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МІСЦЕ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ НІМЕЧЧИНИ
В СХІДНІЙ ЄВРОПІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Цю статтю присвячено аналізу зовнішньої політики ФРН у східноєвропейському напрямку.
Особлива увага приділяється політичним відносинам із Україною.
Після досягнення державної єдності Німеччи
на проводить політику, спрямовану на одночас
не поглиблення та розширення європейської
інтеграції. Вплив Німеччини мав вирішальне зна
чення для того, щоб, незважаючи на протидію
Франції, Іспанії, Португалії, Греції та Ірландії, ЄС
спочатку залучив Австрію, Фінляндію і Швецію,
а пізніше - розпочав підготовку до розширення
за рахунок країн ЦСЄ.
Інші країни регіону змушені зважати на
німецькі підходи через залежність їхніх економік
від стану господарства ФРН. Але при цьому
політика Німеччини в економічній сфері не є
політикою диктату щодо інших. Формування
валютного союзу в рамках ЄС свідчить радше
про добровільне прийняття країнами Союзу
німецької валютно-фінансової системи як своє
рідної зразкової моделі. ФРН отримує найбіль
шу користь від торгівлі в рамках ЄС, але й спла
чує найбільші внески до бюджету Союзу. Отже,
Німеччина є флагманом європейської інтеграцій
ної політики на континенті. З огляду на це, слід
проаналізувати зовнішню політику Німеччини
в східноєвропейському регіоні та визначити
місце України в цьому процесі.
Ця проблематика давно привертала увагу на
уковців. Передусім, важливе місце в сучасній
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історіографії німецької східноєвропейської полі
тики посідає наукова література вітчизняного по
ходження щодо взаємовідносин Німеччини й країн
Вишеградської групи [1]. Це монографії, збірни
ки наукових праць, статті та дисертації провідних
українських германістів: І. Коваля, С. Кондра
тюка, P. Кривоноса, А. Кудряченка, Д. Лакішика, А. Мартинова, І. Погорської, В. Солошенко,
Г. Старостенко [2]. У них розглядається широке
коло проблем німецької зовнішньої політики
в постблоковий період, досліджуються взаємо
відносини Німеччини з провідними європей
ськими державами та міжнародними органі
заціями, визначається місце ФРН у сучасній сис
темі міжнародних відносин.
Серед досліджень вітчизняних германістів на
особливу увагу заслуговує монографія А. Куд
ряченка, присвячена аналізу формування та ре
алізації європейської політики ФРН впродовж
1970-х-напочатку 1990-хpp. [3]. Попри те, що
ця праця побачила світ у 1996 p., вона й досі за
лишається актуальною. З'ясовуючи, яке значення
мало об'єднання Німеччини для Європи в ціло
му, автор значну увагу приділив змінам у зов
нішньополітичному курсі федерального уряду,
його політиці щодо Польщі, Чехословаччини,
Угорщини.
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У працях В. Копійки, В. Крушинського,
В. Манжоли, А. Суботіна висвітлено вплив німець
кої держави на систему європейської безпеки, її
роль у розширенні ЄС на Схід. І хоча взаємо
відносини Німеччини й східноєвропейських
країн не є тут центральною темою, ці праці цінні
з інших міркувань: вони дають загальне уявлен
ня про стан міжнародних відносин у сучасну
добу, розкривають політику німецького уряду
щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС [4].
Зовнішня політика федерального уряду Ні
меччини щодо східноєвропейських країн, почи
наючи з 1990 p., передбачала: залучення цих
країн до західних економічних і стабілізаційних
структур, встановлення з ними дружніх двосто
ронніх відносин, закріплених відповідними до
говорами.
З усіх східноєвропейських країн найсклад
нішими для ФРН були відносини з Польщею. Це
було пов'язано зі страхом поляків перед Німеч
чиною, що мав багатовікове коріння, а також
наслідками 45-річної антинімецької пропаганди.
14 листопада 1990 р. між Німеччиною та Поль
щею було підписано договір про існуючий кор
дон, який усунув основне джерело напруженості
у польсько-німецьких відносинах і став основою
для зближення двох держав. 17 червня 1991 р.
було підписано німецько-польський договір про
добросусідство та дружнє співробітництво,
у якому Бонн зобов'язався підтримувати євроінтеграційні потуги польської держави, а німець
кій меншині в Польщі було надано гарантії забез
печення основних прав. Серед невирішених
питань, які ускладнювали німецько-польські
відносини, були: виплата відшкодувань поль
ським примусовим робітникам (здійснювала
«Фундація німецько-польського прощення та
примирення»), протилежність правових доктрин
і поглядів щодо рішень Потсдамської конференції
та виселення німців зі Сходу, повернення ні
мецьких культурних цінностей, які опинилися
в Польщі внаслідок зміщення її територій на
Захід. Однак загалом, розвиток німецько-поль
ських відносин у 1990-х pp. можна назвати
успішним. Якщо до 1989 р. німецько-польські
відносини були складовою конфлікту Схід Захід, упродовж лише одного десятиліття їх вда
лося спрямувати в зовсім інше русло [6].
