  і екологічного партнерства. У наших 

інтересах – подальший розвиток наших сусідів. Ми прагнемо далі розвивати 

створену ЄС Європейську політику сусідства. В межах тісної співпраці і 

рівноправного партнерства ми хочемо політики сусідства, яка сприяє  
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стійкому економічному, соціальному, демократичному та екологічному 

розвитку в сусідніх країнах» [49, S. 204]. 

«Зелені» акцентують увагу на тому, що Європа не закінчується на 

кордонах  ЄС. Партія прагне до того, щоб ЄС надалі інтенсифікував 

добросусідські відносини з східно- та південноєвропейськими державами, які 

не є його членами,  а також країнами південного Середземномор’я. Адже в 

багатьох країнах перспектива членства привела до стабілізації внутрішнього 

процесу демократизації та ініціювала соціальні зміни. З пам’яттю про 

Сребреницю поєднується особлива відповідальність за перспективу Балкан у 

Європейському Союзі [60, S. 120]. 

Тому, за баченням партійних діячів, Європейський Союз мусить брати 

більш активну участь у формуванні політики сусідства. Лібералізація 

європейської і німецької візової політики є вирішальними факторами для 

підтримки реформ і соціальних змін поза Європейським Союзом. Тому 

партія виступає за подальшу підтримку демократичних реформ у країнах, що 

знаходяться на схід від ЄС і проголошує прагнення до скасування візового 

режиму для країн Східного партнерства, Росії, Косово і Туреччини [174, S. 

285]. 

Отже, позиція «Союзу 90 / Зелених» щодо формування та реалізації 

східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини основну увагу акцентує 

на необхідності створення загальноєвропейської системи колективної 

безпеки та подальшу реалзацію Європейської політики сусідства, без 

можливості приєднання країн «нової Східної Європи» до Євросоюзу. 

«Ліві». Найбільш «оригінальними» щодо східноєвропейської політики 

ФРН є програмні положення партії «Лівих». Це залишає відкритим питання 

прямого чи опосередкованого впливу на партію Російської Федерації. 

Зокрема, ця політична сила стала єдиною з німецьких парламентських 

політичних сил ФРН, депутати якої в Бундестазі закликають федеральний 

уряд до скасування санкцій проти Росії та відновлення діяльності 

«Петербурзького діалогу».  
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Партія демократичного соціалізму виникла в результаті трансформації 

східнонімецької Соціалістичної єдиної партії Німеччини, яка мала 

вирішальний вплив на перебіг політичного життя Німецької Демократичної 

Республіки. Отже, «Ліві» є наймолодшою політичною партією об’єднаної 

Німеччини, створеною 2007 р. в результаті об’єднання східнонімецьких 

посткомуністів і західнонімецької «Виборчої альтернативи за працю і 

соціальну справедливість».  

У своїх програмних документах «Ліва» партія практично не приділяє 

уваги питанням східноєвропейської політики ФРН та розширення 

Європейського Союзу на Схід [211]. Вказуючи на необхідність співпраці 

ФРН із східно- та південноєвропейськими  державами, соціалісти не 

висловлюють своє ставлення щодо можливостей їх майбутнього повного 

членства в ЄС.  На думку «Лівих», Єдина Європа повинна включати в себе 

всі країни континенту [175]. Крім того, «Ліва партія» вимагає відкритих 

кордонів для всіх людей і вважає, що свобода пересування всередині Європи 

повинна бути однаковою для всіх континенту [175]. 

Водночас «Ліві» позитивно оцінюють реалізацію програми «Східне 

партнерство» за участю держав пострадянського простору, але з умовою 

«обов’язкового врахування російських інтересів у сфері безпеки» [116, S. 54, 

56]. Програмні документи цієї партії містять дещо більше інформації про 

ймовірні шляхи вирішення економічних і соціальних проблем самої 

Німеччини та Європейського Союзу. Замість конкуренції та ринкової 

економіки найвищим пріоритетом, на думку «Лівих», має бути держава 

загального добробуту. Мета полягає в тому, щоб зупинити демпінг заробітної 

плати загальноєвропейською координацією податку на заробітну плату і 

соціальною політикою ЄС [213]. 

В Європі повинні посилитися профспілки та колективні договори. В 

галузі суспільних та інвестиційних послуг необхідно запровадити 

інвестиційну програму проти бідності й масового безробіття. Ліва партія 

проти того, щоб Європейська комісія контролювала і схвалювала бюджетну 
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політику країн-членів ЄС. Національні парламенти не повинні бути 

безправними. Ліві вимагають більше прямих демократичних елементів в ЄС, 

більше прав для Європарламенту та європейських суспільно-правових ЗМІ 

[213]. 

«Ліві» виступають за докорінні політичні зміни в ЄС [175, S. 49]. На їх 

думку, необхідно створити «економічний уряд», який координуватиме 

політику держав ЄС, а не сприятиме свободі пересування капіталів і послуг, 

приватизації і відмові від державного регулювання. Саме ці процеси, на 

думку партії «Лівих», спричинили кризу в Європі. Тому європейський 

парламент спільно з Радою міністрів економіки та фінансів повинні 

контролювати Європейський центральний банк. Конституція ЄС повинна 

бути прийнята на всеєвропейському референдумі. Крім того, «Ліві» 

закликають розвивати транспортну комунікацію між Сходом і Заходом 

Європи, а також посилити прикордонне співробітництво між ФРН, Польщею 

і Чехією [116, S. 55-56]. 

 «Ліві» пропонують розпустити НАТО і замінити цей блок 

«колективною системою безпеки за участю Росії, з якою необхідно підписати 

угоду про співпрацю і партнерство. Головною метою європейських держав, 

на думку німецьких «Лівих», повинне бути повсюдне скорочення озброєнь 

[175].  

Таким чином, аналіз зовнішньополітичних частин програмних 

документів парламентських політичних сил Німеччини щодо формування 

східноєвропейської політики після розпаду СРСР свідчить, що питання 

східноєвропейської політики та розширення Європейського Союзу на країни 

нової Східної Європи знайшли своє відображення в програмних документах 

практично всіх основних політичних партій Федеративної Республіки 

Німеччина. Разом з тим означені проблеми в  програмних документах 

німецьких парламентських партій висвітлені досить узагальнено. Жодна з 

основних політичних сил ФРН не виробила чіткої стратегії взаємодії 

Німеччини та ЄС із східноєвропейськими сусідами, що свідчить про 
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відсутність єдиної точки зору щодо перспектив розвитку відносин із 

державами «Східного партнерства» та можливості їхнього вступу до 

Європейського Союзу. Водночас процес утворення коаліції ХДС/ХСС-СДПН 

на чолі з федеральним канцлером А. Меркель засвідчив, що позиції 

провідних партій Німеччини щодо східноєвропейських країн неминуче 

зближуються. Офіційна позиція третьої в історії ФРН «великої коаліції» 

щодо політики ЄС «Східного партнерства» є прагматично-обережною. 

Причому досягнення країнами «Східного партнерства» відповідності 

більшості критеріїв ЄС вважається значно важливішим завданням, ніж їхнє 

офіційне приєднання до Європейського Союзу.  
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РОЗДІЛ ІІІ. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УРЯДІВ НА ЧОЛІ З 

ФЕДЕРАЛЬНИМ КАНЦЛЕРОМ ГЕЛЬМУТОМ КОЛЕМ (1990-1998 рр.) 

3.1. Курс ФРН щодо нових незалежних держав у Східній Європі 

 

Гельмут Коль, який увійшов до історії як «канцлер німецької єдності», 

вважав, що об’єднання Німеччини та виникнення нових незалежних держав 

у Центральній, Східній і Південно-Східній Європі у 1990-х рр. 

започаткувало нову еру свободи, верховенства закону і демократії. У 

зв’язку з цим, федеральний уряд несе відповідальність за встановлення 

політичної, соціально-економічної та екологічної стабільності в тій частині 

Європи, яка нещодавно вивільнилася від пут комуністичної диктатури. З 

точки зору історії, це безпрецедентний виклик, адже мова йде про 

подолання згубного спадку тоталітарної системи і побудову нової 

економічної і соціальної системи, що ґрунтуватиметься на принципах 

свободи і демократії. Об’єднана Німеччина підтримує реформування в 

країнах Центральної, Південної і Східної Європи на шляху до демократії і 

стабільної ринкової економіки [103]. 

Одним із перших значних випробувань для системи цінностей 

об’єднаної Німеччини, яка на початку 1990-х рр. повернула собі статус 

великої держави на світовій політичній арені, стала  ситуація, що склалася у 

Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія. Балканська криза 

початку 1990-х рр. дозволила з’ясувати позицію Німеччини щодо подій на 

континенті й стала символом зростання впливу ФРН в умовах 

постбіполярного світоустрою та розвитку євроінтеграційних процесів. 

Вона спонукала німецьких дипломатів до активізації діяльності й 

ознаменувала відхід від концепції «обмеженої відповідальності» - 

ключового чинника формування зовнішньополітичної діяльності країни з 

1945 р. У той же час, події в Югославії можна вважати своєрідним тестом 

спроможності Німеччини діяти відповідно до свого нового статусу однієї з 
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найвпливовіших країн євроатлантичної спільноти, чия політика має 

безпосередній вплив на вирішення проблем як у глобальних масштабах, так 

і на регіональному рівні [313, c. 258]. 

Упродовж травня-грудня 1991 р. позиція Німеччини щодо 

врегулювання югославського питання зазнала кардинальних змін. Спершу 

ФРН обмежилася формальним визнанням територіальної цілісності 

Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Проте згодом вона 

встановила дипломатичні стосунки із Словенією та Хорватією, мотивувавши 

зміну курсу потужним тиском з боку суспільства, яке вимагало припинення 

насильницьких дій і надання гарантій реалізації  права на національне 

самовизначення в югославській федерації [474, c. 17]. 

У процесі пошуку оптимальних варіантів врегулювання кризи було 

запропоновано визнати Словенію та Хорватію на дипломатичному рівні і в 

такий спосіб інтернаціоналізувати конфлікт. У цій ситуації Німеччина 

формально підтримала необхідність дотримання узгодженої лінії поведінки 

європейський держав щодо югославської проблеми, але фактично вона 

проводила самостійну політику і не брала до уваги позиції інших членів 

Співтовариства.  Крім цього, паралельно з вирішенням проблем, що склалися 

у Югославії, відбувалися переговори щодо створення Європейського Союзу. 

Вони стали однією з основних причин пасивності партнерів Німеччини при 

вирішенні югославської проблеми. Це, у свою чергу, сприяло прийняттю 

німецького плану врегулювання у грудні 1991 р. [474, c. 18]. 

Франція, Велика Британія і США спершу різко розкритикували 

самостійні дії Німеччини, вимагаючи формального збереження єдиної 

югославської федерації. Але ФРН не поступилася своєю позицією і змогла 

переконати інші європейські країни підтримати її курс та визнати 

незалежність цих двох країн. 

За баченням російської дослідниці С. В. Погорельської, визнання 

Словенії та Хорватії, яке стало поштовхом для виникнення Боснійської 

кризи, стало підтвердженням намірів ФРН посилити свій політичний вплив. 
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Ці наміри чітко прослідковувалися в європейській політиці Німеччини й у 

наступні роки [317, c.92]. 

Виступаючи з офіційною заявою уряду щодо актуальних проблем 

зовнішньої політики, Гельмут Коль 2 квітня 1992 р. наголосив на тому, що 

нестабільна політична ситуація, негативні явища у економіці, соціальні 

негаразди та революційні події, що охопили країни Східної Європи, 

безсумнівно матимуть негативний вплив на внутрішню ситуацію в 

Німеччині. Тому допомагаючи країнам Центральної, Східної та Південно-

Східної Європи, німці допомагають собі. Метою залишається політичне 

об’єднання Європи в цьому десятилітті [113]. 

У доповіді «Завдання і можливості для майбутнього Європи», 

виголошеній 3 квітня 1992 р. на міжнародному форумі, організованому 

Фондом ім. К. Бертельсмана в резиденції Петерсберг у Кенігсвінтері, Г. Коль 

прямо заявив, що з країнами колишнього Радянського Союзу необхідно 

співпрацювати не через асоціації, а спеціальні східні договори, які виходять 

за межі звичайних угод. Реалістична мета європейських держав полягає в 

підтримці прагнення східноєвропейських держав до реальної економічної 

інтеграції між собою. Колишній Радянський Союз, який не в останню чергу 

зруйнувала централізована командна економіка, залишається єдиним 

економічним простором з орієнтацією на Європу [114]. 

У зв’язку з цим метою Німеччини повинне бути тісне переплетення 

розширеного ЄС та економічного простору СНД. У довгостроковій 

перспективі ці дві економіки повинні стати основними економічними 

стовпами єдиної Європи, при цьому її східна частина може бути мостом в 

Азію. Водночас  Гельмут Коль наголосив, що нові демократії в Центральній і 

Східній Європі можуть розраховувати на допомогу Заходу тільки за умови 

адаптації їх воєнних витрат до нових умов, що означало їх значне 

скорочення. Передача ресурсів із Заходу на Схід повинна супроводжуватися 

економією ресурсів Сходу у військовій сфері [114]. 
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У 1990-ті рр. ФРН активізувала двосторонні відносини з країнами 

«Вишеградської групи», тримаючи курс на їх розбудову в дусі партнерства і 

добросусідства, а також надавала підтримку цим державам у рамках 

євроінтеграційних процесів. Натомість позиція Німеччини щодо інших 

новостворених країн Східної Європи була більш стриманою через існування 

потенційних загроз, спровокованих заключним етапом розпаду СРСР. 

Орієнтація на співпрацю з Російською Федерацією зумовлювалася 

насамперед тим, що союз із Росією потрібен був для забезпечення за 

Німеччиною пріоритетних позицій у Європі [238, c. 260]. Розбудову відносин 

з Росією можна назвати одним із центральних напрямів зовнішньополітичної 

діяльності ФРН. Зокрема, 21 листопада 1991 р. Г. Коль і Б. Єльцин 

оприлюднили Спільну заяву, яка підтверджувала наміри «всебічно розвивати 

відносини дружби, добросусідства і співробітництва» на основі наявного 

радянсько-німецького договору.  

21-23 листопада 1991 р. президент Росії Б.Єльцин здійснив візит до 

ФРН. У центрі обговорень перебували питання щодо становища СРСР та 

виведення радянської групи військ з території колишньої НДР. Серед 

провідних західних держав саме Німеччина була першою, яка визнала 

Російську Федерацію правонаступницею колишнього СРСР [306, c. 192-193]. 

Дипломатичні відносини між Федеративною Республікою Німеччина і 

Російською Федерацією були встановлені вже 26 грудня 1991 р. 

Другим за значенням партнером серед нових незалежних держав Східної 

Європи для ФРН виступала Україна, для якої в переломний момент 

досягнення державного суверенітету одним із найбажаніших партнерів 

виявилася Німеччина, що, зі свого боку, також сприяла розширенню зв’язків 

із новоствореною Українською державою. 26 грудня 1991 р. ФРН однією з 

перших серед країн «Великої Сімки» визнала незалежність України. 

Дипломатичні відносини були встановлені 17 січня 1992 р. [15, c. 74]. 

Визнання республіки Білорусь мало подібний сценарій, але зайняло 

трохи більше часу через наявність концептуальних суперечностей на етапі 



105 
 

встановлення дипломатичних відносин. Німеччина визнала незалежність 

Білорусі 31 грудня 1991 р., але після цього білоруська сторона зажадала від 

МЗС ФРН визнання факту відновлення розірваних у 1923 р. дипломатичних 

стосунків між Веймарською Республікою і БРСР. У кінцевому рахунку, ця 

розбіжність була врегульована  підписанням договору про відновлення 

дипломатичних відносин, яке відбулося 13 березня 1992 р. під час візиту Г.-

Д. Геншера до Мінська [346, с. 259]. 

Однак, якщо дипломатичні питання з Російською Федерацією, 

Україною та Республікою Білоруссю були врегульовані досить швидко, то у 

випадку з багатьма іншими країнами пострадянського простору цей процес 

виявився набагато тривалішим. У той час існували побоювання щодо 

неспроможності вказаних країн вберегти свою незалежність і територіальну 

цілісність. Вони й обумовили поведінку німецької влади, яка довгий час 

відкладала процедуру визнання нових країн і встановлення з ними 

дипломатичних відносин. Яскравим прикладом у цьому контексті є ситуація 

з Молдовою, адже процес встановлення дипломатичних відносин з цією 

державою тривав півроку [350, с. 299]. 

Отже, політика Федеративної Республіки Німеччина щодо нових 

незалежних держав Східної Європи (Російська Федерація, Україна, Білорусь, 

Молдова) на початку 1990-х рр. була значно обережнішою в порівнянні з 

німецькою політикою щодо її центральноєвропейських сусідів та в 

основному характеризувалася орієнтацією на співробітництво з Російською 

Федерацією, від погодження з якою значною мірою залежав розвиток 

двосторонніх відносин Німеччини з іншими новими незалежними державами 

Східної Європи. 

Необхідно зазначити, що трансформація зовнішньополітичного курсу 

об’єднаної Німеччини супроводжувалася гострими внутрішньополітичними 

дискусіями, які, зокрема, стосувалися нового статусу Німеччини на 

політичній арені світу. Тривалий час ФРН була змушена існувати в умовах 

обмеженого суверенітету і на цій основі формувати свою 
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зовнішньополітичну діяльність. Тоді країна орієнтувалась на структури 

європейської і трансатлантичної інтеграції. Не дивно, що кардинальна зміна 

умов стала складним випробуванням для німецького народу. 

Після об’єднання Німеччини її політичні еліти визнали за доцільне 

відмовитися від політичних амбіцій і сконцентруватися на економічних 

вигодах країни. Цим вони задекларували відданість політиці К.Аденауера, 

який орієнтувався на європейську інтеграцію. Це не означає, що Німеччина 

вирішила позбавити себе можливості повернутися на світову політичну 

арену. Свої політичні амбіції країна збиралась реалізувати, будучи частиною 

об’єднаної Європи [480, c. 24]. 

Варто погодитися з українським політологом С. В. Кондратюком, що 

такі підходи й оцінки політичної еліти ФРН містили певну концептуальну 

суперечність. З одного боку, вони базувалися на післявоєнній 

зовнішньополітичній концепції, яка не враховувала якісно нового становища 

країни після її об’єднання;  з іншого – відповідно до сучасних теорій 

міжнародних відносин активність німецької європейської політики в нових 

умовах мала спрямовуватися на домінування в Європі, а не на поглиблення 

та розширення співпраці в ЄС [275, c. 63]. 

Процес трансформації зовнішньополітичного курсу ФРН в умовах 

радикальної зміни системи міжнародних відносин доби завершення 

«холодної війни» відбувався досить складно і супроводжувався значними 

дискусіями серед німецьких науковців щодо майбутнього німецької 

зовнішньої політики. Центральне місце в цих дискусіях займали питання 

формування та реалізації східноєвропейської політики Федеративної 

Республіки Німеччина.  

Однак, не зважаючи на те, що розробка та впровадження 

зовнішньополітичного курсу ФРН, важливою складовою частиною якого 

була політика щодо молодих демократій Східної Європи, стали предметом 

активних дискусій у політичних та наукових колах, консервативно-

ліберальна коаліція на чолі з Г.Колем намагалася дуже виважено і обережно 
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підходити до вирішення питань, пов’язаних з більш чітким визначенням 

німецьких національних інтересів. Цим фактом можна пояснити наявність 

незначної кількості офіційних документів з означеної проблеми [275, c. 63]. 

Проте, для політики Г. Коля щодо Росії і Східної Європи загалом, крім, 

політичних інтересів, суттєве значення мали історичні сантименти. Коль 

особисто почувався зобов'язаним вдячністю Росії за згоду на мирне 

об'єднання Німеччини. Не менш важливими були економічні розрахунки. 

Росія до дефолту 1998 р. конкурувала з країнами «Вишеградської четвірки» 

за обсягами німецьких інвестицій. Помітний вплив мали міркування щодо 

стабільності ресурсного забезпечення німецької економіки (нафта, газ, інші 

корисні копалини) з боку Росії. 

21 червня 1994 р.  міністр закордонних справ ФРН К. Кінкель 

виголосив промову за результатами зустрічі з послами країн – членів СНД. У 

цьому документі основні завдання політики ФРН щодо Східної Європи 

визначалися наступним чином: 

 продовження сприяння політичним та економічним реформам; 

 включення держав регіону до співпраці з міжнародними 

організаціями; 

 стабілізація ситуації в Україні шляхом економічної  підтримки і 

політичної співпраці; 

 розв’язання регіональних та міжетнічних конфліктів та попередження 

виникнення нових; 

 своєчасний прихід на багатообіцяючі регіональні ринки; 

 інтенсифікація відносин і у сферах культурної та інформаційної 

політики з метою задоволення «колосальних інформаційних потреб» 

громадян [433, S. 456]. 

Крім того, на цій зустрічі обговорювалися питання включення Росії до 

європейської системи безпеки. К. Кінкель, від імені країн Заходу, висловив 

занепокоєння тогочасною політикою Росії щодо сусідніх країн. Він 

наголосив, що Захід визнає законність російських інтересів на території СНД, 
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але прагне запобігти реімперіалізації зовнішньополітичного курсу офіційної 

Москви. Індикатором фактичних намірів Росії виступають її відносини з 

державами колишнього СРСР. У зв’язку з цим Бонн закликав Російську 

Федерацію до «більшої прозорості» у питаннях, які стосуються її участі в 

конфліктах на території СНД. Також значну увагу було приділено питанням 

автономії Криму та закриття Чорнобильської АЕС [185]. 

Отже,  федеральний уряд на чолі з канцлером Г. Колем домагався 

стабілізації становища у Східній Європі заради гарантування більшої безпеки 

об’єднаної Німеччини і створення сприятливих умов для німецького бізнесу.  

3.2. Східноєвропейська політика ФРН у контексті розширення ЄС 

 

Розширення Європейського Союзу на схід розглядалося федеральним 

канцлером Г. Колем як остаточне втілення в життя плану Маршалла, який 

передбачав економічне відновлення Європи після завершення Другої світової 

війни. За переконанням канцлера, після перемоги свободи  і демократії в 

східній частині європейського континенту з’явилася можливість повністю 

виконати заповіт Маршалла, зокрема шляхом прийняття держав Центральної 

і Східної Європи до Європейського Союзу і НАТО. Центральне завдання  

співтовариства західних держав – допомога молодим демократіям 

Центральної, Східної і Південної Європи щодо їхньої інтеграції в міжнародні 

органи та організації [105]. 

Уже 2 грудня 1992 р. Бундестаг ратифікував Маастрихтський договір, а 

18 грудня було ратифіковано Маастрихтський договір про створення 

Європейського Союзу. 

Німеччина, на думку Г. Коля, має велику кількість прикордонних 

держав-сусідів, саме тому вона повинна бути оточена демократичними 

державами-союзниками, а розширення Європейського Союзу на Схід 

необхідне державам Центральної і Східної Європи для зміцнення політичної 

та економічної стабільності на всьому континенті [101]. 
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Канцлер Г. Коль був переконаний, що ЄС відіграє ключову роль у 

подоланні штучного розподілу Європи на Захід та Схід, і, посиливши свої 

позиції у такий спосіб, здійснюватиме вирішальний вплив на долю 

європейського континенту в майбутньому.  Лише сильний ЄС убезпечить 

світ від повернення до національних держав зразка XIX ст. і зможе спільно із 

США взяти на себе відповідальність за долю людства  [106]. 

Крім того, розширення Європейського Союзу на Схід необхідне і 

державам Центральної, Південної та Південно-Східної Європи, населення 

яких ще не усвідомило, що Європа також є їх батьківщиною. Прага, 

Будапешт і Краків такі самі європейські міста, як Рим, Париж і Амстердам 

[109]. Розширення ЄС на Схід сприяє зміцненню політичної та економічної 

стабільності на всьому континенті і відповідає інтересам усіх європейців, 

навіть якщо не кожен європеєць здатний це зрозуміти в умовах тяжкої 

економічної ситуації [100]. 

Цю позицію підтримував і голова Європейської Комісії Ж.Делор. За 

його баченням, «кращою відповіддю Співтовариства на події в Центральній 

та Східній Європі має стати власний рух до інтеграції: єдиний ринок; 

соціальний вимір та права людини; економічний та валютний союз; прогрес у 

спільній зовнішній політиці та просування до політичного союзу… В цьому 

випадку динамізм інтеграції в Співтоваристві може стимулювати динамізм 

економічних та політичних реформ в інших країнах Європи» [277, с. 245]. 

Так, Німеччина активно підтримала укладання «європейських угод» із 

країнами Вишеградської групи в 1991 р., що мали на меті наблизити 

економічно та політично ці країни до Співтовариства та відкрити перед 

ними перспективи вступу до спільноти. За німецького сприяння Польща, 

Угорщина та Чехословаччина спочатку стали повноправними членами Ради 

Європи, а потім отримали асоційоване членство в ЄС. Гельмут Коль 

неодноразово підкреслював, що «Польща знаходиться не в Східній, а 

Центральній Європі. Ця країна є близькою Німеччині не тільки 

географічно» [112].  
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Оосбливл федеральний канцлер наголошував, що «європейська 

інтеграція не може бути повною без Польщі. Європейський Союз матиме 

хороше майбутнє тільки разом із Польщею, тому вона повинна приєднатися 

до ЄС найближчим часом, а також виконувати свої обов’язки із забезпечення 

загальної безпеки в якості члена НАТО. Німеччина допоможе їй у цьому, 

оскільки це – її обов’язок перед дітьми і онуками» [112]. 

Водночас 14 листопада 1990 р. між Польщею та ФРН було укладено 

договір про непорушність кордону по Одеру-Нейсе. А 17 червня 1991 р.   

Г.Коль і чинний прем’єр-міністр Польші Я.Білецький уклали договір про 

дружбу і добросусідство. Завдяки підписанню цих договорів з’явилася 

перспектива ліквідації цього «спірного» європейського кордону в рамках 

подальшого успішного розвитку європейської інтеграції. Завдяки старанням 

Г.Коля для Європи настала вирішальна фаза побудови нової системи 

міждержавних відносин [238, c. 260]. 

Гельмут Коль, звертаючись до авторитету Вацлава Гавела, наполягав 

на доцільності повернення країн Центральної, Східної та Південної Європи, 

які раніше перебували у складі СРСР, додому в Європу [111]. При цьому 

західний кордон Польщі не мав стати остаточною східною межею 

Європейського Союзу. ЄС залишився відкритим для подальшого 

розширення, і має всі перспективи для побудови спільного процвітаючого 

майбутнього його членів [104]. 

У планах Г. Коля і Г.-Д. Геншера залучення молодих демократій 

Східної Європи до Європейського Союзу розглядалося як вдалий шанс для 

примирення, руйнування невидимих бар’єрів, що з’явилися внаслідок 

повоєнного розколу Європи і, врешті-решт, об’єднання цього регіону. 

Німеччина мала стати об’єднавчим містком  між Заходом і Сходом. Крім 

того, подальше розширення ЄС призвело б до втрати Німеччиною достатньо 

небезпечного з точки зору геополітики становища східного форпосту, яке 

вона мала в період біполярної системи міжнародних відносин. 
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Також у політичних колах країни побутувала думка про те, що 

забезпечення економічної і політичної стабільності у державах Східної 

Європи зменшить притік заробітчан до Німеччини. Потужна хвиля емігрантів 

з країн колишнього СРСР могла істотно дестабілізувати і без того не дуже 

сприятливу внутрішньополітичну ситуацію у ФРН, яка ще не встигла 

подолати негативні наслідки об’єднання [246, c. 202-203]. 

Реалістична східноєвропейська політика федеральних канцлерів           

Г. Коля і Г. Шредера виключила Україну з кола потенційних членів ЄС, до 

якого належали з 1991 р. країни Вишеградської групи. Україна в першій 

половині 1990-х рр. лишила поза увагою розгортання інтеграційних процесів 

на захід від її кордонів у регіоні Центральної та Східної Європи, у тому числі 

формування системи вишеградського співробітництва.  

Утім, як слід об'єктивно визнати, «Вишеградська четвірка» від початку 

створювалася швидше як закритий елітний клуб, своєрідна складова частина 

нового «санітарного кордону» між Сходом і Заходом. Реальні переваги 

вишеградської моделі регіонального співробітництва проявилися в другій 

половині 1990-х рр. Але ввійти до цієї своєрідної «групи прориву» 

постсоціалістичних держав, яка поставила за мету солідарний вступ РП, СР, 

УР і ЧР до НАТО і ЄС, Україна тоді вже не могла. Занадто великим став 

відрив між позитивними результатами внутрішніх суспільних та 

зовнішньополітичних перетворень центральноєвропейських держав і 

реформаційним тупцюванням, геополітичною невизначеністю України. 

Найбільші складнощі при побудові відносин ФРН мала з Польщею, 

адже населення останньої здавна відчувало страх перед Німеччиною, 

обумовлений негативним історичним досвідом. Крім того, давалася в знаки 

антинімецька пропаганда, яка була частиною ідеології польської держави 

впродовж 45 років. 

17 червня 1991 р. було підписано німецько-польський договір про 

добросусідство та дружнє співробітництво, в якому Бонн зобов’язався 

щороку проводити польсько-німецькі міжурядові консультації, вирішувати 
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конфлікти мирними засобами, розширювати та диверсифікувати економічні 

відносини, надавати консультативну допомогу в трансформації системи 

соціального захисту, сприяння зайнятості і трудових відносин, підтримувати 

євроінтеграційні прагнення Польської держави, а німецькій меншині в 

Польщі було гарантовано забезпечення основних прав [54]. 6 липня 1995 р. Г. 

Коль здійснив офіційний візит до Польщі і підтримав бажання її уряду стати 

членом НАТО і ЄС. 

У лютому 1990 р. ФРН приступила до активізації двосторонніх 

відносин з Чехією. У цей період було створено німецько-чехословацьку 

історичну комісію. Два роки по тому, у 1992 р., ці дві країни уклали договір 

про дружбу і співробітництво, який передбачав співпрацю у науковій, 

культурній, економічній та екологічній сферах. Крім того, у даному договорі 

Німеччина брала на себе зобов’язання підтримати вступ Чехословаччини до 

ЄС. У той же час, документ не мав на меті врегулювати проблему судетських 

німців. Це питання ще довгий ускладнювало стосунки ФРН і 

Чехословаччини [459, c. 13]. 

На початку 1997 р. була здійснена спроба вирішити вищевказане 

проблемне питання і врегулювати виплату відшкодувань жертвам 

нацистського режиму в Чехії шляхом підписання німецько-чеської декларації 

про двосторонні відносини та їх майбутній розвиток. Її зміст зводився до 

того, що дві країни погоджуються залишити у минулому минулі 

несправедливості. Німеччина взяла на себе відповідальність за Мюнхенську 

угоду (1938 р.), а Чехія вибачилася за виселення судетських німців у 

післявоєнний час. Але даний документ не став підставою для повернення 

власності виселеним німцям. Цей факт дозволив німецькій стороні назвати 

його декларацією, а не договором. Однак, не зважаючи на це, укладений 

документ мав позитивний ефект на розвиток німецько-чеських політичних та 

економічних відносин, забезпечивши Чехії підтримку з боку Німеччини при 

вступі до ЄС і НАТО [459, c. 13]. 
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На відміну від ситуацій, що склалися при побудові стосунків 

Німеччини з Польщею та Чехією, відносини зі Словаччиною в 1990-х рр. не 

супроводжувалися вирішенням давніх суперечностей, породжених Другою 

світовою війною, адже підконтрольна А. Гітлеру Перша словацька держава 

(1939-1944 рр.) відійшла у небуття, не залишивши по собі концептуальних 

суперечностей, які б потребували врегулювання. Визначальним у 

налагодженні відносин між ФРН та Словаччиною був вже згаданий нами 

вище  німецько-чехословацький договір про добросусідство від 27 лютого 

1992 р. Згідно з його текстом, німецько-словацькі відносини мали 

формуватися в дусі добросусідства та дружби, багатосторонньої партнерської 

співпраці. 

Ключовою складовою співпраці Німеччини та Словаччини були 

питання щодо розширення ЄС на Схід та вступ останньої до Європейського 

Союзу. У цьому контексті важливим був візит до словацької держави 

федерального міністра закордонних справ К.Кінкеля (1 травня 1997 р.), який 

офіційно підтвердив наміри ФРН активно сприяти словацькому урядові у 

його прагненні вступити до ЄС та НАТО [333, c. 56]. 

На основі аналізу особливостей побудови відносин Німеччини з 

країнами «Вишеградської групи» можна констатувати, що найбільш 

позитивними вони склалися між ФРН та Угорщиною, оскільки ці країни не 

мали неузгоджених історичних проблем. Крім того, у вересні 1989 р. 

Угорщина допустила у свою країну декілька десятків тисяч громадян НДР, 

які мали наміри виїхати на Захід, і цей факт істотно сприяв зростанню 

авторитету країни у свідомості німецького населення. 

6 лютого 1992 р.  між ФРН і Угорщиною був укладений договір про 

співпрацю й партнерство в Європі. Відповідно до тексту договору, ФРН 

зобов’язувалася  сприяти вступу Угорщини до Європейського Союзу, 

членство  у якому було пріоритетною метою угорської зовнішньої політики. 

Договором також було розширено військове співробітництво між двома 
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країнами – Німеччина погодилася взяти участь у модернізації угорської армії 

і постачати їй деякі запчастини до озброєння з арсеналів НДР [333, c. 56-57]. 

Своєю зовнішньополітичною діяльністю об’єднана Німеччина 

демонструвала наміри до подальшої інтеграції в ЄС, допускаючи 

можливість делегування частини повноважень суверенної країни. Характер 

її дій був прямим свідченням відмови від суто «німецького шляху» 

розвитку. Фраза «Не німецька Європа, а європейська Німеччина» стала 

лейтмотивом підписання Маастрихтського договору (1992 р.) німецьким 

урядом [341, c. 91]. 

Уже  в червні 1993 р. в Копенгагені Європейська Рада представила 

основні критерії членства в ЄС для країн Центрально-Східної Європи: 

існування стабільних демократичних інституцій; ефективне 

функціонування ринкової економіки; конкурентоспроможність на 

внутрішньому ринку Союзу; спроможність перейняти у повному обсязі 

acquis communautaire [267, c. 358-359]. 

Крім того, важливою передумовою названо було внутрішню 

готовність ЄС до прийняття нових членів. У грудні 1994 р. Європейська 

Рада затвердила стратегію підготовки до вступу. Її найважливішими 

елементами було названо багатостороннє розширення «діалогу», тобто 

спільні зустрічі представників усіх держав – асоційованих членів 

Центрально-Східної Європи з представниками держав – членів ЄС й 

підготовка країн-кандидатів до приєднання до внутрішнього ринку Союзу. 

1995 року Європейська Комісія уклала Білу книгу, яка містила детальний 

опис кроків  і цілей щодо досягнення необхідних вимог державами 

Центрально-Східної Європи [267, c. 358-359]. 

Друге півріччя 1994 р. ознаменувалося головуванням Німеччини у 

структурах  ЄС. Саме у цей час почалася активна підготовка до масштабного 

розширення на Схід. В рамках засідання Європейської Ради 10 грудня 1994 р. 

в Гессені відбулася важлива зустріч на рівні глав держав та міністрів 
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закордонних справ 21 країни Центрально-Східної Європи та Європейського 

Союзу.  

Подальша інституціоналізація відносин здійснювалася на основі так 

званої «стратегії вступу». Дана стратегія мала на меті прискорити 

підготовку до вступу до ЄС асоційованих членів шляхом побудови 

структурованих відносин з ними. Також у «стратегії вступу» була визначена 

необхідність створення відповідних інституціональних умов для 

функціонування розширеного Союзу. Ключовим же елементом стратегії 

було виконання асоційованими членами внутрішньосоюзних норм і 

регулюючих правил  [274, c. 29]. 

Також було вирішено проводити зустрічі на рівні керівників урядів та  

зовнішньополітичних відомств. Для кожного напряму інтеграції 

створювалися спільні експертні групи. Наслідком запровадження «стратегії 

вступу» стало те, що до грудня 1995 року 8 з 10 країн Центральної та Східної 

Європи, які мали статус асоційованого члена, вже подали заяви на вступ до 

Європейського Союзу [274, c. 29]. 

1 січня 1995 р. Європейський Союз розширився за рахунок приєднання 

Австрії, Швеції та Фінляндії, і тепер до нього стали входити 15 держав. 

Гельмут Коль активно виступав за початок проведення переговорів 

щодо вступу до ЄС десяти нових держав, які, у кінцевому рахунку, здобули 

членство 1 травня 2004 р. При вирішенні зазначеного питання Німеччина 

наполягала на необхідності утворення «міцного ядра», до складу якого мали 

увійти щонайменше п’ять країн – Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди і 

Люксембург. Ключовими у цій п’ятірці повинні були стати ФРН і Франція. 

Ці держави мали відіграти роль рушійної сили інтеграційних процесів у 

Європі і слугувати прикладом ефективного співробітництва у цьому 

напрямі для інших країн. Така позиція уособлювала модель різних 

швидкостей європейської інтеграції. Паралельно з цим процесом, на думку 

Г.Коля, треба було вирішити питання поглиблення європейської інтеграції 

та розширення ЄС на Схід, які б втілилися у монетарному та політичному 
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союзі, а також підготовці до прийняття нових членів з числа країн 

Центральної Європи [238, c. 260]. 

Ми погоджуємося з твердженням  російської дослідниці Е. Іорданської, 

що інтереси ФРН зумовлювалися прагненням посилити свою роль за рахунок 

держав Центрально-Східної Європи. Їхні торговельно-економічні потоки 

були тісні пов’язані з Німеччиною: німецький експорт за 1993-2000 роки до 

країн Центрально-Східної Європи зріс у 2,8 разів, з 39,9 до 112,6 млрд. 

марок, імпорт – у 2,9 рази, що становило зростання з  34 до 101, 78 млрд. 

марок [271, c. 67-74]. 

Отже, входження держав Східної Європи до європейського ринку 

відповідало інтересам Німеччини, сприяючи зростанню її економічного 

потенціалу та політичної ваги. Крім того, ФРН була важливим інвестиційним 

партнером цих держав, отже, розширення Європейського Союзу на Схід 

мало збільшити її інвестиційну активність.  

Проте німецький історик Арнульф Барінг все ж не вважає економічні 

мотиви домінуючими в позиції ФРН щодо розширення на Схід. Він 

дотримується думки, що провідні економічні позиції Німеччини в Європі не 

обов’язково означають її домінування в Східній Європі. Разом з тим 

розширення  євроатлантичних структур на Схід не може відбуватися без 

активної участі Німеччини. Таким чином, Німеччина між інтеграцією і 

розширенням у своєму геополітичному «серединному положенні» виступає 

стратегічним фактором першого порядку [369, S. 250-271]. 

Важливим кроком на шляху розширення Європейського Союзу на Схід 

стала зустріч керівників п’ятнадцяти країн-членів, що відбулася в 

Люксембурзі наприкінці 1997 р. Зокрема, на ній було вирішено, що п’ять 

держав Центральної і Східної Європи – Польща, Чеська Республіка, 

Угорщина, Словенія та Естонія, а також Кіпр незабаром будуть запрошені 

узяти участь у переговорах щодо їхнього вступу до ЄС. Паралельно Болгарія, 

Румунія, Латвія, Литва та Словаччина теж мали якнайшвидше наблизитися 

до європейської спільноти. Глави держав та урядів вирішили, що завдання на 
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наступний рік – підготовка країн-претендентів до розширення, яка 

відбуватиметься поетапно. Кожен із кандидатів просуватиметься до вступу із 

своєю власною швидкістю, що залежатиме від ступеня його 

підготовленості [275, c. 87-88]. 

Гельмут Коль вважав, що завдяки рішенню у Люксембурзі насамперед 

зміниться становище Німеччини в межах Європейського Союзу, оскільки 

східний кордон Німеччини більше не буде зовнішнім кордоном Союзу. 

Німеччина опиниться в центрі ЄС, оточена партнерами і друзями. 23 квітня 

1998 р. Бундесрат проголосував за приєднання Німеччини до Монетарного 

союзу. 

Отже, доцільно визначити такі основні риси східноєвропейської 

політики ФРН в контексті розширення Європейського Союзу в 1990-1998 рр., 

як значна активізація двосторонніх політичних та економічних відносин із 

країнами Центрально-Східної Європи, підтримка євроінтеграційних прагнень 

країн – потенційних членів ЄС. Зовнішньополітична стратегія федерального 

канцлера Г. Коля полягала в активізації відносин із державами Східної 

Європи, які стали безпосередніми сусідами  об’єднаної Німеччини. Таким 

чином ФРН не тільки сприяла розбудові Євросоюзу, а й вирішувала власні 

проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільного економічного та 

політичного розвитку. 

 

3.3. Особливості формування українсько-німецьких відносин  

 

Розбудова українсько-німецьких відносин розпочалася до офіційного 

розпаду СРСР і проголошення державної незалежності України. Зокрема, 

Німеччина стала першою із країн Західної Європи, генеральне консульство 

якої в 1989 році розпочало свою роботу в Києві. Однак, варто зазначити, що в 

той час німецьке керівництво займало досить обережну позицію в питанні 

формування політики щодо України. Пріоритетним напрямком 
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зовнішньополітичної діяльності федерального канцлера Г. Коля наприкінці 

епохи «холодної війни» було перш за все відновлення німецької єдності.  

Крім того, у німецького керівництва були сумніви щодо ймовірності 

розпаду СРСР і тривалості самостійного державного існування колишніх 

радянських республік. Важливе значення в цьому питанні відігравав 

російський чинник. ФРН, з огляду на міркування безпекового характеру, не 

робила жодних рішучих кроків щодо нових незалежних держав Східної 

Європи, не отримавши схвалення від російського керівництва. 

16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про 

державний суверенітет України. 24 серпня 1991 р. проголошено незалежність 

нашої держави. 1 грудня 1991 р. відбувся всеукраїнський референдум, у 

результаті якого понад 90% населення висловилося за українську 

незалежність. Як вже зазначалося вище, Німеччина визнала Україну 

незалежною державою 26 грудня 1991 р. і встановила з нею дипломатичні 

відносини 17 січня 1992 р.    

23 січня 1992 р. Президентом України Л. Кравчуком було підписано 

Указ про заснування Українсько-німецького форуму. Саме посол Німеччини 

– граф Хеннеке фон Бассевітц – став першим послом іноземної держави на 

території України (17 лютого 1992 р.). Через два з половиною тижні (6 

березня 1992 р.) у Бонні офіційно відкрилось українське посольство. 

Вищезазначене дає підстави констатувати, що на початку 1990-х рр. 

українська влада вважала дипломатичні відносини з Німеччиною 

пріоритетним напрямом своєї зовнішньополітичної  діяльності. Так, свій 

перший закордонний візит президент Л. Кравчук здійснив саме до 

Німеччини. Проте, «визнавши незалежність України й встановивши 

дипломатичні відносини, Федеративна Республіка Німеччина в числі інших 

країн Заходу до вирішення складних світових і європейських проблем, 

формування взаємовідносин з країнами СНД певний час підходила через 

призму взаємин із Російською Федерацією» [341, c. 98]. 
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Важливе значення для розвитку двосторонніх відносин мали Дні 

культури України, які проходили з 5 по 10 травня 1993 р. в Баварії. У рамках 

цього проекту було проведено комплекс культурно-політичних заходів, 

спрямований на зміцнення та розвиток дружніх зв’язків між Україною та 

Вільною державою Баварія. Показово, що на багатьох з них був присутній 

український прем’єр-міністр Л. Кучма [261, с. 381]. 

На відміну від Росії, яка успадкувала від колишнього Радянського 

Союзу договірно-правову базу для співпраці з Німеччиною до 2010 року, 

Україна на початку 1990-х рр. такої бази не мала. Тому важливою подією в 

розвитку німецько-українських відносин, початком якісно нового етапу 

двосторонньої співпраці став офіційний візит федерального канцлера 

Гельмута Коля до України 9-10 червня 1993 р., під час якого було підписано 

Спільну декларацію про основи відносин між Україною та ФРН.  

У вказаному документі було викладено низку зобов’язань, які 

погоджувалися виконувати Україна та Німеччина. Так, стаття шоста 

гарантувала Україні підтримку з боку ФРН у виконанні зобов’язань по 

роззброєнню та співробітництво задля розбудови національної системи 

контролю за експортом. Також в рамках декларації (стаття десята) було 

заплановано створення Бюро представника німецької економіки в Україні та 

відкриття відповідного бюро України в Німеччині з метою інтенсифікації 

економічних зв’язків. В одинадцятій статті  йшлося про тісну співпрацю в 

галузі безпеки ядерної техніки та спільну роботу над мінімізацією згубних 

наслідків радіаційного впливу [16]. 

Дванадцята стаття була присвячена поверненню втрачених або 

незаконно вивезених культурних цінностей. Чотирнадцята стаття була 

спрямована на розвиток співпраці між організаціями, які опікувалися 

похованнями часів війни – основою для їхньої взаємодії було визначено 

угоду про догляд за захороненнями часів війни. У п’ятнадцятій статті 

держави зобов’язувалися сприяти компактному розселенню громадян 
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України німецького походження, які постійно проживають в Україні, та 

німців, які вирішили туди переселитися [16]. 

Крім того, в рамках декларації Україна та ФРН зобов’язувалися у 

короткі терміни владнати питання щодо відкриття і функціонування посольств 

у Києві та Бонні (шістнадцята стаття). Заключна (сімнадцята) стаття 

проголошувала, що обидві Сторони будуть застосовувати у відносинах між 

Україною і Німеччиною міжнародні договори між ФРН і СРСР, допоки не 

буде досягнуто нових домовленостей. Це стало можливим у зв’язку зі 

статусом України як однієї з правонаступниць Радянського Союзу [16].  

Окрім Спільної декларації про основи відносин між Україною та ФРН, 

було підписано також угоди про розвиток широкомасштабного 

співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки; про 

співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища; про 

співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь; з питань, 

що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і 

радіаційним захистом; про міжнародне автомобільне сполучення; про 

морське судноплавство; про повітряне сполучення; про відрядження 

німецьких викладачів у навчальні заклади України; про створення Бюро 

делегата німецької економіки в України [323, c. 24]. 

Крім вищезазначеного, 1993 р. ознаменувався низкою візитів 

німецьких високопосадовців до України та українських політиків до 

Німеччини. Зокрема, Україну в цей період відвідали віце-канцлер, міністр 

закордонних справ К. Кінкель, міністр оборони Ф. Рюе, а також делегації від 

Бундестагу. У свою чергу, до ФРН здійснили візити прем’єр-міністр України, 

міністри та депутати Верховної Ради.  

У червні-липні 1994 р.  в Україні відбулися дострокові президентські 

вибори, перемогу в яких здобув Л. Кучма. У зв’язку з цим перед німецькими 

дипломатами постало завдання налагодити співпрацю з новим українським 

президентом, перш за все у сфері безпеки.  
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Того ж року в результаті чергових федеральних виборів у Німеччині 

залишилась при владі коаліція ХДС /ХСС та ВДП. Свідченням розуміння 

представниками німецької державної еліти важливості розбудови українсько-

німецької співпраці може бути той факт, що Гельмут Коль, виступаючи з 

урядовою заявою у Бонні, підкреслив прагнення Німеччини до інтенсивного 

партнерства з країнами Східної Європи, зокрема з Росією та Україною [102, 

S. 20]. Інші східноєвропейські держави не згадувалися в промові 

федерального канцлера. 

Важливою проблемою українсько-німецьких відносин у 1990-1998 рр. 

залишалася наявність ядерної зброї на території України. 10  червня 1993 р. 

між Україною та ФРН було підписано Угоду з питань, що становлять 

взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним 

захистом. 24 березня 1994 р. між Україною та ФРН було підписано Угоду про 

співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь. 16 

листопада 1994 р. український парламент ратифікував закон про приєднання 

до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р. 

Врешті-решт 2 червня 1996 р. Україна офіційно стала без’ядерною державою.   

Крім того, федеральний уряд Г. Коля вимагав від України закриття 

Чорнобильської атомної електростанції. Так, значну увагу цьому питанню 

було приділено на зустрічі міністра закордонних справ ФРН К. Кінкеля в 

Бонні 21 червня 1994 р. [185]  

У липні 1995 р. офіційний візит до ФРН здійснив президент України Л. 

Кучма. У центрі переговорів перебували питання надання Україні фінансової 

допомоги для закриття ЧАЕС і побудови теплових електростанцій. Зі свого 

боку ФРН вимагала від українського керівництва проведення реформ. 

Федеральний канцлер Г.  Коль наголосив, що успіхи  України – це 

«успіхи для німців, успіхи для  всіх європейців», а українсько-німецькі 

відносини повинні перейти «на новий рівень – до  більш тісної економічної 

співпраці». Зокрема, передбачалося надання Україні німецької фінансової 

допомоги в межах Європейського Союзу; збільшення об’ємів страхування 
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інвестицій по лінії державного страхового товариства «Гермес»; візити в 

Україну делегацій з представників міністерств і відомств для вивчення 

можливостей розширення двосторонньої співпраці і розробки фінансових та 

економічних програм [190]. 

Також на необхідності закриття ЧАЕС наголошувала міністр екології 

та ядерної безпеки А. Меркель, яка у квітні 1996 р. вперше відвідала Україну 

з нагоди 10-річчя аварії на ЧАЕС [122]. Показовим є той факт, що фінансові 

гарантії міжнародного співтовариства щодо компенсацій Україні і через 13 

років після закриття ЧАЕС виявилися недостатніми для того, щоб 

побудувати новий надійний саркофаг над зруйнованими 26 квітня 1986 р. 

реакторами. У свідомості представників німецької державної еліти того часу 

Україна була державою з масштабними екологічними і соціальними 

проблемами,  дуже далекою від європейських стандартів. 

22-23 липня 1996 р. в Україні з офіційним візитом перебувала 

очільниця Бундестагу Р. Зюссмут. Центральною темою її переговорів з 

українськими депутатами були інтенсифікація політичного діалогу між 

українськими та німецькими законодавцями та правове забезпечення 

двостороннього співробітництва [261, с. 382]. 

2-4 вересня 1996 р. Гельмут Коль відвідав Україну з офіційним візитом, 

в ході якого було підписано ряд угод про співробітництво. Виступаючи з 

промовою в Маріїнському палаці, федеральний канцлер підкреслив, що 

відтепер вже ніхто не може сумніватися в незалежності й територіальній 

цілісності України, не почавши сумніватися в стабільності й безпечності 

всього європейського дому. Відмітивши українські успіхи в державному 

будівництві, зовнішній політиці та роззброєнні, все ж головну увагу канцлер 

зосередив на питанні закриття ЧАЕС та «реабілітації» вугільних 

електростанцій, які могли б забезпечити потреби української енергетики. 

Крім того, Гельмут Коль висловив сподівання щодо повернення з України 

вивезених у роки Другої світової війни німецьких культурних цінностей та 

дотримання прав національних меншин. На його думку, проведені і 
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заплановані заходи є свідченням нового партнерства і зростання рівня довіри 

між німецьким та українським народами [98]. 

У ході цього візиту, 3 вересня 1996 р. Гельмуту Колю було присвоєно 

звання почесного доктора Університету імені Тараса Шевченка. Виступаючи 

з промовою, німецький канцлер наголосив на своїй підтримці створення зони 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом після 1998 р. на 

основі підписаної у 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною та Європейським Союзом. Також Гельмут Коль висловив 

підтримку плану дій Євросоюзу щодо України, що повинен сприяти 

економічній взаємодії. Окремо було згадано про німецьке сприяння 

реформам в Україні та про те, що українська незалежність і територіальна 

цілісність відтепер є безсумнівними [108]. 

21-23 листопада 1996 р. в Києві відбувся перший конгрес німців в 

Україні, який став спробою призупинити еміграцію етнічних німців з 

України до ФРН. У цьому контексті важливе значення має підписана 10 

вересня 1997 р.  українсько-німецька угода про співпрацю  у справах осіб 

німецького походження, які проживають в Україні, яка була покликана 

врегулювати їх становище [25]. Але вирішити це завдання у повному обсязі 

не вдалось. На заваді цьому була як політика ФРН, яка не могла відмовити у 

поверненні на батьківщину етнічним німцям, так і негаразди з економічним і 

політичним становищем в Україні.  

3-6 лютого 1998 р. Україну з офіційним візитом вперше відвідав 

федеральний президент Р. Герцог. Під час його перебування у Києві та 

Харкові обговорювалися переважно економічні питання. Зокрема, 

федеральний президент зазначив, що відносини України та Німеччини в 

економічній сфері перейшли на рівень, який потребує не лише надання 

державних субсидій з боку ФРН, але й залучення приватних кредитів. Однак, 

для досягнення потрібного рівня ринкової економіки Україні потрібно буде 

добре попрацювати. За словами Р. Герцога, його візит мав на меті 

продемонструвати, якого значення надає ФРН Україні [177]. 
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У ході другого візиту українського президента Л. Кучми до ФРН, який 

відбувся в травні 1998 р., в центрі українсько-німецьких переговорів 

перебували питання необхідності збільшення розмірів фінансової допомоги 

та німецьких інвестицій в українську економіку. 

Принципово новим, важливим механізмом українсько-німецьких 

відносин стало запровадження міжурядових консультацій. Необхідно 

зазначити, що такі консультації ФРН проводить з небагатьма державами -  

Францією, Росією, Польщею. Між Україною та Німеччиною перші 

консультації на урядовому рівні відбулися 28 травня 1998 р. (м. Бонн). У них 

взяли участь Президент України Л. Кучма та канцлер ФРН  Г. Коль [261, с. 

382]. 

Відтак, федеральний канцлер Гельмут Коль намагався гармонізувати 

відносини з Україною, розглядаючи її як важливий елемент стабільності в 

Східній Європі. Усього за перші сім років українсько-німецької 

міждержавної взаємодії було закладено необхідну правову основу для 

подальшої співпраці у всіх сферах.  

Станом на кінець вересня 1998 р. Україна та Німеччина вже мали 

істотну правову базу двосторонніх відносин, яка налічувала 18 угод, 4 

протоколи, 4 спільні заяви та 1 домовленість (без врахування домовленостей 

у рамках багатосторонніх договорів). На пострадянському просторі 

Німеччина мала подібну за обсягами юридичну основу двосторонніх 

відносин лише з Російською Федерацією [346, c. 238]. Проте в цілому 

українсько-німецькі відносини в 1991-1998 рр. розвивалися досить повільно, 

що зумовлювалося як перманентною політичною та економічною кризою в 

Україні, так і сприйняттям німецьким керівництвом України крізь призму 

російського чинника. 

Таким чином, особливості формування українсько-німецьких відносин 

упродовж зазначеного хронологічного періоду в контексті реалізації 

східноєвропейської політики ФРН полягали  в недостатньому усвідомленні 

представниками німецьких урядових кіл значення і ролі України як 
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стабільного східного кордону Європейського Союзу. Ми з сьогоднішнього 

дня бачимо помилковість курсу, за якого Україна не визнавалася в історичній 

перспективі стабільним східним кордоном ЄС. До першого десятиліття ХХІ 

ст. така постановка питання навряд чи була актуальною для свідомості 

німецької державної еліти і суспільства. 
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РОЗДІЛ IV. СПЕЦИФІКА ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА 

ГЕРХАРДА ШРЕДЕРА ЩОДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1998-2005 рр.) 

4.1. Зовнішньополітичні орієнтири ФРН у східноєвропейській політиці 

 

Гельмуту Колю в здійсненні східноєвропейської політики, незважаючи 

на перевагу російського вектору, вдавалося ефективно поєднувати 

різноманітні стратегічні інтереси ФРН. Зокрема, в 1990-1998 рр., в рамках 

східноєвропейського напряму зовнішньополітичної діяльності, Німеччина 

активно працювала над недопущенням кризових процесів у державах Східної 

Європи, адже криза у цьому регіоні могла дестабілізувати внутрішнє 

становище у самій Німеччині і справити негативний вплив на процеси в 

економіці.  

Саме тому відразу після об’єднання ФРН з НДР Гельмут Коль взяв 

курс на активну розбудову міждержавних політичних, торговельно-

економічних та культурних відносин із країнами Центральної та Східної 

Європи, їхнє залучення до європейських інтеграційних процесів. Наприкінці 

«ери Коля» Німеччина мала добросусідські відносини зі своїми східними 

сусідами, які немалою мірою завдяки старанням Німеччини отримали шанс 

взяти участь у розбудові «великої Європи». Таким чином, було закладено 

основу для подальшої успішної розбудови двосторонніх відносин і 

посилення німецького торговельно-економічного та політичного впливу на 

країни Східної Європи. 

Позачергові федеральні вибори 1998 р. в ФРН, спричинені скандалом з 

нелегальними партійними рахунками ХДС/ХСС призвели до поразки 

Гельмута Коля. Крім того, він був звинувачений політичними опонентами у 

надмірній підтримці ідеї об’єднаної і розширеної Європи, яка у часи 

урядування «канцлера німецької єдності» зайняла чільне місце у 

національних інтересах Німеччини. 
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Таким чином, 1998 р. після 16-річного перебування на посаді 

«канцлера німецької єдності» у результаті дострокових виборів до влади в 

Німеччині прийшла коаліція СДПН та «Союз 90 / Зелені». Посаду 

федерального канцлера зайняв Герхард Шредер.  

Від самого початку в здійсненні східноєвропейської політики новий 

канцлер мав можливість спиратися на традиції, адже саме німецькі соціал-

демократи стали ініціаторами та провідниками «нової східної політики». 

Зокрема,  візит В. Брандта до Польщі в 1970 р., коли він під час відвідування 

Варшавського гетто опустився на коліна перед пам’ятником жертвам 

Голокосту, став знаковим явищем, актом, що символізував покаяння німців 

за злочини нацистського режиму. У тому ж напрямі діяв наступник В. 

Брандта на посту канцлера, соціал-демократ Г. Шмідт [303, c. 28]. 

Зміна урядової коаліції в Німеччині 1998 р. зумовила не лише перехід 

влади до післявоєнного покоління, але і певні зміни в німецькій 

зовнішньополітичній стратегії в східноєвропейському напрямку. Крім того, 

період 1998-2005 рр. становить собою окремий етап не лише в політичній 

історії Федеративної Республіки Німеччина, а і всього Європейського Союзу. 

Саме в цей час переговори про приєднання до Євросоюзу десяти нових 

членів, у тому числі восьми держав Центрально-Східної Європи вступили у 

вирішальну фазу, а, з іншого, Євросоюз вдався до пошуку нових 

інструментів взаємодії зі своїми східними сусідами, які опинилися поза 

межами розширення. 

Східноєвропейська політика федерального канцлера Герхарда Шредера  

порівняно з Гельмутом Колем позначилася більшою прагматичністю, адже 

новий федеральний канцлер належить до покоління, яке «хоче бути 

європейським, а не змушене ним бути» [390, S. 76]. 

З цієї причини наступник Г. Коля наголошував, що новоздобутий 

державний суверенітет не змінив історичного місця німецької зовнішньої 

політики. Німеччина не стала «центральною державою в Європі. Швидше за 

все, процес остаточного одержавлення від самого початку поєднувався з 
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поглибленням і розширенням європейської інтеграції. Сьогодні Німеччина 

здійснює політику «в Європі, з Європою і для Європи» [390, S. 76]. Таким 

чином, для соціал-демократа Г. Шредера, як і для його попередників, були 

важливими  міркування взаємозв’язку між возз’єднанням ФРН з НДР та 

процесами розширення та поглиблення європейської інтеграції. 

Це переконання, за баченням федерального канцлера, повинно бути 

керівним принципом німецької зовнішньої політики. Еліти ФРН вже давно 

зрозуміли, що «під європейським прапором їх державний корабель йде 

значно краще». Але одночасно варто підкреслити, що «сучасна, узгоджена 

зовнішня політика повинна бути політикою «освіченого егоїзму» [390, S. 32].  

У тексті коаліційного договору «Прорив і відновлення – шлях 

Німеччини у ХХІ столітті», підписаного між СДПН та Союзом 90/»Зелені» 

20 жовтня 1998 р., окремо підкреслювалася необхідність використання 

історичного шансу розширення ЄС на країни Східної Європи.  

Новий федеральний уряд активно підтримуватиме в цьому ЄС, 

здійснюючи свій внесок завдяки ефективній стратегії підготовки до вступу та 

солідарній допомозі для економічної та демократичної стабілізації Східної 

Європи. Однак ЄС повинен провести внутрішні реформи, щоб уможливити 

розширення. Зокрема, це включає в себе завершення інституційних реформ 

напередодні розширення. З метою уникнення соціальних та економічних 

переломів, пов’язаних зі вступом, «червоно-зелена» коаліція запропонувала 

ввести перехідні періоди, наприклад обмеження вільного переміщення 

робочої сили [43, S. 36]. 

На нашу думку, важливою передумовою вдалої розбудови українсько-

німецьких відносин в період урядування «червоно-зеленої» коаліції була 

згадка про нашу державу в тексті угоди, підписаної представниками уряду. 

Так, у коаліційному договорі окремо наголошувалося на прагненні 

федерального уряду удосконалювати хороші відносини з Росією та 

Україною. Зокрема, зазначалося, що «метою є забезпечення стабільності в 
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цьому регіоні завдяки підтримці демократичних, державно-правових, 

соціальних та економічних реформ» [43, S. 40]. 

Зазначені вище тези передвиборчої програми СДПН і коаліційного 

договору були підтверджені в урядовій заяві Г.Шредера, виголошеній перед 

Бундестагом у Бонні, 10 листопада 1998 р. Зокрема, новий канцлер заявив, 

що шанс східного розширення Європейського Союзу необхідно рішуче 

використати. Європа не повинна і не буде закінчуватися колишньою 

залізною завісою або східним німецьким кордоном [148, S. 39]. 

З огляду на наведені вище міркування нового федерального уряду, 

необхідно прослідкувати очікування східноєвропейських держав від 

зовнішньополітичного курсу «червоно-зеленої» коаліції на чолі з                   

Г. Шредером. Яскравим прикладом наявності суперечностей у позиціях 

Німеччини і Східної Європи щодо майбутніх відносин може слугувати стаття 

польського журналіста, головного редактора польської газети «Політика» 

Адама Кржемінські. Стаття була опублікована у відомому німецькому 

виданні «Die Zeit» із символічною назвою «Ще багато чого потрібно зробити. 

Завдання для червоно-зелених: четверта східна політика».  

За баченням Кржемінські, новий канцлер, попри свою маловідомість на 

теренах Східної Європи, має хороші шанси після Віллі Брандта, Гельмута 

Шмідта і Гельмута Коля досить швидко розпочати втілення так званої 

«четвертої східної політики» [405]. 

Автор дотримується думки, згідно з якою «четверта східна політика» 

повинна виходити з усвідомлення того факту, що Польща, Чехія та 

Угорщина,  а дещо пізніше ймовірно також і Словаччина, Румунія, Болгарія і 

Балтійські республіки стануть внутрішніми сусідами Німеччини в межах 

Європейського Союзу. Тим самим буде здійснено поворот від двохсотлітньої 

старої політичної традиції, відповідно до якої Росія була головним партнером 

Німеччини на Сході, а інша «проміжна Європа» виконувала функцію 

гегемоніальних претензій Німеччини і Росії. «Внутрішнє сусідство» із 

східними європейцями в майбутньому розширеному ЄС вимагає особливої 
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уваги і співпраці, які також можуть позитивно вплинути на дружні відносини 

з Росією та Україною. На його думку, ці процеси ознаменують собою зміни 

традиційної ієрархії цілей східної політики Німеччини [405]. 

Як бачимо, «червоно-зелена» коаліція не обіцяла країнам Східної 

Європи навіть віддалену перспективу прийняття до ЄС, адже 

зовнішньополітична стратегія попереднього канцлера Г. Коля виключила їх з 

кола потенційних членів ЄС. Така позиція цілком узгоджується з 

міркуваннями колишнього канцлера ФРН Гельмута Шмідта. Представник 

СДПН, що виступав послідовним продовжувачем нової «східної політики» 

Віллі Брандта, 2000 р. опублікував книгу, в якій рішуче заперечив проти 

розширення Європейського Союзу на країни «нової Східної Європи»  - 

Росію, Україну та Білорусь.  

За баченням Гельмута Шмідта, три народи російського культурного 

кола повинні самостійно дбати про своє майбутнє. Зі свого боку, керівники 

ЄС мають остерігатися необдуманих розмов, наприклад  на адресу України, 

щодо можливості впливати на це майбутнє. Крім того, не можна забувати 

двох фактів: геополітично Росія є і залишається світовою державою. Як 

Росія, так і Україна з Білорусією належать до спільної, історично зрослої, 

окремої культурної субстанції, яка суттєво відрізняється від спільної 

субстанції п’ятнадцяти держав-членів Європейського Союзу [223, S. 219]. 

Тобто, наприкінці 1990-х рр. представники німецької державної еліти 

не допускали можливості приєднання України до Євросоюзу, вважаючи її 

традиційною зоною політичного та економічного впливу Російської 

Федерації. Яскравим підтвердженням визнання німецько-російської 

співпраці як ключового аспекту розвитку східноєвропейської політики 

Німеччини можна також вважати вихід у квітні 2001 р. у виданні «Die Zeit» 

статті під назвою «Німецька політика щодо Росії – європейська східна 

політика» [257]. 

Необхідно зазначити, що основні положення східноєвропейської 

зовнішньополітичної позиції федерального канцлера Герхарда Шредера 
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загалом підтверджувались і в другому коаліційному договорі «Оновлення – 

Справедливість – Стійкість. За економічно сильну, соціальну та екологічну 

Німеччину. За життєздатну демократію», підписаному між СДПН та 

«Союзом 90 / Зеленими» 16 жовтня 2002 р.  

Зокрема, в документі було підкреслено намір федерального уряду 

використати розширення ЄС і НАТО з метою інтенсифікації співпраці із 

східними сусідами. У межах цих структур декларувалося прагнення до 

розвитку міцного і довгострокового партнерства з Росією у сфері безпеки. 

Крім того, гарантувалася підтримка федеральним урядом  співпраці з цією 

державою в політичній, економічній та громадській сферах з метою сприяння 

здійсненню демократичних, правових і соціальних реформ. На основі 

спільних цінностей декларувався розвиток відносин із незалежною Україною 

і підтримка її політики реформ, формування громадянського суспільства та 

зміцнення демократії [97, S. 73-74]. 

Однак показовим є той факт, що на початок другої каденції «червоно-

зеленої» коаліції позиція федерального канцлера щодо українсько-німецьких 

відносин зазнала певних змін. На нашу думку, причини фактично абсолютної 

переорієнтації ФРН на співпрацю з Росією в Східній Європі полягали в 

нестабільності політичної та економічної ситуації в Україні, а також 

невиконанням представниками українського уряду зобов’язань перед 

міжнародним співтовариством. 

У спогадах «Рішення. Моє життя в політиці» Г. Шредер окремо вказував 

на «вигідне для Європи прагнення Москви мати чітку європейську 

перспективу» [219, c. 459]. Саме у зв’язку 2003 р. з цією обставиною Росія та 

Євросоюз задекларували намір приступити до формування спільних 

просторів – економічного, соціального, правового,  культурно-освітнього. 

На нашу думку, про лобіювання керівником «червоно-зеленої» коаліції 

російських інтересів, свідчить той факт, що життєво важливими інтересами 

Німеччини колишній федеральний канцлер також назвав «членство Росії у 

СОТ та подальше зміцнення в цій країні типу мислення, побудованого на 
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принципах ринкової економіки, який може привести до появи спільних 

поглядів на економіку, а потім і до спільних цінностей» [219, c. 460-462]. 

На центральній ролі Росії у східноєвропейській політиці ФРН в 1998-

2005 рр. наголошував і міністр закордонних справ ФРН, партнер соціал-

демократів по коаліції, член «Союзу 90 / Зелених» Йошка Фішер. За його 

баченням, «Європа повинна виявляти свій жвавий інтерес до того, щоб 

комплексна модернізація Росії мала успіх у довгостроковій перспективі, бо 

не сучасна, не демократична й не відроджувана Росія, а тим більше Росія, в 

якій і далі триває процес застою або навіть розпаду, становитиме загрозу 

безпеці Європи» [217, c. 310-311].  

Натомість Україна згадувалася лише у зв’язку з виборами 2004 р. та 

спробами масових зловживань у процесі їхнього проведення, які, за 

переконанням Й. Фішера, «достоту стали закликом до принципів нової 

Європи» [217, c. 311]. Варто зазначити, що Й. Фішер намагався пояснити 

причини ситуації, що склалася в нашій державі під час проведення 

президентських виборів 2004 р. Так, за переконанням автора, природа кризи є 

цілком зрозумілою, якщо врахувати розташування України на перехресті між 

європейською та російською цивілізаціями. «Тому простої перспективи для 

України нема, коли йдеться про європейську перспективу чи російський 

вектор. Чи піде Україна в Європу, чи покладе вступити в тісніші відносини з 

Росією, вирішуватиме виключно демократична воля більшості українського 

народу. Все інше означатиме відхід від принципів, на які спирається нова 

Європа та її відносини з сусідами» [217, c. 311-312]. 

Однак, незважаючи на потужну підтримку з боку представників 

німецької державної еліти в 1998-2005 рр, відносини Росії з Євросоюзом 

залишалися суперечливими. Водночас період урядування федерального 

канцлера Г.Шредера позначився підготовкою до масштабного східного 

розширення ЄС, а також розробкою та практичною реалізацією Європейської 

політики сусідства, яка не передбачала входження країн «нової Східної 

Європи» до Євросоюзу. 
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Отже, зовнішньополітичні орієнтири східноєвропейської політики 

червоно-зеленої коаліції на чолі з федеральним канцлером Г. Шредером не 

давали підстав сподіватись на якісний прорив в українсько-німецьких 

відносинах. Позиції представників урядової коаліції в 1998-2005 рр. 

засвідчили спочатку континуїтет у східноєвропейській політиці ФРН щодо 

України, а потім цілковиту переорієнтацію на співпрацю з Російською 

Федерацією. Тому тісні дружні особисті відносини Г.Шредера та В.Путіна 

стали предметом критики з боку ХДС/ХСС та кандидата на пост канцлера 

Ангели Меркель у передвиборчій боротьбі  2005 р.  

 

4.2. Розширення ЄС 2004 року  і вплив Німеччини на формування 

Європейської політики сусідства щодо України 

 

Показовим є те, що новий канцлер ФРН Герхард Шредер, незважаючи 

на задекларовану ним «зміну поколінь» та проголошення національного 

інтересу як керівної максими «нормалізованої» німецької зовнішньої 

політики, на початку свого урядування перейняв основні пріоритети 

зовнішньої політики Гельмута Коля. У зв’язку з цим німецький політолог 

Джозеф Яннінг охарактеризував перші чотири роки перебування при владі 

«червоно-зеленої» коаліції як «тривалий, але беззмістовний шлях» [389].  

Однак головним завданням нового канцлера став пошук 

зовнішньополітичного балансу - способу, який, з одного боку, мав  

забезпечити інтеграцію країн Центрально-Східної Європи до Європейського 

Союзу, а, з іншого, -  зменшити негативні наслідки впливу від прийняття 

нових членів.  

Зважаючи на тодішню економічну ситуацію в Німеччині, новий 

канцлер пообіцяв покласти край німецькій дипломатії «чекової книжки», 

оскільки, за його переконанням, у кінці ери Коля федеральний уряд 

переслідував нереалістичне поєднання цілей. Однак, на нашу думку, 

звинувачення канцлера німецької єдності в переорієнтації державних 
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інтересів на європейські потреби, не мали під собою надійних підстав. 

Одночасно передвиборна обіцянка Г. Шредера зменшити витрати ФРН на 

європейську інтеграцію відповідала тогочасним настроям німецького 

суспільства. 

1 січня 1999 р. Німеччина приєдналася до Монетарного союзу. Крім 

того, у першій половині 1999 року ФРН головувала в структурах ЄС. Перед 

початком свого піврічного «європейського президентства» Герхард Шредер 

оголосив, що буде «робити все по-іншому і краще, ніж Гельмут Коль». 

Варто зазначити, що вже  через декілька років федеральний канцлер 

досить скептично оцінював власні наміри: «Ще на початку свого 

канцлерства, виступаючи з промовою в Саарбрюккені, я дозволив собі 

заявити, що Брюссель більше не буде «тринькати наші гроші», натякаючи, 

що Німеччина – головний європейський платник й існує реальна 

диспропорція між фінансовим внеском Німеччини в Євросоюз і зворотнім 

грошовим потоком, безпосередньою й очевидною віддачею. Але, добре 

поміркувавши над усіма економічними перевагами, які отримує наша 

країна, починаєш розуміти, що загальний баланс – на нашу користь. Майже 

у всіх державах-членах ЄС, і особливо в державах Східної Європи, 

Німеччина тримає першість за товарообігом. Мільйони робочих місць у 

нашій країні опинилися б під загрозою, якби не розширення Європейського 

Союзу. І сьогодні я жалкую про те висловлювання: це був старий непотріб, 

що зберігся з часів антиєвропейської полеміки, і його місце – на звалищі 

історії» [219, c. 322-323]. 

Відповідно до положень коаліційного договору, підписаного між 

соціал-демократами і «Союзом 90 / Зеленими» 20 жовтня 1998 р., упродовж 

цього періоду передбачалося вирішити такі завдання: «узгодити та прийняти 

на саміті Європейської Ради «Порядок денний – 2000»; підтримати 

перерозподіл структурних фондів Європейського Союзу на користь тих 

регіонів, які найбільше цього потребували; затвердити нові фінансові межі 

Євросоюзу, які, з одного боку, враховували б витрати на його майбутнє 
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розширення, а, з іншого, були більш справедливими; ініціювати докорінні 

реформи в аграрній сфері» [43, S. 36-37]. 

На саміті ЄС в Кельні, який відбувся 14 квітня 1999 р., значну увагу 

було приділено вирішенню конфлікту у Косово. Зокрема, його учасники 

обговорювали проблему бомбардування Югославії військами НАТО. Через 

два місяці, 20 червня 1999 р., у Кельні пройшов також саміт держав «Великої 

сімки». Його учасники погодили принципи проведення миротворчої операції 

на території Косово. 

У період урядування федерального канцлера Г. Шредера високою була 

інтенсивність обміну офіційними візитами між українськими та німецькими 

високопосадовцями.  

Зокрема, 8-9 липня 1999 р. канцлер ФРН Г.Шредер  і президент 

України Л.Кучма взяли участь у других українсько-німецькі міжурядових 

консультаціях (м.Київ); 11-12 липня 2000 р. відбулися треті міжурядові 

українсько-німецькі консультації (м.Лейпциг), а 6 грудня 2001 р. – четверті 

міжурядові українсько-німецькі консультації (м.Київ). 

Крім того, розвивалося співробітництво в науково-технологічне 

співробітництво. 27 травня 2002 р. ректори Національного технічного 

університету України «КПІ» та Університету ім. Отто-фон-Геріке м. 

Магдебурга підписали Угоду про створення Спільного українсько-

німецького машинобудівного факультету і Положення про факультет [195]. 

У грудні 2002 р. відбувся саміт в Копенагені, на якому було прийнято 

рішення щодо процедури прийому десяти нових членів ЄС. Пізніше Г 

Шредер згадував, що «тоді справа ледь не закінчилася відмовою для 

Польщі»  [219, c. 358-359].  

2003 р. позначився обміном візитом між українськими та німецькими 

посадовцями. Так, прем’єр-міністр України Віктор Янукович відвідав 

Німеччину з робочим візитом 9-10 квітня 2003 р. Місяць по тому до України 

з офіційним візитом прибув Президент Бундестагу Вольфганг Тірзе (14-16 

травня 2003 р.). Наприкінці року (листопад-грудень) в Україні відбулися дні 
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німецької культури. На церемонії їх відкриття був присутній міністр 

закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. 

Керівник партії «Народний Рух України», голова комітету з питань 

європейської інтеграції Верховної Ради України Б.Тарасюк 13 січня 2004 р. 

взяв участь у Міжнародному форумі фундації Бертельсманна «Європа на 

шляху до нової ери» (м. Берлін). Голова МЗС України К.Грищенко та міністр 

оборони України Є.Марчук під час перебування на 40-й  Мюнхенській 

конференції з питань міжнародної безпеки (7-8 лютого 2004 р.) провели 

переговори зі своїми німецькими колегами – міністром закордонних справ Й. 

Фішером та міністром оборони П. Штруком. 

19-20 лютого 2004 р. в Берліні відбулися п’яті українсько-німецькі 

міжурядові консультації. На них були присутні керівники обох держав – 

президент України Л. Д. Кучма та канцлер ФРН Г. Шредер [12].    

У рамках проведення Днів України в Бундестазі відбулися слухання 

«Через наближення до спільних шляхів» (3 травня 2004 р.), які стали першою 

подією такого штибу в історії українсько-німецьких відносин і нараховували 

понад 230 учасників. Серед тем, що обговорювалися на форумі, була 

«Конституційна реформа та президентські вибори - між зовнішніми 

очікуваннями та реальністю». Експерти Німеччини та України достатньо 

скептично поставилися до того факту, що конституційна реформа була 

ініційована напередодні президентських виборів, але визнали необхідність   

розширення повноважень законодавчої та судової влади. Представники 

Німеччини наголосили на тому, що розширений Європейський Союз хоче 

бачити в державі Україна надійного та сильного партнера. Для цього її нове 

керівництво має подолати гальмівні чинники і надати потужний поштовх 

процесові реформування [180]. 

1 травня 2004 р.  відбулося найбільше за всю історію існування 

Євросоюзу розширення. Членами спільноти стали Польща, Угорщина, 

Чеська Республіка, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, 

Латвія. Паралельно з підготовкою до розширення Європейського Союзу на 
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держави Центрально-Східної Європи здійснювалося запровадження 

Європейської політики сусідства, яка згодом трансформувалася в програму 

«Східне партнерство». Маючи на меті організацію співпраці за багатьма 

стратегічно важливими для ЄС напрямами, Європейська політика сусідства 

все ж таки не передбачала перспективи членства для країн, що  опинилися 

поза межами розширення Європейського Союзу 2004 р.  

Так, головними пунктами плану для України були визначені підтримка 

демократичних виборів, посилення свободи слова,  вступ до Світової 

Організації Торгівлі, ліквідація тарифних перешкод, підтримка податкової 

реформи та спрощення візового режиму [392, S. 235]. 

У рамках ініційованого Польщею Східного виміру ЄС (2003 р.) країни 

«Вишеградської групи» запровадили формат «В-4 +». Він передбачав участь 

українських представників у робочих засіданнях «Вишеградської четвірки», а 

також проведення зустрічей глав урядів країн Центральної та Східної Європи 

[21]. 

За баченням німецької дослідниці Іріс Кемпе, Німеччина, якій, 

починаючи із східної політики Брандта 1970 р. до східного розширення ЄС 

2004р. вдалося пов’язати воєдино свої різноманітні стратегічні інтереси: з 

одного боку підтримувати хороші відносини з Кремлем, а з іншого -  

виступати адвокатом Східної Європи і одночасно узгоджувати політику з 

європейськими та американськими союзними партнерами, відігравала 

ключову роль у забезпеченні євроінтеграційних прагнень держав 

«Вишеградської групи» [392, S. 243]. 

Підготовка до проведення президентських виборів в Україні в 2004 р. 

та події, що послідували за ними, викликали значний інтерес серед 

представників німецької політичної еліти. Так, 27 квітня 2004 р. фракція 

ХДС/ХСС звернулася до Бундестагу з вимогою надати відповідь, яким чином 

відсутність реального прогресу в здійсненні реформ та погіршення ситуації з 

правами людини враховувалися правлячою коаліцією в ході співпраці з 

Україною. Всього на цю тему було сформульовано 29 питань [26]. 
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25 травня 2004 р. МЗС ФРН надало розгорнуто відповідь на даний 

депутатський запит опозиційної фракції. У документі особливу увагу було 

закцентовано на тому, що уряд ФРН, спільно з ЄС, РЄ та ОБСЄ, докладав 

значних зусиль, щоб змінити ситуацію. Німецькі дипломати нагадали 

українським опозиціонерам зміст промови Г. Шредера, виголошеної ним під 

час п’ятих міжурядових консультацій в Берліні (20 лютого 2004 р.), де він 

наголошував, що Німеччину цікавить стабільна, демократична і правова 

українська держава. Також у документі говорилося про те, що федеральний 

уряд позитивно оцінив залучення до виборчого процесу міжнародних 

спостерігачів і намагався переконати керівництво України у тому, що 

виконання запланованого нею курсу з наближення до західних структур 

перебуває у прямій залежності від прозорості та чесності виборів. Крім того, 

урядова коаліція вважала за необхідне створити особливий План дій ЄС 

щодо України й рішуче засудила насильницькі дії щодо представників 

ЗМІ [31]. 

Інтеграційні перспективи Європейського економічного простору 

оцінювалися представниками урядової коаліції як незрозумілі. Не 

виключалося формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, однак 

наголошувалося на тому, що це не може відбутися автоматично після 

приєднання до СОТ. Разом з тим констатувалося, що створення 

наднаціональних структур  в ЄЕП не сприятиме зоні вільної торгівлі. 

Наголошувалося на існуванні ряду проблем у межах німецько-українського 

економічного співробітництва, які були пов’язані з умовами праці німецьких 

інвесторів на її ринку. Зазначалося про підтримку і консультативну 

допомогу, які вже 10 років отримувала Україна за програмою «Трансформ» 

та від інших структур. Крім того, нагадувалося про необхідність 

врегулювання придністровського конфлікту, враховуючи те, що експорт та 

імпорт товарів у Молдову і Придністров’я здійснювався саме через 

українську територію [31]. 
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Фракція ХДС/ХСС ініціювала розгляд проекту резолюції «За 

демократичні і вільні президентські вибори в Україні 2004 р.» у Бундестазі 

(28 вересня 2004 р.). Він містив заклик до української влади щодо 

проведення виборів за стандартами ОБСЄ [27, S. 2].  

20 жовтня 2004 р. СДПН та «Союз 90 / Зелені» запропонували схожий 

документ. Вони наголошували на відчутному дефіциті демократії, правової 

держави і ринкової економіки в Україні. У цьому контексті згадувалася 

підтримка Німеччиною трансформаційних процесів в Україні, у тому числі і 

з допомогою німецьких політичних фондів. Крім того, у ньому йшлося про 

впровадження програми «Трансформ» і проведення щорічних міжурядових 

консультацій. Депутати закликали український уряд провести вільні та чесні 

вибори, а також не перешкоджати роботі ЗМІ. Пропонувалося продовжити 

діалог між представниками громадянського суспільства обох країн і 

проведення в Україні необхідних економічних реформ [29]. Наступного дня 

Бундестаг прийняв дану резолюцію. 

24 листопада 2004 р. під час виступу у Бундестазі канцлер ФРН 

Герхард Шредер, спираючись на дані, оприлюднені офіційними 

спостерігачами ОБСЄ, заявив, що вважає другий тур президентських виборів 

в Україні сфальсифікованим [182]. У той же день депутати Бундестагу, за 

винятком Лівих, ухвалили заяву про те, що процедура виборів в Україні не 

відповідає стандартам ОБСЄ і РЄ, а їхні результати – груба фальсифікація. У 

зв’язку з цим пропонувалося перевірити списки українських виборців та 

провести повний перерахунок голосів. Бундестаг закликав депутатів 

Верховної Ради України ретельно перевірити всі заяви щодо фальсифікації 

результатів виборів, а також розглянути можливість проведення нових. 

Депутати пропонували сторонам конфлікту утриматися від проявів 

насильства і уникати провокацій [30]. 

Тиждень по тому, 30 листопада 2004 р. канцлер Німеччини Г. Шредер, 

після телефонної розмови з В. Путіним, повідомив, що останній погодився 
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визнати результати повторного голосування на виборах в Україні, в 

незалежності від того, хто вийде з них переможцем.  

14 грудня 2004 р. фракція ХДС/ХСС направила депутатський запит 

щодо підсумків 14-го саміту Росія – ЄС, проведеного 25 листопада того ж 

року. Опозиціонери вимагали від федерального уряду надати оцінку тих 

розбіжностей, які виникли між російським керівництвом і 

високопосадовцями ЄС щодо ситуації в Україні в контексті проголошеної 

мети досягнути стратегічного партнерства між Росією та ЄС [89]. Відповідь 

на цей запит МЗС надало лише 3 січня 2005 р. Однак у документі лише 

вказувалося на позитивний вплив представників ЄС на мирне вирішення 

українського конфлікту, в якому вони виступили посередниками, та 

необхідність для Росії і ЄС спільними зусиллями сприяти демократичному 

розвитку сусідніх держав [32]. 

20-21 грудня 2004 р. в Гамбурзі президент Росії В. Путін та канцлер    

Г. Шредер обговорили ситуацію, яка склалась навколо президентських 

виборів в Україні. За переконанням відомої німецької дослідниці ЄПС Іріс 

Кемпе, роль Г.Шредера в цьому питанні зразково пояснює амбівалентну 

позицію Німеччини між збереженням особливих німецько-російських 

відносин та прагненням посилення демократичного руху в державах Східної 

Європи. Натомість Кремль спробував домінувати на пострадянському 

просторі за допомогою особистих залежностей і пільгових умов поставок 

російських енергоносіїв. Хоча ця політика суперечить російським інтересам, 

проте Росія залишається незамінною складовою збереження стабільності в 

цьому регіоні. Г. Шредер підкреслив цю роль Росії, але при цьому звернув 

увагу на можливий дефіцит демократії [392, S. 245]. 

Виключно європейськими інтересами пояснив подальші дії                 

Г. Шредера німецький експерт Александр Рар. Так, за його баченням, 

федеральний канцлер зміг продемонструвати США і державам -  новим 

членам Європейського Союзу, які завжди скептично ставилися до 

особливих відносин Г. Шредера і В. Путіна, що Берлін діє в спільних 
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європейських інтересах. Таким чином, Герхард Шредер врятував свою 

політику щодо Росії [426, S. 94].  

28 грудня 2004 р. новообраний Президент України В. Ющенко отримав 

привітання від федерального канцлера Г. Шредера та президента ФРН Х. 

Келлера. Вони висловили сподівання на те, що новий глава української 

держави сприятиме розвиткові українсько-німецьких відносин, зважаючи на 

євроінтеграційні перспективи України. На церемонії інавгурації 

новообраного Президента України, що відбулася 23 січня 2005 р., Німеччину 

представляв президент Бундестагу В. Тірзе.  

Вже 28 січня 2005 р. в Давосі Президент України В. Ющенко та 

канцлер ФРН Г. Шредер провели переговори, на яких українська сторона 

висловилася за партнерство України з ЄС та спрощення візового режиму. 

При цьому німецькою стороною була схвалена лише перша позиція, друга ж 

була рішуче відхилена.  

Значущість для української зовнішньої політики співпраці з 

Німеччиною підкреслює і той факт, що перший візит 8-9 березня 2005 р. в 

якості президента України Віктор Ющенко здійснив саме до Німеччини. У 

перший день  фракція ХДС /ХСС зробила депутатський запит з вимогою до 

федерального уряду активізувати німецько-українські відносини з метою 

надання Україні «зрозумілої європейської перспективи», яка, за 

переконанням християнських демократів, полягала в  створенні зони вільної 

торгівлі, підтримці Німеччиною вступу України до СОТ, тісному партнерстві 

та ін. Депутати закликали українське керівництво координувати зовнішню 

політику з Євросоюзом, у тому числі у  сфері розв’язання конфліктів, а також 

здійснювати суворий прикордонний контроль на кордоні з Молдовою, 

включно з Придністров’ям. Пропонувалося розширити і полегшити 

культурний і науковий обмін між обома країнами і тісно співпрацювати у 

сфері фінансування досліджень [28]. 

Виступаючи з промовою в Бундестазі, новообраний український 

президент наголосив на важливості підтримки Бундестагом демократії в 
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Україні. Він зазначив, що  розраховує на допомогу ФРН в прагненні України 

до європейської інтеграції. В. Ющенко акцентував увагу на ролі німецько-

української парламентської групи в налагодженні політичного діалогу та 

висловив сподівання на активізацію економічного співробітництва між 

Україною та Німеччиною. Росія була названа стратегічним українським 

партнером, констатувалося, що інтеграція України в ЄС і НАТО не 

спрямована проти інтересів інших держав. Крім того, В. Ющенко пообіцяв 

ініціювати проведення якісно нових переговорів щодо створення 

газотранспортного консорціуму [1]. 

У ході того ж візиту Президент України поспілкувався з лідером 

опозиційної фракції ХДС-ХСС А. Меркель і провів переговори з керівником 

концерну «Даймлер-Крайслер» Н. Йоганінгом щодо встановлення  зв’язків 

між галузевими профспілками України та Німеччини. 

Невдовзі після цього, 21 березня 2005 р., до Києва прибув міністр 

закордонних справ ФРН Й. Фішер. Разом зі своїм польським колегою           

А. Ротфельдом та очільницею українського уряду Ю. Тимошенко, він взяв 

участь в обговоренні плану дій ЄС – Україна та оцінці його перспектив. 

Український прем’єр-міністр на цій зустрічі закликала Німеччину підтримати 

євроінтеграційний курс України. 

Ще один важливий для українсько-німецьких відносин захід, що мав 

назву «Україна після виборів. 120 днів Уряду Ющенка: підсумки та 

перспективи», відбувся  3 травня 2005 р. у Бундестазі. Ініціаторами його 

проведення виступили німецько-українська  парламентська група, фонд 

Конрада Аденауера та Німецьке товариство досліджень Східної Європи. 

Його програмою було заплановано три тематичні блоки, покликані 

обговорити наступні нагальні питання: 1) економічна програма уряду і 

подальші перспективи економічного розвитку в Україні; 2) вплив 

конституційної реформи на політичну систему України; 3) євроінтеграційні 

очікування України та перспективи їх реалізації. 
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Захід став своєрідним дискусійним майданчиком для німецьких та 

українських експертів, які отримали змогу обговорити нові політичні та 

економічні реалії в Україні після Помаранчевої революції. Тематика, що 

стосувалася подальших перспектив розвитку України, викликала чималий 

інтерес у суспільстві та політичних колах Німеччини [180]. 

30 травня 2005 р. у Бундестазі відбувся День України, організований 

Оленою Гофман. На ньому Україну представляли лідер Соціалістичної партії 

О. Мороз та віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції                 

О. Рибачук. 18-19 липня 2005 р. у Берліні відбулося перше засідання 

Українсько-німецької робочої Групи високого рівня з питань економічного 

співробітництва. 

8 вересня 2005 р. між Росією та Німеччиною був підписаний контракт 

про побудову газопроводу в обхід території України та Польщі, який мав 

пролягати через Балтійське море. Лідер ХДС-ХСС А. Меркель, яка мала 

високі шанси перемогти на дострокових виборах, що були заплановані у 

ФРН на початок осені, заявила про намір втілити цей проект у життя.  

У цей же час були проведені переговори щодо проблем та перспектив 

українсько-німецьких відносин між заступником міністра закордонних справ 

України В. Огризко та головою Комітету у закордонних справах Бундестагу 

Ф. Рює. 

22 травня 2005 р.  після поразки правлячої «червоно-зеленої» коаліції 

на земельних виборах до ландтагу Північної Рейн-Вестфалії канцлер Г. 

Шредер заявив, що восени 2005 р. в Німеччині відбудуться дострокові 

вибори до Бундестагу. Їхнє проведення було обумовлене поразкою правлячої 

червоно-зеленої коаліції на земельних виборах до ландтагу Північної Рейн-

Вестфалії у травні 2005 р. Відповідно до результатів виборів, явка на яких 

складала 79,6%, СДПН здобула 34,35 % голосів, ХДС/ХСС 35,2%, зелені 

8,1%, ВДП 9,8%, ПДС 8,7%, інші 3,9% [262, с. 95]. Отже, ХДС/ХСС здобула 

незначну перевагу над соціал-демократами – різниця складала лише три 

мандати.  
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У цій ситуації Г. Шредер заявив, що створить «велику коаліцію» у разі 

обрання його канцлером. Але 10 жовтня 2005 р. було оголошено, що новим 

канцлером, який очолить «велику коаліцію», стане А. Меркель. На 

підписання коаліційної угоди було відведено один місяць, а ХДС/ХСС 

повинна була отримати шість міністерських портфелів, включно з міністром 

фінансів і міністром закордонних справ [262, с. 95]. 

Отже, період урядування «червоно-зеленої» коаліції на чолі з               

Г. Шредером у ФРН припав на підготовку та східне розширення ЄС та 

розробку Європейської політики сусідства. Зазначені події засвідчили певний 

континуїтет політики ФРН щодо України між урядами Г. Коля та «червоно-

зеленою» коаліцію Г. Шредера. Але кількість зустрічей не переросла у якісні 

результати, насамперед, через олігархічно-клановий характер економічного і 

політичного устрою України, який заважав проведенню проєвропейських 

реформ. Тому уряд Г. Шредера віддав перевагу більш нагальній для ФРН 

проблемі консолідації розширеного Євросоюзу. Проте Помаранчева 

революція дала шанс на «перезавантаження» українсько-німецьких відносин. 
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РОЗДІЛ V. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА  ПЕРІОДУ 

УРЯДУВАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ 

(2005-2014 рр.) 

 

5.1. Реалізація політики «Східного партнерства»  в контексті українсько-

німецьких відносин 

 

21 листопада 2005 р. Ангела Меркель, очоливши «велику коаліцію» 

ХДС/ХСС і СДПН, стала першою німецькою жінкою – федеральним 

канцлером і водночас у свій 51 рік наймолодшим федеральним канцлером за 

всю історію ФРН. Крім того, вона перший представник нових федеральних 

земель на цьому посту і перший канцлер, що має природничу освіту [368, с. 

123]. 

Виступаючи з першою урядовою промовою в Бундестазі, федеральний 

канцлер А. Меркель наголосила на необхідності стратегічного партнерства 

між Німеччиною та Росією, зазначивши, що Росія є не лише важливим 

економічним партнером, а й союзником у боротьбі з міжнародним 

тероризмом та незамінною країною в забезпеченні політичної стабільності 

Європи. А. Меркель пообіцяла зовнішньополітичними контактами зрозуміло 

продемонструвати особливий німецький інтерес в успішній модернізації 

Росії [125]. 

Проте, характеризуючи зміни в російсько-німецьких відносинах цього 

періоду, російський германіст Н. В. Павлов зазначив, що російсько-німецькі 

відносини втратили особистісний фактор,  який тривалий час позитивно 

впливав на їх характер [307, с. 317].  На перший погляд це видається 

парадоксальним, адже російський президент і німецький канцлер 

«перехресно» володіють мовами один одного, але при цьому не завжди 

можуть знайти спільну мову. Звичайно, певну вагу має і гендерний аспект, 

адже у В. Путіна і А. Меркель не могло скластися «міцної чоловічої дружби», 

як у Г. Коля і Б. Єльцина, Г. Шредера і В. Путіна. Перебуваючи в опозиції до 
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федерального уряду, лідер християнських демократів неодноразово 

критикувала заяви Г. Шредера про те, що В. Путін є демократом «чистої 

води». На думку А. Меркель, будь-яка дружба передбачає можливість 

критики, а не лише спів дифірамбів. Об’єктами критики повинні стати 

політика Росії в Чечні, ситуація зі свободою ЗМІ  в країні [186]. 

Тим не менше, після приходу до влади 2005 р. федеральний канцлер 

сприяла прагматичному розвитку німецько-російських торговельно-

економічних відносин і реалізації проекту будівництва газопроводу 

«Північний потік» по дну Балтійського моря. Так, 2 грудня 2005 р. 

федеральний канцлер А. Меркель здійснила візит до Варшави, в ході якого 

підтвердила намір до 2010 р. побудувати балтійський газопровід. А вже 30 

березня 2006 р. колишній федеральний канцлер Г. Шредер офіційно очолив 

консорціум, який будуватиме балтійський газопровід. 

Показовим є той факт, що цей газовий проект прямо зачепив українські 

інтереси. Взагалі, в період українсько-російських «газових воєн» 2005-2006 

рр. Німеччина не бажала ускладнювати відносини з «Газпромом», хоча й 

агітувала Росію приєднатися до Європейської енергетичної хартії, яка мала 

покінчити з монополією на європейському енергетичному ринку. 

Обережними були відносини канцлера А. Меркель з українським 

керівництвом після «помаранчевої революції». Хоча до зовнішньополітичної 

частини коаліційного договору між ХДС/ХСС і СДПН було внесено тезу про 

підтримку євроінтеграційних прагнень України [73, S. 147], але, тим не 

менше, спроби українського президента Віктора Ющенка використати 

Німеччину в якості контрбалансу російському домінуванню в Східній Європі 

зазнали краху.  Водночас А. Меркель прагнула покращити відносини зі США 

і продемонструвати, що в німецькій політиці щодо Росії не йдеться про 

домінування «раппальського підходу».  

1 січня 2007 р. членами Європейського Союзу стали Болгарія і Румунія. 

Пріоритетним завданням на час свого головування в структурах ЄС у 

першому півріччі 2007 р. ФРН визначила реалізацію Європейської політики 
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сусідства як «зближення через переплетення» [345, с. 23]. За допомогою 

запропонованої німецьким МЗС «нової східної політики» пропонувалося 

поєднати політику щодо східноєвропейських країн – учасниць ЄПС, 

Центральної Азії та Росії в межах єдиної концепції, однією з центральних 

проблем якої мала стати енергетична безпека [345, c. 25]. Проте її не було 

реалізовано повністю. Концептуальні основи, мета і основні напрями «нової 

східної політики» ЄС знайшли відображення у повідомленні Європейської 

Комісії для Європейської Ради та Європарламенту від 3 грудня 2008 р. під 

назвою «Східне партнерство» [9].  

10 лютого 2007 р. Ангела Меркель була присутня на Мюнхенському 

форумі безпеки, де президент Росії Володимир Путін виступив з промовою, в 

якій засудив односторонні дії США у світі і на пострадянському просторі. У 

західній літературі цю промову називають ледь не другою «фултонівською» 

промовою, яка ознаменувала початок «нової холодної війни».   

Показовим є той факт, що 26 травня 2008 р. на Бухарестському саміті 

НАТО Ангела Меркель виступила проти надання Україні та Грузії 

перспектив для членства в НАТО. Через декілька місяців, 21 липня 2008 р. 

Ангела Меркель здійснила робочий візит до України. У ході переговорів з 

тодішнім українським президентом В. Ющенком та прем’єр-міністром Ю. 

Тимошенко канцлер підтвердила свою позицію щодо перспектив інтеграції 

України в ЄС і НАТО. 

Тим не менше, у період президентства Дмитра Медвєдєва (2008-2012 

рр.) східноєвропейська політика федерального уряду не зазнала радикальних 

змін. Оскільки Німеччина не збиралась і не збирається відмовлятися від 

задоволення своїх життєвих потреб у розвитку стратегічного партнерства з 

Росією, неможливо не погодитися з російською дослідницею С. В. 

Погорельською, що характерними рисами політичного стилю Ангели 

Меркель є здатність до компромісів в ім’я загальнонаціональної мети і 

вміння отримувати вигоду від того, що суперники її недооцінюють [316, с. 9].  
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У травні 2009 р. Швеція, Польща і Литва ініціювали «Східне 

партнерство» ЄС., до участі в якому залучили шість пострадянських 

республік – Азербайджан, Білорусію, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. 

Росія в позиційному документі експертної групи «Східне партнерство» була 

визначена як партнер, який не є членом «Східного партнерства», але з яким 

ЄС повинен вести конструктивний діалог щодо політики сусідства [51, S. 2]. 

В Росії цей проект визначили як варіант вибудовування своєрідного 

«санітарного кордону» на західному кордоні РФ.  

7 травня 2009 р. на саміті у Празі Україна приєднався до програми 

Євросоюзу «Східне партнерство». Загалом воно мало фінансуватися на 600 

млн. євро, тобто суму яку на рік отримує одна лише Туреччина. Визнаною 

вадою цього проекту стала відсутність чітких перспектив членства в 

Євросоюзі для України. Проте важливим для нашої держави є  намір 

«Східного партнерства» відвернути увагу від тривалих дискусій, 

зосереджених на перспективах членства в ЄС, проте зосередити увагу на 

практичних можливостях щодо наближення до економічного, соціального та 

політичного середовища ЄС, надаючи при цьому достатньої гнучкості для 

отримання переваг від економічної співпраці в межах регіону [347, с. 154]. 

Свідченням зацікавленості ФРН у розвитку українсько-німецької 

співпраці став візит 17 червня 2009 р. до Києва міністра закордонних справ 

ФРН Ф.-В. Штайнмайєра та міністра закордонних справ Польщі 

Р.Сікорського. Обговорювалося питання, як Європейський Союз може 

посилити свої контакти з Києвом для стабілізації економічної ситуації в 

Україні. Західних політиків українські інтелектуали закликали безумовно 

підтримати європейський вибір України [181, с.3]. Крім того, пропонувалося 

позиціонувати Україну як європейську регіональну державу, рівно 

наближену до основних геополітичних центрів сучасного глобального 

світу [176]. 

Отже, висока інтенсивність політичних контактів на міждержавному 

українсько-німецькому рівні підтверджувала значимість українського 
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чинника в східноєвропейській політиці ФРН. Але за часів «великої коаліції» 

(2005-2009 рр.) суттєвий вплив на цю політику мали соціал-демократи, як 

рівноправні коаліційні партнери християнських демократів на чолі з             

А. Меркель. 

27 вересня 2009 р. за результатами чергових федеральних виборів 

Ангела Меркель отримала можливість відмовитися від коаліції з СДПН і 

утворити коаліцію з Вільною демократичною партією, яка традиційно 

наголошує на незадовільному стані дотримання прав людини в Російській 

Федерації. Новим міністром закордонних справ став вільний демократ Гідо 

Вестервелле. Відповідно, змінилася риторика Німеччини щодо Росії. Більше 

уваги Берлін почав акцентувати на необхідності дотримання прав людини, 

що відповідає суспільним настроям більшості громадян ФРН.  

Щоправда, тепер Україні не обіцяють навіть віддаленої перспективи 

членства в ЄС. За баченням федерального канцлера, держави, які бажають 

приєднатися до Євросоюзу, перш за все повинні забезпечити достатню 

стабільність своїх зовнішньополітичних відносин. ЄС не має займатися 

виключно врегулюванням конфліктних ситуацій навколо своїх потенційних 

членів, тим більше, що такий досвід у нього вже є [368, с.106]. При цьому 

німці жартують, що Україна вступить до Євросоюзу після Туреччини, а 

Туреччина – ніколи. 

Розчарування Ангели Меркель Україною епохи президентства В. 

Ющенка було викликане перманентною кланово-олігархічною боротьбою за 

владу без вирішення стратегічних завдань реформ. У той же час 

встановлюється певна особиста дружба між А. Меркель і українським 

прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. За однією з версій, саме федеральний 

канцлер стимулювала Тимошенко підписати 14 січня 2009 р. газовий 

контракт, за який колишній прем’єр була засуджена до позбавлення волі. 

Черговий крок до організації відносин ЄС із східноєвропейськими 

сусідами було зроблено 24 травня 2010 р. в польському курортному містечку 

Сопоті, де обговорювалися питання умов реалізації  спільних програм 
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співробітництва. Було вирішено, щоб нові угоди розроблялися у 

двосторонньому форматі. 

2010 р. позиція парламентських політичних партій ФРН підписання 

Угоди про асоціацію з Україною була досить стриманою, адже більшість 

зусиль німецького уряду була спрямована на подолання кризового стану 

економіки Європейського Союзу. Так, під час офіційного візиту до Берліна 

31 серпня 2010 р. президент України В. Янукович говорив про те, що Україна 

стоїть «на порозі підписання Угоди про асоціацію», але федеральний канцлер 

Ангела Меркель висловилася проти того, щоб «Україну ставили перед 

вибором» між Росією та ЄС [196]. 

Упродовж  2011-2012 рр. представники урядових політичних кіл ФРН, 

не заперечуючи виконання Україною ряду умов, необхідних для підписання 

Угоди про асоціацію, все ж таки висловлювали сумніви щодо можливості 

підписання цього документу. Наприклад, федеральний канцлер Ангела 

Меркель наприкінці 2012 р. заявила: «Умов, що Угода про асоціацію може 

бути підписана, наразі немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли справа 

доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені 

такі умови» [183]. 

25 лютого 2013 р. відбувся 16-й саміт Україна - ЄС, на якому перед 

Україною було поставлено 19 умов, виконання яких необхідне для 

підписання Угоди про асоціацію. Однією з головних вимог було названо 

звільнення Тимошенко. Крім того, наприкінці лютого голова Верховної Ради 

України Володимир Рибак зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом 

ФРН в Україні Кристофом Вайлем. За його словами, підписання Угоди про 

асоціацію надасть важливого імпульсу процесу реформ в Україні і сприятиме 

розвитку ділових контактів. ФРН і Європейський Союз, сказав він, 

зацікавлені у підписанні цього важливого документа, зазначивши, що 

Україна і ЄС мають спільно здійснити відповідні кроки [2]. 

Німеччина зі свого боку намагалася координувати виконання цих 

домовленостей. Так, 25 травня 2013 р. газета «Голос України» повідомила, 
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що в Комітеті з питань закордонних справ Європарламенту відбулися 

слухання щодо ситуації в Україні та двосторонніх відносин. Голова комітету, 

депутат Європарламенту від Німеччини констатував, що Європейський 

парламент поділяє спільну мету – підписати в листопаді з Україною Угоду 

про асоціацію. Крім того, він нагадав, що ЄС визначив чіткі вимоги, які має 

виконати офіційний Київ для підписання угоди [179, с. 13].  

У цьому контексті депутат Бундестагу, представник урядової коаліції, 

Карл-Георг Вельманн в інтерв’ю для видання «Голос України» від 23 липня 

2013 р. зазначив: «Шанси на підписання угоди останнім часом значно 

покращилися. Український парламент ухвалив велику кількість необхідних 

законів… Моя партія, коаліційний федеральний уряд кажуть: ми хочемо 

асоціації України в ЄС. Це бажана політична мета. Адже переговори з Угоди 

про асоціацію успішно завершені. Все вже висловлено та погоджено. Тепер 

залишилося тільки підписати і ратифікувати» [178, с. 9]. 

З огляду на ситуацію, що склалася в той час в українсько-німецьких 

відносинах, німецький експерт Андреас Умланд визнавав, що «поведінка 

Заходу щодо України за минулі роки характеризувалося відсутністю 

інтересу, стриманістю та холодом». Але на його думку «головна причина цих 

явищ криється, звичайно ж, у поведінці України на міжнародній арені та її 

нещодавньому відході від демократичних стандартів» [342, с. 5]. За 

баченням, А. Умланда, «німецька східна політика має враховувати нову 

геополітичну ситуацію на пострадянському просторі» [343, с. 3]. Натомість 

німецький політолог Александр Рар зазначив, що «асоціація з ЄС – це 

серйозний символ. Але не більш як початок тривалого процесу зближення. 

Україні важливо підписати асоціацію з політичних причин, щоб отримати від 

Європейського Союзу політичний захист від Росії» [189, с. 7]. 

1 липня 2013 р. 28-м членом Євросоюзу стала Хорватія. Одночасно було 

накладено мораторій на подальше розширення спільности щонайменше до 

2025 р. Це цілком узгоджується з позицією ХДС /ХСС щодо періоду 
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консолідації Європейського Союзу та обмеженості його можливостей в 

прийнятті нових членів. 

10 жовтня 2013 р. Німецько-український форум очолив експерт із 

східноєвропейських досліджень Райнер Лінднер. В інтерв’ю виданню «Голос 

України» він підкреслив свій намір «одночасно агітувати за підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і апелювати до українського уряду 

щодо вирішення тих проблем, які ще існують» [192, с. 20]. 

10-11 жовтня 2013 р. міністр закордонних справ ФРН Г. Вестервелле  

взяв участь у київській конференції «Східного партнерства», на якій 

обговорювалися актуальні питання українсько-німецьких відносин та 

європейської інтеграції України, насамперед у контексті підготовки до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в ході Вільнюського 

саміту «Східного партнерства». Гідо Вестервелле позитивно оцінив 

досягнутий Україною  прогрес у здійсненні внутрішніх реформ та підтвердив 

підтримку Німеччиною європейської інтеграції України, «успіх якої має 

важливе значення для всієї Європи». За підсумками круглого столу було 

підписано Спільну заяву, в якій зазначалося, що Угода є «ключовим 

інструментом модернізації України відповідно до європейської моделі, 

посилення спільних цінностей демократії та верховенства права, досягнення 

найвищих європейських стандартів життя українських громадян» [18]. 

Отже, у 2009-2013 рр. за часів «християнсько-ліберальної коаліції» 

більш помітним був проукраїнський курс лідера вільних демократів і 

міністра закордонних справ у цьому складі уряду Ангела Меркель - Гвідо 

Вестервелле. Однак, йому також не вдалося перетворити Україну на 

системоутворюючий фактор східноєвропейської політики ФРН цього часу.  

Водночас зовнішньополітична проблематика не була ключовою у 

передвиборній боротьбі. Проте, провал на виборах ВДП змусив ХДС/ХСС 

повернутися до формату «великої коаліції» спільно з СДПН. Унаслідок цього 

Ангелі Меркель довелося змиритися з курсом соціал-демократів щодо Росії, 
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який не передбачає жорсткий розподіл сфер впливу в Східній Європі і на 

пострадянському просторі.  

27 листопада 2013 р. ХДС/ХСС та СДПН підписали коаліційну угоду. 

Соціал-демократи наполягали на відмові від конфронтації у німецько-

російських  відносинах. Особливо наголошувалося на прагненні ФРН 

використовувати та зміцнювати стратегічне значення Ради НАТО – Росія.  

У цьому контексті Ангела Меркель закликала Україну підписати Угоду 

про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. США переконували А. Меркель у 

тому, що ні криза в зоні євро, ні системна криза самого Євросоюзу не  є 

критеріями лідерства Німеччини в Європі, а саме відторгнення України від 

Росії є таким критерієм.   

Напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства» Ангела 

Меркель закликала російського президента В. Путіна «не розглядати  

європейську інтеграцію України як інструмент боротьби проти Росії». 

Німецька преса тоді багато писала про роздратування канцлера, викликане 

прагненням російської політики вирішувати стратегічні завдання окремо і 

наперекір усім європейським націям.  

Зрозуміло, що А. Меркель не вважає ліквідацію СРСР найбільшою 

геополітичною катастрофою ХХ століття, а розглядає цей процес як 

каталізатор вирішення німецького питання і геополітичної трансформації 

Євразії. Російській Федерації пропонують відмовитися від національного 

самоствердження, імперського розширення і статусу наддержави. Тим 

більше, що возз’єднання двох німецьких держав стало поштовхом до 

політичної кар’єри А. Меркель.   

У цих історичних умовах позиція ФРН на Вільнюському саміті «Східне 

партнерство» виглядає надзвичайно суперечливою, де 29 листопада 2013 р. 

президент України В. Ф. Янукович відмовився підписувати угоду про 

асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. За результатами 

Вільнюського саміту Ангела Меркель особисто висловила українському 

президенту розчарування такою позицією України.  
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Проте в цей час основна увага федерального канцлера А. Меркель була 

зосереджена на легітимації коаліційного договору з соціал-демократами. 

Щоправда, необхідно враховувати і той факт, що Польща і Литва, будучи 

головними активістами європейської інтеграції України, залишаються 

групою впливу США в Євросоюзі. Але Німеччина не бажала фінансувати 

українські євроінтеграційні прагнення одночасно з більш важливою для ФРН 

справою – порятунком зони євро від банкротства. Не потрібне Німеччині і 

перетворення України на антиросійський плацдарм, можливе джерело 

напруженості в Європі. 

Отже, у 2005-2013 рр. федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель 

прагнув узгодити східну політику Німеччини із східною політикою 

Євросоюзу. Дипломатичні механізми такого погодження є різноманітними. 

Насамперед, використовується потенціал «Веймарського трикутника» 

(Німеччина, Польща, Франція плюс Україна) та апарат Верховного 

представника Євросоюзу з питань спільної зовнішньої і безпекової політики. 

Утім, навіть до російської агресії в Україні 2014 р. ці дипломатичні 

механізми погодження були недосконалими та недостатніми для ефективного 

забезпечення системного підходу до східноєвропейської політики як ФРН, 

так і ЄС. Східноєвропейська політика А. Меркель 2005-2013 рр. виходила з 

того, що Україна і Росія в близькій перспективі будуть готові прийняти 

модернізаційне партнерство. Відповідно, немає необхідності відмовлятися 

від проекту «Великої Європи» за участю цих держав. На заваді реалізації 

геополітичного проекту «Великої Європи»  у 2014 р. став конфлікт на Сході 

України. Неврегульованість ситуації в українсько-російських відносинах 

відкладає можливість втілення цього проекту на невизначений час. 
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5.2. Східноєвропейська політика  Німеччини та події Революції Гідності 

в Україні 

 

У перші тижні Української кризи німецьке керівництво зайняло 

вичікувальну позицію. Федеральний уряд не хотів відмовлятися від 

модернізаційного партнерства та проекту «Великої Європи» від Атлантики 

до Владивостока. Ангела Меркель не дозволяла собі критикувати дії Росії в 

Україні. Тому ініціативу в українському питанні перехопив міністр 

закордонних справ Г. Вестервелле, якому залишалося перебувати лічені дні 

на цій посаді. 5 грудня 2013 р. він особисто відвідав Євромайдан і завірив, 

що «двері в Європу залишаються відкритими» [210]. Він також застеріг 

українську владу від силового придушення протестів та закликав сторони, що 

протистоять, до політичного діалогу: «У Києві знають про те, що 

Європейський Союз і Рада Європи готові в цьому допомогти» [193]. 

Події в Україні сколихнули світову спільноту, примусивши 

замислитись над посиленням контролю за безпекою у світі. На початку    

2014 р. відбулася 50-та щорічна конференція з питань безпеки у Мюнхені (31 

січня – 2 лютого), на якій Німеччина прийняла рішення про розширення 

участі у військових операціях за кордоном. Можна припустити, що 

прийняттю цього рішення сприяло й загострення ситуації в Україні.  

Намагаючись сприяти владнанню протистояння на українських 

теренах, спричиненого політичною кризою, федеральний канцлер                 

А. Меркель 17 лютого 2014 р. в Берліні провела зустріч з лідерами 

української опозиції  В. Кличком та А. Яценюком, обговоривши з ними 

шляхи врегулювання ситуації. Подібну зустріч також можна розцінювати як 

один з проявів легітимізації української опозиції європейськими політиками 

вищого рангу, визнання її одним з носіїв влади в умовах, що склалися на той 

час в Україні. Два дні по тому в Парижі відбулася зустріч А. Меркель з 

Президентом Франції Ф. Олландом, де ключовою темою обговорення також 

було українське питання.  
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Однією з останніх серед найвпливовіших американських і 

європейських лідерів А. Меркель заговорила і  про необхідність 

запровадження санкцій щодо колишнього українського керівництва. Під час 

штурму силовиками Євромайдану 18 лютого 2014 р. А. Меркель 

телефонувала В. Януковичу, але він не брав слухавку [283, с. 258]. Швидше 

за все, цей факт остаточно змінив на емоційному рівні ставлення 

федерального канцлера до колишнього керівництва України. Маючи значний 

досвід співпраці з Росією, вона на початку березня 2014 р. взяла на себе роль 

негласного посередника у вирішенні конфлікту на Сході України. 

Ставлення німецького канцлера до подій в Криму змінилося на початку 

березня 2014 р. За баченням федерального канцлера, потрібно нарешті 

покласти край «атмосфері насильства і залякування, у створенні якої часто 

винні проросійськи налаштовані сепаратисти» на Сході України. «Якщо 

цьому не буде покладено край, то ми не будемо вагатися із запровадженням 

подальших санкцій», - наголосила А. Меркель. Вона закликала Москву 

повернутися «від конфронтації до кооперації», виправдовуючи проведення 

саміту провідних індустріальних держав без Росії. «Анексія Криму зробила 

такий крок неминучим», - пояснила політик, додавши, що у випадку 

«Великої сімки» йдеться не лише про формат економічної співпраці, а й про 

співтовариство, яке розділяє спільні цінності [202]. 

6 березня 2014 р. на засіданні Європейської Ради канцлер ФРН 

підтримала рішення про запровадження трьох рівнів санкцій щодо Російської 

Федерації. Перш за все було оголошено про перенесення саміту «Великої 

сімки» до Брюсселю замість проведення запланованого саміту «Великої 

вісімки» в Сочі і призупинення лібералізації візового режиму між 

Євросоюзом та Росією. Третій рівень передбачав застосування економічних 

санкцій. 

Тоді ж А. Меркель уперше визнала факт анексії Криму на засіданні 

парламентської групи консерваторів: «Ми вже можемо говорити про анексію, 

оскільки Росія відбирає Крим  в України. Ми не повинні дозволити цьому 
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здійснитися». За словами канцлера, Німеччина має дотримуватися 

тристоронньої стратегії: надання допомоги України, продовження 

переговорів з Росією та одночасно визначення меж її дій. А. Меркель 

наголосила, що санкції проти Росії негативно вплинуть на економіку ЄС, у 

зв’язку з чим європейці від Лісабона до Риги повинні мати єдину думку 

[203]. 

Дещо пізніше А. Меркель у телефонній розмові з президентом Росії 

наголосила на тому, що запланований на 16 березня 2014 р. референдум в 

Криму є незаконним, оскільки його проведення суперечить українській 

конституції і міжнародному праву [198].  

Це стало певною несподіванкою для Кремля, який після стриманих 

реакцій німецького керівництва на українську «Помаранчеву революцію» 

2004 р., російсько-грузинську війну 2008 р. та виступ канцлера проти 

надання Україні Плану дій щодо членства на Бухарестському саміті НАТО 

2008 р., фактично вважав Німеччину своїм негласним союзником у ситуації з 

Україною. Натомість дії А. Меркель засвідчили, що німецько-російські 

відносини ґрунтуються перш за все на стратегічних інтересах, а не на 

особистій дружбі, як це було з попередніми канцлерами об’єднаної  

Німеччини Гельмутом Колем і Герхардом Шредером. Більше того, за 

результатами телефонних переговорів федеральний канцлер дійшла 

висновку, що російський президент «втратив зв'язок з реальністю» і «живе в 

іншому світі» [184]. 

6 березня 2014 в Брюсселі відбувся екстрений саміт ЄС, що був 

присвячений українській політичній кризі, на якому обговорювалося 

прохання післяреволюційної української влади якомога швидше підписати 

Угоду. Представники західноєвропейських держав наполягали, що таку 

важливу угоду не можна підписувати, доки в Україні не буде обрано нову 

владу, підтримка якої населенням ні в кого не викликатиме сумнівів. Було 

знайдено компроміс, який згодилися підтримати всі учасники саміту — 



158 
 

розділення угоди на політичну і економічну частини і підписання спочатку 

першого, а потім другого документа. 

Важливою віхою у спробах врегулювати ситуацію в Україні стало 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Оскільки 

фактична українська влада, з метою стабілізації ситуації в державі, 

наполягала на швидкому укладенні Угоди, а західноєвропейські лідери 

вказували на необхідність обрання легітимного президента, підписання 

даного документу було розділене на дві частини – політичну та економічну. 

Перша частина, що складається з Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II та VII, 

була підписана 21 березня 2014 р. прем’єр-міністром України А. Яценюком. 

З боку Євросоюзу її підписали президент Ради ЄС Герман ван Ромпей, 

президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу і голови 28 держав, що 

входять у ЄС. Другу частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом  

27 червня 2014 р. у Брюсселі підписав новообраний Президент України 

П.Порошенко. Вона включає Розділи III, IV, V, VI, додатки та протоколи 

[23]. 

Паралельно з підписанням політичної частини Угоди з ЄС німецькі 

високопосадовці активно намагалися врегулювати українсько-російський 

конфлікт. Так, 22-23 березня 2014 р. міністр закордонних справ Німеччини 

Ф.-В.Штайнмайєр здійснив візит у Донецьк, де обговорив варіанти мирного 

вирішення цього протистояння. 

Ситуація, що склалася в Україні, сприяла тому, що між Німеччиною та 

Росією встановилися більш прохолодні відносини. Зокрема, у зв’язку із 

запровадженням санкцій проти Росії в Лейпцигу не відбувся німецько-

російський «Петербурзький форум», запланований на 23-24 квітня 2014 р.  

Українська влада в цей час намагалася заручитися підтримкою 

Німеччини, щоб змусити Росію виконувати досягнуті домовленості. Зокрема, 

це стосувалося положень Женевської угоди від 17 квітня 2014 р., 

спрямованої на деескалацію конфлікту. Під час візиту до Відня 6 травня  

2014 р. в. о. міністра закордонних справ України А. Дещиця під час 
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переговорів з міністром закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмайєром 

піднімав питання щодо покарання Російської Федерації за грубе порушення 

вказаної угоди.  

Водночас Українська криза почала активно обогорюватися 

представниками фракцій Бундестагу. Так, 8 квітня 2014 р. «Ліві» направила 

запит до федерального уряду з вимогою надати роз’яснення щодо перспектив 

укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [90]. 

Розгорнуту відповідь на вказаний депутатський запит федеральний уяд надав 

тільки 24 квітня [33]. 

Бойові дії на Сході України знаходилися у центрі обговорення під час 

зустрічі федерального канцлера А. Меркель і Президента Франції Ф. Олланда 

10 травня 2014 р. Декілька днів по тому, 13 травня 2014 р. до Києва прибув  

міністр закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмайєр, який виступив 

посередником у переговорах з проросійськими сепаратистами, намагаючись 

примусити їх скласти зброю.  

Напередодні президентських виборів в Україні Німеччина зажадала від 

Росії визнання їх результатів, про що було повідомлено 20 травня 2014 р. під 

час візиту до Берліну виконуючого обов’язки міністра закордонних справ 

України А. Дещиці.  

Крім того, ФРН взяла на себе організацію переговорів про долю 

газових боргів Києва перед Москвою, які пройшли у Берліні 26 травня     

2014 р. між представниками Росії, ЄС та України. Тоді розмова зайшла у 

«глухий кут». Згодом, 30 травня 2014 р. у Берліні відбулися також 

переговори між канцлером А. Меркель та прем’єр-міністром України А. 

Яценюком щодо справедливої ціни на газ для України. 

У червні-липні 2014 р. продовжилися переговори щодо врегулювання 

конфлікту на Донбасі. Зокрема, з цього приводу 26 червня відбулася зустріч 

Президента України П. Порошенка та міністра закордонних справ ФРН Ф.-В. 

Штайнмайєра. Учасники обговорили деталі мирного плану. А 2 липня 
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збройний конфлікт на Сході України став предметом обговорення на рівні 

міністрів закордонних справ України, Росії і ФРН у Берліні. 

1 липня 2014 р. депутати від фракції «Лівих» направили до 

федерального уряду запит під назвою «Вплив Української кризи на НАТО і 

майбутнє його відносин із Російською Федерацією». Українська криза 

викликала в НАТО дебати про те, яким чином партнери Альянсу повинні 

реагувати на незаконну анексію Криму Російською Федерацію та 

дестабілізацію в регіоні. Анексія Криму порушила Будапештський 

меморандум, яким 1994 р.  Росія, Велика Британія і США гарантували 

територіальну цілісність України. Подальші дії РФ вкрай дестабілізували 

ситуацію в Україні [92].  Всього документ містив 28 запитань. 

Консультації міністрів закордонних справ ФРН, Франції, Росії і 

України щодо врегулювання конфлікту на Сході України, що проходили 17 

серпня 2014 р., не дали результатів. 23 серпня 2014 р. Ангела Меркель 

вперше після 2008 р. відвідала Україну. У центрі переговорів з українським 

керівництвом перебували питання політичного вирішення Української кризи. 

На думку експерта Німецького товариства зовнішньої політики Штефана 

Майстра, цей візит свідчить про зміни в німецькій східній політиці [188]. 

Переговори у «нормандському форматі» пройшли у Мінську 5 вересня 

2014 р. За їх підсумками було підписано угоду про двостороннє припинення 

вогню, звільнення всіх заручників, покращення гуманітарної ситуації на 

Сході України, відведення збройних формувань.  

Газові проблеми, вирішення яких на той час мало вкрай важливе 

значення для української влади, обговорювалася у Берліні 26 вересня 2014 р. 

під час українсько-європейсько-російських переговорів. 

Враховуючи труднощі, що супроводжували переговорний процес з 

конфлікту на Сході України і невдачі у його деескалації, міністр закордонних 

справ ФРН Ф.-В. Штайнмайєр, напередодні візиту до Москви (18 листопада 

2014 р.), висловив сумніви щодо перспектив швидкого врегулювання 

становища на Донбасі. Показовим є той факт, що принциповою позицією 
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Німеччини у вирішенні українського конфлікту було виключно мирне його 

врегулювання. Надання військової підтримки навіть не розглядалося, про що 

зазначила офіційна представниця уряду ФРН Кристіане Вірц 28 листопада 

2014 р. 

Наприкінці 2014 р. (19 грудня) міністр закордонних справ Німеччини 

Ф.-В. Штайнмайєр, під час візиту до Києва, виступив за відновлення 

внутрішнього українського мирного діалогу в форматі мінських 

домовленостей від 5 вересня 2014 р.  

За активну роль у вирішенні конфлікту на Сході України канцлера 

ФРН Ангелу Меркель обрано людиною року за версією британського 

видання «The Times».  Зокрема, у виданні зазначалося, що «у рік, коли 

відносини Сходу і Заходу ускладнилися на тлі «найнебезпечнішої 

геополітичної кризи з часів «холодної війни», федеральний канцлер              

А. Меркель проявила себе «незамінним посередником». Це – жінка, яка 

потрібна нам у світі, повному небезпечних чоловіків» [209]. 

Натомість такі колишні канцлери, як Гельмут Шмідт та Герхард 

Шредер, критикуючи дії Ангели Меркель, засуджують впровадження санкцій 

проти Росії та її фактичне виключення з клубу провідних індустріальних 

держав – «Великої вісімки». Зокрема, Гельмут Шмідт в інтерв’ю газеті «Die 

Zeit» від 16 травня 2014 р. звинуватив ЄС у манії величі: «Брюссель занадто 

активно займається міжнародною політикою, в той час як більшість 

єврокомісарів мало що в ній розуміють. Останнім прикладом є спроба 

Європейської комісії інтегрувати Україну, а потім і Грузію. Проте Грузія 

знаходиться поза межами Європи. Це манія величі, нам там нічого шукати. 

Чиновники і бюрократи ставлять Україну перед удаваним вибором між 

Сходом і Заходом».  Конфлікт в Україні нагадує Шмідту ситуацію перед 

початком Першої світової війни, адже небезпека погіршення ситуації, як у 

серпні 1914 р., зростає з кожним днем [200]. 

У наступному інтерв’ю цьому виданню від 24 вересня 2014 р. колишній 

канцлер, якого часто називають тевтонським Генрі Кіссінджером, порівняв 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4306900.ece?CMP=Spklr-125408454-Editorial-TWITTER-thetimes-20141226-Politics&linkId=11344098
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конфлікт з Кубинською кризою 1962 р., коли тодішній радянський лідер 

Микита Хрущов розмістив на Кубі ракети з ядерними боєголовками: «Тому 

ті ракети безпосередньо загрожували безпеці США, і весь світ опинився на 

межі третьої світової війни. Сьогодні аналогічна ситуація. Фактично 

Північноатлантичний альянс і Російська Федерація, не бажаючи цього,  

підійшли до військової конфронтації «а ля Куба». Ні Барак Обама, ні Путін 

не хочуть війни, перш за все її не хочуть європейці, але, можливо, ми повинні 

боятися зростання її ймовірності». Однак, за оцінкою Гельмута Шмідта, 

Кубинська ракетна криза являє собою модель для деескалації ситуації. 

Вирішення Кубинської кризи вдалося, тому що обидві сторони усвідомили 

свою відповідальність. Дипломати зобов’язані прислухатися до цього уроку. 

завтра і післязавтра. Щоправда колишній канцлер не очікує повного відступу 

росіян. За його баченням, анексію Криму відмінити неможливо [207]. 

Ще один представник німецьких соціал-демократів, Герхард Шредер, 

колишній канцлер ФРН (1998-2005 рр.), відомий своєю прихильністю до 

Росії та безпосереднім відношенням до функціонування Балтійського 

газопроводу «Північний потік» (про що вже зазначалося вище), підкреслив, 

що не має морального права критикувати Володимира Путіна, оскільки сам 

15 років тому аналогічно порушив зобов’язання міжнародного права на 

Балканах. Крим, на думку Шредера, є калькою війни Косово проти Сербії. 

Шредер вважає, що Євросоюз вчинив помилково, закликавши Україну до 

Угоди про асоціацію: «Україна не мала іншого вибору, ніж відмовитися від 

зв’язків з Росією. Колишній радянській республіці більш доцільно 

співпрацювати з обома сторонами. Вирішувати конфлікт треба за допомогою 

діалогу, а не спіралі санкцій. Від цього Німеччина втратить більше, ніж інші 

країни. Ймовірно, Москва погодить сісти за стіл переговорів лише після 

обрання в Києві нового уряду, який представлятиме все населення» [206]. 

Більше того, намагання ЄС і федерального уряду впливати на 

врегулювання конфлікту на Сході України шляхом посилення санкцій щодо 

Російської Федерації засудив і «канцлер німецької єдності» Гельмут Коль. 
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Наприкінці 2014 р. побачила світ його нова книга «Із турботою про Європу». 

Колишній політик, який в період свого канцлерства, незважаючи на 

об’єктивну перевагу російського вектору, все ж намагався  врівноважувати 

східноєвропейську політику об’єднаної Німеччини, висловив стурбованість 

ізоляцією Росії, зазначивши, що це рішення мало надто кардинальний 

характер. «Захід, точно також, як Росія і Україна повинні стежити за тим, 

щоб ми не втратили все, чого вже досягли», - зазначив Гельмут Коль [214]. 

Отже, Українська криза розколола німецьку політичну і бізнесову еліти 

на прибічників і противників політики федерального уряду. 5 грудня 2014 р. 

60 відомих німецьких діячів зі сфери політики, економіки та культури 

опублікували відкритий лист під назвою «Знову війна в Європі? Не від 

нашого імені!», в якому закликали федеральний уряд «усвідомити свою 

відповідальність за мир в Європі. Європа потребує нової політики розрядки. 

Це можливо лише на основі однакової безпеки для всіх на умовах 

рівноправ’я і взаємної поваги всіх партнерів. Німецький уряд не йде 

особливим шляхом, продовжуючи в цій складній ситуації закликати до 

порозуміння та діалогу з Росією. Ми не повинні витісняти Росію з 

Європи» [212]. 

У відповідь на «Заклик 60 німецьких знаменитостей» експерти з 

вивчення Східної Європи опублікували звернення, в якому прийшли до 

висновку, що Москва виступає в ролі агресора щодо України. Вони 

закликали реалізовувати східноєвропейську політику ФРН, виходячи з 

реалій, а не ілюзій: «Політика Німеччини щодо Східної Європи повинна 

спиратися на попередній досвід, знання фактів і результати досліджень, а не 

на пафос, історичну забудькуватість, поверхневі висновки. Ніхто не хоче 

конфронтації з Росією і не прагне розірвати діалог з Кремлем. Проте 

територіальна цілісність України, Грузії і Молдови не має стати жертвою 

обачності німецької (та австрійської) політики щодо Росії. Необхідно 

добиватися миру без зброї, а не шляхом легітимації його наступального 

застосування. У наших інтересах – протидіяти експорту антиліберальних ідей 
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Кремля в ЄС. В ім’я наших дітей і онуків необхідно зберегти чинність 

Будапештського меморандуму – важливу опору всесвітнього режиму 

непоширення ядерної зброї» [199]. 

У рамках сприяння забезпеченню економічної стабільності України, 8 

січня 2015 р., під час візиту до Берліну прем’єр-міністра України А.Яценюка, 

федеральний канцлер А. Меркель пообіцяла виділити кредит у 500 млн. євро. 

Невдовзі, 12 січня 2015 р., у Берліні відбулися переговори міністрів 

закордонних ФРН Ф.-В. Штайнмайєра, міністра закордонних справ Франції 

Л. Фабіуса, міністра закордонних справ Росії С. Лаврова та міністра 

закордонних справ України П. Клімкіна, на яких обговорювалися умови 

врегулювання конфлікту на Донбасі. 

19 січня 2015 р. фракція «Лівих» направила черговий запит до 

федерального уряду. Цього разу депутатів цікавили питання захоплення 

землі в Україні. Текст документу свідчить, що конфлікт в Україні 

використовується з метою розпродажу родючих земель, в якому беруть 

участь закордонні концерни і фірми. За переконанням депутатів, українські 

зепмлі використовуватимуться для вирощування ГМО, заборонених в ЄС. 

Депутати наголошують на тому, що в Україні здійснюється активна купівля 

іноземними, в тому числі німецькими юридичними особами. Хоча в Україні 

діє мораторій на продаж землі до 1 січня 2016 р., проте його обходять за 

допомогою лізингової системи за підтримки українського уряду, який 

натомість отримує кредити від міжнародних фінансових інститутів. У 

фінансуванні цих купівель прямо або опосередковано міг брати участь і 

федеральний уряд Німеччини, зокрема, через деякі міністерства, що надають 

підтримку ряду спільних українсько-німецьких та українсько-європейських 

проектів у сфері сільського господарства. Всього депутатський запит 

складався з 32 запитань [93].  

Таким чином, у 2014-2015 рр. українська проблематика, як і під час 

Помаранчевої революції, почала активно обговорюватися в Бундестазі. 

Найбільшими активними учасниками обговорення виявилися посткомуністи, 
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які неодноразово демонстрували свою підтримку політики Російської 

Федерації, про що вже наголошувалося вище. Так, фракція «Лівих» 

направила федеральному уряду понад 13 запитів, які так чи інакше 

стосувалися подій в Україні. Серед них варто виділити звернення щодо 

збройної активності на сході України, підтримки федеральним урядом 

запланованої поліцейської місії на українській території, з приводу політики 

ФРН, ЄС, США і НАТО щодо Української кризи, щодо дій МЗС ФРН у 

вирішенні конфлікту в Україні, перспектив розвитку Інституту російських і 

східноєвропейських досліджень. 

Чергове засідання міністрів закордонних справ країн «Нормандської 

четвірки» щодо мінських угод відбулося 21 січня 2015 р. у Берліні. Не 

зважаючи на це, ситуація на Донбасі загострювалася. Умови відновлення 

мирного процесу на Сході України обговорювалися 6 лютого 2015 р. у Києві 

під час візиту бундесканцлера А. Меркель та Президента Франції                  

Ф. Олланда. 

7 лютого 2015 р., Ангела Меркель, виступаючи на 51-й Мюнхенській 

конференції з безпеки, наголосила, що прагне безпеки в Європі разом з 

Росією, а не проти Росії. Вона повинна зробити внесок для розв’язання 

Української кризи. Росія продемонструвала неповагу не тільки до 

територіальної цілісності і суверенності України, але і до основ 

міжнародного права. Не має бути нового поділу Європи. Федеральний уряд 

виключає ідею поставок зброї Україні Вирішити конфлікт на Сході України 

воєнним шляхом неможливо, у регіоні надто багато зброї. Таким чином, 

необхідно здійснити дипломатичні кроки для реалізації Мінських 

домовленостей [135]. 

12 лютого 2015 р. в Мінську за участю ФРН, Франції, України та Росії 

відбулися 17-годинні переговори. В результаті «Мінську-2» затверджено 

комплекс заходів, спрямованих на виконання минулорічних вересневих 

Мінських домовленостей, та прийнято спільну декларацію на підтримку цих 
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заходів. Як виявилося впродовж наступних днів, підписані домовленості та 

декларація не стали запорукою миру на Сході України. 

Усупереч неодноразовим порушенням бойовиками режиму припинення 

вогню на Сході України, запровадження якого планувалося з 15 лютого, 

Ангела Меркель продовжує наполягати на виконанні Мінських 

домовленостей. На думку федерального канцлера, бої за Дебальцево 

означають не повну поразку Мінську-2, а підтвердження тези про 

неможливість вирішення конфлікту на Сході України воєнним шляхом.  

У врегулюванні конфлікту на Сході України канцлер ФРН Ангела 

Меркель дотримується «подвійної стратегії»: не виключаючи введення нових 

санкцій щодо Росії, наголошує на необхідності продовжувати діалог. 

«Німецький уряд, європейський уряд, Німеччина та Франція спільно не 

залишать зусиль зробити все можливе для того, щоб Україна могла 

розвиватися власним шляхом, зберегла територіальну цілісність, але також 

ми зробимо все для того, щоб мати підстави повторювати: ми хочемо, щоб 

Росія стала нашим партнером, ми хочемо робити це разом з Росією, а не 

проти Росії», - заявила Меркель, виступаючи 18 лютого на партійному з'їзді 

Християнсько-демократичного союзу [204].  

Однак про повернення Росії до участі в самітах провідних 

індустріальних держав не йдеться. Про це федеральний канцлер заявила ще 

15 січня 2015 р. в інтерв’ю  «Frankfurter  Allgemeine Zeitung». За словами 

Меркель, «Велика сімка», а раніше «Велика вісімка», завжди були 

ціннісними співтовариствами. Анексія Криму та події на Сході України є 

серйозними порушеннями спільних цінностей. Європа не може скасувати 

санкції щодо Росії, поки не будуть усунені їхні причини. Водночас 

бундесканцлерін підкреслила, що економічна дестабілізація Росії – не в 

інтересах ФРН. Вона не є метою Німеччини [201]. 

6 березня 2015 р. відбулися переговори «нормандської четвірки» в 

Берліні. Центральними темами стали відведення важких озброєнь зі сходу 

України та реалізація Мінських домовленостей. У контексті врегулювання 

http://www.unian.ua/world/1044700-situatsiya-na-shodi-ukrajini-vkray-nestabilna-merkel.html
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конфлікту на Сході України відбувається активний обмін візитами між 

Україною та ФРН і на рівні міністрів закордонних справ. Так, активну 

позицію у вирішенні конфлікту на Сході України від самого початку зайняв 

глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр. За останній рік він сім 

разів відвідав Київ.  

В інтерв’ю «Handelsblatt», опублікованому 5 березня, міністр заявив: 

«Я не розраховую на тривалу ізоляцію Росії від Європи. Навіть якщо на 

досягнення політичного вирішення конфлікту підуть довгі роки і навіть 

десятиліття, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб його 

врегулювати». Політик підкреслив, що  економічні санкції необхідні, щоб 

підштовхнути Росію за стіл переговорів, однак перемир'я, а особливо мир, не 

можна наблизити просто шляхом виявлення побажань або введення 

санкцій [208]. 

Крім того, конфлікт на Сході України спонукає Німеччину до 

оновлення стратегії безпеки. Попередня редакція «Білої книги з питань 

політики безпеки Німеччини та перспектив розвитку збройних сил» була 

прийнята ще 2006 р. Значна увага в цьому документі приділялася 

необхідності «розвитку і поглиблення довгострокового, стійкого і в складних 

умовах, безпекового партнерства з Росією» [167, S. 57].  

Натомість у новому виданні «Білої книги», за словами міністра 

оборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн, російсько-німецькі відносини не 

будуть партнерськими. Однак, зважаючи на зусилля німецької дипломатії 

уникнути конфронтації з Росією, навряд чи Росія буде охарактеризована як 

суперник Німеччини у Східній Європі. Дії Росії в Україні докорінно 

змінюють архітектуру безпеки в Європі. Німеччина повинна знайти 

адекватну відповідь на політику російського президента Володимира Путіна і 

при цьому не вдаватися до ілюзій.  На думку міністра, нова політика Кремля 

почалася задовго до Українського конфлікту і нам ще дуже довго доведеться 

перейматися цією проблемою. Тому «Біла книга» розглядатиметься як 

відповідна реакція на спробу Росії здійснювати геостратегічну силову 
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політику та військове насильство. Йдеться про те, як Захід реагуватиме на 

виклики з боку Росії, яка намагається домінуванням і створенням зон впливу 

замінити узгоджені на міжнародному рівні правила і норми [215].  

Можна припустити, що одночасно з оновленням «Білої книги» будуть 

розроблені  і нові «Директиви оборонної політики», адже попередня версія 

цього основоположного для ФРН документу у сфері безпеки не змінювалася 

з 2003 р. - часів «червоно-зеленої» коаліції на чолі з Герхардом Шредером, 

якого досі вважають ледь не головним агентом впливу російського 

президента Володимира Путіна в Німеччині. Тоді Східна Європа не 

трактувалася як потенційно небезпечний регіон, що загрожує ФРН своєю 

нестабільністю, а з усіх східноєвропейських країн згадувалася лише 

Російська Федерація, співпраця з якою визнавалася необхідною для 

колективних дій у попередженні різноманітних загроз і вирішенні 

міжнародних конфліктів.  

Отже, конфлікт на Сході України засвідчив більш активну політичну 

роль ФРН у Східній Європі. Так, за перші 8 місяців Української кризи 

президент України Петро Порошенко мав понад 50 зустрічей і телефонних 

розмов з федеральним канцлером Ангелою Меркель, включаючи переговори 

в «нормандському форматі». За його баченням, «Німеччина відіграє ключову 

роль у врегулюванні конфлікту на Сході України, оскільки офіційний Берлін 

дуже добре розуміє природу кризи в Україні та її можливі наслідки для всієї 

європейської безпеки. Він має як необхідні важелі впливу на Росію, так і 

відіграє важливу консолідуючу роль у формуванні спільної санкційної 

політики Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Саме тому роль 

німецької дипломатії неможливо переоцінити» [205]. 

Водночас за результатами нещодавно опублікованого опитування 

Алленсбах-Інституту лише 20% німців вірить російській версії конфлікту, в 

той час як 55% бачать Кремль як безпосереднього агресора і ще 34% бачать 

російську підтримку сепаратизму як причину конфлікту в Україні [191]. 
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Як бачимо, представники федерального уряду все більше схиляються 

до думки, що найкращим з найгірших сценаріїв розвитку подій може стати 

заморожування конфлікту на Сході України за прикладом Придністров’я. 

Однак необхідно враховувати той факт, що будь-який заморожений конфлікт 

все одно потребуватиме вирішення, а багаторічні зусилля, спрямовані на 

розв’язання Придністровського конфлікту, досі не увінчалися успіхом. Разом 

з тим підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом робить 

Україну східним кордоном між Європою та Євразією.  

Період з березня по жовтень 2015 р. ознаменувався низкою важливих 

заходів та переговорів між представниками вищих ешелонів влади України 

та Німеччини, у центрі яких перебувала проблема врегулювання збройного 

конфлікту, а також процес реформування українського законодавства у 

контексті стабілізації політичної та економічної ситуації в країні й 

наближення до вимог ЄС. 

Так, під час голосування за ратифікацію Угод про асоціацію ЄС з 

Україною, Грузією і Молдовою у німецькому Бундестазі, що проходило 26 

березня 2015 р., був присутній голова Верховної Ради України В. Гройсман. 

Переважною більшістю голосів угоди було ратифіковано. Показово, що за 

прийняття такого рішення проголосували не лише представники правлячої 

коаліції (СДПН  і ХДС/ХСС), але й опозиційна фракція «Союз 90/Зелені». 

Проти висловилися лише посткомуністи з Лівої партії [197]. У той же день 

голова Верховної Ради України зустрівся з міністром закордонних справ 

ФРН Ф.-В. Штайнмайєром, головою комітету у справах ЄС бундестагу Г. 

Кріхбаумом та очільником українсько-німецької міжпарламентської групи 

дружби К.-Г. Вельманном. 

Під час загострення ситуації на Донбасі, 13 квітня 2015 р. у Берліні 

відбулася зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та 

України. Невдовзі, 14-15 квітня 2015 р., у Любеку міністри закордонних 

справ країн «великої сімки» (Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, 
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Канади, США, Японії) заявили про підтримку зусиль Німеччини і Франції 

щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 

У ході візиту до Москви, що відбувся 10 травня 2015 р. і був 

приурочений до заходів із вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій 

війні, А. Меркель констатувала, що між Німеччиною та Росією стоять 

глибокі розбіжності в оцінках політики останньої щодо України. Три дні по 

тому, 13 травня 2015 р. у Берліні німецький канцлер провела зустріч з 

Президентом України П. Порошенком, на якій сторони обговорили проблеми 

виконання 13 умов мінських домовленостей.  

Крім активної участі у переговорному процесі, Німеччина дбала про 

фінансову підтримку для України і розвивала співпрацю в освітньо-

культурній сфері. Зокрема, 29 травня 2015 р. міністр закордонних справ ФРН 

Ф.-В. Штайнмайєр, під час візиту в Україну, підтвердив намір виділити 500 

млн. євро кредиту. А 3 червня 2015 р. в Берліні відбулась перша конференція 

Німецько-української комісії істориків. 

Проблема санкцій проти Росії була обговорена у Берліні 4 червня     

2015 р. під час візиту міністра закордонних справ України П.Клімкіна, де 

українська сторона виступила ініціатором їх пролонгації.  

У червні-липні 2015 р. продовжилася подальша ратифікація 

Німеччиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, досягнувши 

завершення 22 липня, коли ФРН передала документи про ратифікацію угод 

між ЄС та Грузією, Молдовою і Україною на зберігання до депозитарію при 

Генеральному секретареві ради ЄС [187]. У цей період (17 червня) 

заступниця голови Верховної Ради України О. Сироїд виступила у Бундестазі 

зі знаковою промовою, у якій закцентувала увагу німецьких парламентарів на 

тому, що події на Донбасі – це не українська криза, це війна проти 

цивілізованого світу, яка відбувається на східному кордоні України.   

Переговори за участі Німеччини, що відбулися впродовж серпня-

жовтня 2015 р., були зосереджені навколо проблеми дотримання положень 

мінських угод. Зокрема, 24 серпня 2015 р. у Берліні відбулася зустріч 
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канцлера ФРН А.Меркель, Президента Франції Ф. Олланда і Президента 

України П. Порошенко щодо  врегулювання конфлікту на Донбасі. 

Проблема виконання мінських угод стала предметом обговорення під 

час зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, України, Франції, Росії 

12 вересня 2015 р. у Берліні. Крім цього, розглядалася можливість 

проведення 2 жовтня засідання глав держав. Вони пройшли у Парижі у 

«нормандському форматі» за присутності федерального канцлера А. 

Меркель, Президента Франції Ф. Олланда, Президента Росії В. Путіна, 

Президента України П.Порошенка.  

6 жовтня 2015 р. Київ відвідала делегація бундестагу ФРН, яку очолив 

голова німецько-української міжпарламентської групи, член комітету у 

закордонних справах бундестагу, член фракції ХДС/ХСС Карл-Георг 

Вельманн. Напередодні фракція ХДС/ХСС оприлюднила документ під 

назвою «За активну європейську політику щодо України», зміст якого 

свідчить про підтримку України з боку німецької правлячої партії [70]. 

Метою візиту було обговорення особливостей участі Верховної Ради України 

у процесі законодавчого забезпечення реалізації мінських угод. 

Отже, Федеративна Республіка Німеччина послідовно виступає за 

дипломатичне врегулювання конфлікту на Сході України. Дії Ангели 

Меркель демонструють як і прагнення  до розв’язання конфлікту мирними 

засобами, збереження конструктивних німецько-російських відносин, так і 

побоювання щодо геополітичних наслідків ізоляції Росії, турботу про власні 

інтереси і зв’язки в галузі економіки. Після Революції Гідності потреба 

радикального перегляду інерційних традицій східноєвропейської політики 

ФРН 1990-2013 рр. стала ще більш нагальною. Ставка на особливі німецько-

російські відносини, як це переконливо довела російська агресія на Донбасі 

та анексія Криму, себе не виправдала з точки зору забезпечення миру і 

стабільності в Європі. Санкційний інструмент, який ФРН, як і інші країни ЄС 

і США, аби не втратити авторитет, були вимушені застосувати щодо РФ 
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можна вважати асиметричним застосуванням відносно «м’якого» впливу на 

жорсткі силові дії Кремля.  

У 2014-2015 рр. А. Меркель мала підтримку німецького суспільства в 

питанні санкцій проти РФ, хоча проти цього кроку були німецькі підприємці, 

орієнтовані на торговельно-економічні зв’язки з Росією. Тому санкційний 

режим є швидше тактичним, аніж стратегічним способом впливу на Росію. 

Попри це, в 2014-2015 рр. східноєвропейська політика ФРН і ЄС була 

доповнена більш активною політикою не лише щодо України, а й щодо 

Білорусі і Молдови. Поки що це лише тенденція, яка залежить від динаміки 

змін популярності А. Меркель, яка зазнала збитків від кризи з біженцями та 

неоднозначних рішень щодо використання Туреччини в ролі «дверей», які 

мають захищати ЄС і ФРН від біженців. У вересні 2017 р. у ФРН заплановані 

чергові федеральні вибори, тому «велика коаліція» не була готова до рішучих 

змін своєї східноєвропейської політики, зокрема, щодо максимально 

можливої підтримки України. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз загального стану розробки проблеми свідчить про відсутність в 

українській та зарубіжній історіографії комплексних досліджень 

східноєвропейської політики ФРН після 1990 р. Наявні праці 

узагальнюючого характеру присвячені або історії та зовнішній політиці 

Європейського Союзу та ФРН у цілому, або окремим напрямам європейської 

політики ФРН. В українській історіографії східноєвропейської політики 

об’єднаної Німеччини самостійну  групу становлять дослідження з історії 

розвитку українсько-німецьких міждержавних відносин, в яких 

охарактеризовано політичні, торговельно-економічні, культурні та 

гуманітарно-технічні аспекти співпраці між двома державами. Найбільше 

уваги українські науковці присвятили вивченню розвитку політичних 

відносин між незалежною Україною та об’єднаною Німеччиною в контексті 

демократичних змін на європейському континенті та дослідженню ФРН як 

ключового українського партнера в Європейському Союзі.  

Подальшого дослідження потребують питання еволюції 

східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини, ролі та місця України в 

зовнішньополітичній стратегії ФРН, сучасного стану українсько-німецького 

співробітництва в контексті європейського вибору України. 

Джерельна база є ґрунтовною, багатоплановою та недослідженою, що 

дозволило авторці вирішити поставлені завдання, обґрунтувати положення, 

що виносяться на захист, та зробити низку висновків. Вона складається з 

урядових програмних документів, програм політичних партій, офіційних 

промов, заяв та інтерв’ю, міжнародно-правових документів, офіційних 

інформаційних матеріалів міністерств закордонних справ і дипломатичних 

представництв, інформаційних матеріалів у ЗМІ та мемуарів. Стан 

джерельної бази дозволяє дослідити процес формування та реалізації 

східноєвропейської політики ФРН упродовж 1990-2014 рр. та з’ясувати 
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специфіку врахування українського чинника в зовнішньополітичній стратегії 

об’єднаної Німеччини. 

Упродовж 1990-2014 рр. східноєвропейська політика ФРН пройшла у 

своєму розвитку три етапи: 1990-1998 рр., 1998-2005 рр., 2005-2014 рр., 

кожен з яких характеризувався певними особливостями. У 1990-1998 рр. 

ФРН, незважаючи на об’єктивну перевагу російського вектору в 

східноєвропейській політиці, все ж намагалася урівноважувати співпрацю з 

іншими східноєвропейськими країнами. Натомість зовнішньополітична 

стратегія «червоно-зеленої» коаліції на чолі з соціал-демократом 

Г.Шредером розглядала німецько-російські відносини як такі, що 

забезпечують ефективність східноєвропейської політики ФРН у цілому та є 

ключовими для її реалізації, що виявилося в активному лобіюванні 

федеральним канцлером російських інтересів. Східноєвропейська 

зовнішньополітична стратегія федерального канцлера А. Меркель в цілому 

узгоджувалася із східною політикою Євросоюзу. У східноєвропейській 

політиці ФРН 2005-2014 рр. фактично простежуються два напрями: 

український та російський.  

Серед представників німецької державної еліти немає єдиної 

загальноприйнятої точки зору щодо геополітичних меж східноєвропейського 

регіону. Переважна більшість положень програмних документів 

федерального уряду та основних політичних партій ФРН, які стосуються 

східноєвропейської політики, є досить узагальненими і не містять чіткого 

визначення поняття «Східна Європа» та переліку країн, які до неї входять. 

Якщо за умов біполярної системи міжнародних відносин часів «холодної 

війни»  Східна Європа включала в себе всі європейські країни, які опинилися 

в зоні радянського контролю, то після возз’єднання ФРН з НДР 3 жовтня 

1990 р. спостерігається диференціація німецької зовнішньої політики у 

східноєвропейському напрямі. Крім того, на початку 1990-х рр. німецькі 

політики почали ідентифікувати Східну Європу як регіон, що загрожує 

Німеччині своєю нестабільністю. Це уявлення трансформувалося після 
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розширення Євросоюзу 2004 р., коли східний німецький кордон перестав 

бути східним рубежем європейської спільноти.  

Питання східноєвропейської політики та розширення ЄС в  програмних 

документах основних парламентських політичних сил ФРН висвітлені досить 

узагальнено. Практично всі німецькі партії виступають за стратегічне 

партнерство та добросусідські відносини з Російською Федерацією, проте 

існують значні відмінності у питаннях розширення Євросоюзу на країни 

«нової Східної Європи» та форм взаємодії із східноєвропейськими країнами. 

Об’єднання ХДС/ХСС традиційно намагається врівноважувати  

східноєвропейську політику. Християнські демократи виступають проти 

подальшого розширення Євросоюзу, наголошуючи на початку фази його 

консолідації  та  обмежених можливостях ЄС приймати нових членів. Соціал-

демократи, зважаючи на традиції нової східної політики Віллі Брандта, ядром 

східноєвропейської політики об’єднаної Німеччини вважають Російську 

Федерацію. СДПН не вважає процес розширення Європейського Союзу 

завершеним, проте виступає за приєднання до нього не східноєвропейських 

країн, а Туреччини. Така позиція зумовлена наявністю у ФРН чисельної 

турецької меншини, яка на парламентських виборах традиційно віддає свої 

голоси німецьким соціал-демократам. Вільна демократична партія 

традиційно наголошує на незадовільному стані дотримання прав людини в 

Російській Федерації. Крім того, вільні демократи стали єдиною з основних 

політичних сил ФРН, яка виступила за приєднання до Євросоюзу України та 

Республіки Білорусії, проте лише в довгостроковій перспективі та за умови 

здійснення необхідних конституційних реформ. «Союз 90 / Зелені» мають 

своєрідний погляд на перспективи відносин ФРН із східноєвропейськими 

країнами. Партія виступає за продовження реформ у східноєвропейських 

країнах та скасування візового режиму для країн «Східного партнерства».  

Німецькі «Ліві» у своїх програмних документах взагалі не приділяють уваги 

проблемам взаємодії ФРН із Східною Європою та, зважаючи на їх 
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проросійські симпатії, з усіх східноєвропейських країн згадують лише 

Російську Федерацію.  

Формування політики ФРН щодо нових незалежних держав Східної 

Європи  зумовлювалося радикальними геополітичними змінами кінця 1980-х 

– початку 1990-х рр., а саме завершенням «холодної війни», розпадом 

світової соціалістичної системи, возз’єднанням ФРН з НДР та процесами 

демократичних перетворень у державах Східної Європи. Німеччина не лише 

сприяла розбудові Європейського Союзу, що після 1990 р. визнавалося 

одним із пріоритетних напрямків її зовнішньополітичної діяльності, але й 

задовольняла власні геополітичні та економічні інтереси, спрямовані на 

недопущення кризових варіантів розвитку подій у східноєвропейських 

країнах, що могло негативно позначитися на внутрішньополітичній та 

економічній ситуації в самій  Німеччині.  

Одним із перших викликів для німецької зовнішньої політики стала 

Балканська криза початку 1990-х рр. Саме участь у розв’язанні цього 

регіонального конфлікту виявилася для ФРН своєрідною апробацією в якості 

нового зовнішньополітичного статусу світової держави. Одноосібне, без 

погодження з європейськими союзниками, визнання ФРН Словенії і Хорватії 

засвідчили природне прагнення Німеччини до посилення своєї ролі на 

міжнародній арені.  Курс ФРН щодо нових незалежних держав Східної 

Європи в 1990-х рр. сприяв економічному і політичному лідерству, 

зростанню політичної ваги Німеччини в Європі та світі. Він став цілком 

адекватною відповіддю на виклики часу. 

У 1990-1998 рр. Об’єднана  Німеччина розглядала Україну як важливий 

елемент стабільності в Східній Європі, а відносини з нею – як невід’ємну 

складову східноєвропейської політики ФРН. Однак українсько-німецькі 

відносини упродовж зазначеного періоду розвивалися значно повільніше 

порівняно з іншими східноєвропейськими державами – безпосередніми 

сусідами ФРН. Характерною особливістю східноєвропейської політики ФРН 

в 1990-ті рр. стало недостатнє розуміння значення ролі і місця України з 
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точки зору стабільності східного кордону Євросоюзу. Уряд на чолі з 

федеральним канцлером Г. Колем розглядав їх крізь призму російського 

фактору. На тому історичному етапі німецька зовнішньополітична концепція 

щодо країн Східної Європи ґрунтувалася на консервативному 

геополітичному підході, згідно з яким при вибудовуванні європейської 

системи безпеки уявляється небезпечним намагатися ігнорувати, ізолювати 

або провокувати Росію. Тобто, при розбудові відносин з державами 

пострадянського простору в 1990-1998 рр. ФРН об’єктивно була змушена 

рахуватися з російськими інтересами в цьому регіоні. Зважаючи на це, так і 

не було знайдено геополітичного балансу між Росією та Україною у 

східноєвропейській політиці ФРН зазначеного історичного періоду. 

Після 1990 р. Німеччина відійшла від загальної зовнішньополітичної 

концепції щодо країн Східної Європи періоду «нової східної політики» Віллі 

Брандта і почала вибудовувати окремі вектори відносин зі 

східноєвропейськими державами. Пріоритетами німецької 

східноєвропейської політики ФРН у контексті розширення ЄС зазначеного 

періоду було налагодження співпраці перш за все із своїми безпосередніми 

сусідами – країнами «Вишеградської четвірки».  

Ключовим для ФРН напрямком східноєвропейської періоду урядування 

Г. Коля залишалася співпраця з Російською Федерацією, оскільки в 

тогочасних умовах союз із Росією для німецьких політиків виявився 

найбільш вдалим розвитком подій. Що ж до інших нових незалежних держав 

Східної Європи (Україна, Республіка Білорусь та республіка Молдова), 

політика ФРН була значно обережнішою, що проявилося в затягуванні 

визнання та встановлення дипломатичних відносин із цими країнами. 

Відносини з ними ФРН розбудовувала через призму відносин із Російською 

Федерацією. 

За часів канцлерства Г. Коля німецька зовнішня політика була 

орієнтована на локалізацію балканського конфлікту, до якого також була 

залучена Росія. Тому Берлін не був зацікавлений у конфронтаційному щодо 
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Росії курсі у Східній Європі. Не випадково радикалізація балканського 

конфлікту відбулася вже після відставки Г. Коля навесні 1999 р. за 

канцлерства Г. Шредера. Стабільність у Східній Європі та у відносинах з 

Росією була необхідна канцлеру Г. Колю, аби реалізувати проект створення 

Монетарного союзу ЄС, тобто запровадження спільної європейської 

грошової одиниці євро, яке 1 липня 2002 р. увійшло у готівковий обіг. 

Наслідки формування та реалізації нової східноєвропейської політики 

ФРН  у 1990-1998 рр. полягали в консолідації зусиль Німеччини і 

Європейського Союзу, спрямованих на розбудову зони миру і стабільності на 

кордонах «старої» Європи»,  забезпеченні значних позитивних зрушень у 

напрямку досягнення політичного об’єднання Європейського Союзу. 

Після приходу до влади «червоно-зеленої» коаліції на чолі з 

федеральним канцлером Герхардом Шредером 1998 р. східноєвропейська 

політика ФРН вже не могла зводитися до традиційної за часів Г. Коля 

дипломатії «чекової книжки» та примирення із жертвами нацистського 

режиму. Майбутнє розширення Європейського Союзу вимагало розробки 

принципово нових форм взаємодії із країнами Центрально-Східної Європи. 

Важливим пріоритетом, як і за часів канцлера Г.Коля, залишалась підготовка 

вступу до Європейського Союзу країн Центрально-Східної Європи.  

Г.Шредер прагнув знайти спосіб, який би, з одного боку, дозволив країнам 

Центрально-Східної Європи якнайшвидше інтегруватися до Євросоюзу, а, з 

іншого, зменшити негативні впливи від такого масштабного розширення на 

Німеччину та інших «старих» членів ЄС. 

Однак, порівняно з попереднім канцлером Г. Колем, Г. Шредер у своїй 

східноєвропейській політиці ще більше уваги приділяв співпраці з 

Російською Федерацією, яка остаточно закріпила за собою позиції ключового 

німецького партнера на пострадянському просторі. Тісні дружні особисті 

відносини Г. Шредера та В. Путіна досі залишаються предметом критики з 

боку опонентів німецьких соціал-демократів.  
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Східноєвропейська зовнішньополітична стратегія наступного канцлера 

Ангели Меркель в цілому узгоджувалась із східною політикою Євросоюзу. 

Складовими східноєвропейської зовнішньополітичної стратегії ФРН на 

сьогоднішній день є взаємодія з «Вишеградською четвіркою», країнами 

Прибалтики, Балканами і країнами, що опинилися поза межами східного 

розширення ЄС 2004 р., «новою Східною Європою» - Україною, 

Республікою Молдовою та Республікою Білоруссю.  

ФРН виступила одним із ініціаторів впровадження Європейської 

політики сусідства, що мала стати гарантом стабільності на кордонах 

розширеного Європейського Союзу. Упродовж 2005-2013 рр. взаємодія із 

країнами «нової Східної Європи» здійснювалася в межах Європейської 

політики сусідства, яка згодом трансформувалася в програму ЄС «Східне 

партнерство». 

Сучасна східноєвропейська політика Німеччини орієнтується на 

вирішення традиційних проблем забезпечення максимально можливої 

безпеки Європи, що є передумовою для стабільного економічного розвитку. 

Однак конфлікт на Донбасі вже досягає рівня серйозного регіонального 

протистояння, яке несе ризики подальшої дестабілізації світової системи 

безпеки. Ці міркування й спонукають Німеччину до посиленої 

дипломатичної активності, аби зберегти сприятливі умови розвитку 

європейської інтеграції та великі показники німецького експорту. 
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