Активізація двосторонніх відносин між ФРН
і Чехією відбулася на початку 1990-х pp., як і у
випадку з Польщею, внаслідок розпаду двох
блокових систем та завершення «холодної»
війни. У лютому 1990 р. було засновано спільну
німецько-чехословацьку історичну комісію, а в
1992 р. ФРН і Чехословаччина уклали договір
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про дружбу та співробітництво, домовившись про
співпрацю у різних сферах науки, культури, еко
номіки та навколишнього середовища. Договір
містив також обіцянку Німеччини підтримати
вступ Чехо Словаччини до ЄС, однак у ньому не
йшлося про вирішення проблеми судетських
німців, що тривалий час ускладнювала відноси
ни між двома державами. Спробою розв'язати
проблему судетських німців і розібратися з вип
латою відшкодувань жертвам нацизму в Чехії
стало підписання на початку 1997 р. німецькочеської декларації про двосторонні відносини та
їх майбутній розвиток. У цьому документі ФРН
і Чехія визнали, що «минула несправедливість
належить минулому»; Німеччина визнала свою
відповідальність за Мюнхенську угоду 1938 p.,
Чехія - вибачилася за повоєнне виселення су
детських німців. Разом із тим, питання про по
вернення власності депортованим німцям зали
шалося відкритим, у зв'язку з чим німецька
сторона заявила, що підписаний документ є дек
ларацією, а не договором. В цілому ж, деклара
ція сприяла пожвавленню німецько-чеських полі
тичних та економічних відносин, забезпечила
Чехії німецьку підтримку при вступі до ЄС
і НАТО.
Німецько-словацькі відносини у 1990-х pp.на початку XXI ст. розвивалися на традиційно
дружній основі. Перша словацька держава
(1939-1944 pp.), яка існувала під контролем Гітлера, не залишила по собі негативного осаду,
який би ускладнював відносини між державами,
як це було у німецько-польському та німецькочеському випадках. Визначальну роль у станов
ленні нових німецько-словацьких відносин віді
грав німецько-чехословацький договір про
добросусідство від 27 лютого 1992 р. У ньому
договірні сторони домовилися розбудовувати
свої відносини у дусі добросусідства та друж
би, багатосторонньої партнерської співпраці.
Важливою сферою взаємодії Берліна й Братис
лави став процес розширення ЄС на Схід та ак
туальне для 1990-х pp. питання про євроінтеграцію Словаччини. На цьому тлі важливе значення
мав візит до Словаччини 1 травня 1997 р. того
часного федерального міністра закордонних
справ К. Кінкеля, який офіційно пообіцяв, що
ФРН підтримуватиме наміри словацького уряду
щодо вступу країни в ЄС і НАТО.
З усіх вишеградських країн найбільш пози
тивно ставилася до Німеччини у 1990-ті pp. Угор
щина. Німецько-угорські відносини ніколи не
були обтяжені історичними проблемами, а від
криття Угорщиною у вересні 1989 р. своїх кор
донів для кількох десятків тисяч громадян НДР,
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які хотіли виїхати на Захід, надало їй особливо
го статусу в очах німців. 6 лютого 1992 р. ФРН
і Угорщина уклали договір про співпрацю
й партнерство в Європі, згідно з яким Німеччи
на взяла на себе зобов'язання допомогти Угор
щині вступити в ЄС, що було головною зовніш
ньополітичною метою цієї країни. Розширилося
також військове співробітництво між Берліном
і Будапештом: німецька сторона погодилася до
помогти у модернізації угорських збройних сил,
надати Угорщині деякі запчастини до озброєння
з арсеналів НДР.
Формування договірно-правової бази україн
сько-німецьких політичних відносин розпочалося
у 1993 р. [7]. Під час візиту до Києва 9-10 чер
вня 1993 р. представницької німецької делегації
на чолі з Федеральним канцлером Гельмутом
Колем були підписані Спільна Декларація про
основи відносин між Україною та Федератив
ною Республікою Німеччина, Договір про роз
виток широкомасштабного співробітництва
у сфері економіки, промисловості, науки й тех
ніки та інші домовленості [8]. Цей процес про
довжився під час наступного офіційного візиту
канцлера ФРН Г. Коля до Києва 2-5 вересня
1996 р. За підсумками візиту були підписані такі
документи: Угода про співпрацю у справах осіб
німецького походження, які мешкають в Україні,
спільна заява урядів ФРН та України про поси
лення співпраці для підтримання процесу реформ
в Україні, протокол про обмін ратифікаційними
грамотами щодо угоди між Україною та Німеч
чиною про уникнення подвійного оподаткуван
ня [9]. Завершальним етапом формування пра
вової бази українсько-німецьких політичних
відносин стали угоди, укладені під час візиту
канцлера ФРН Г. Шредера у липні 1999 p.: ста
тут Німецько-українського кредитного фонду,
спільна заява Кабінету міністрів України та Уряду
ФРН із питань сприяння реалізації німецькоукраїнського проекту розвитку сільського гос
подарства й інвестицій та інші [10]. До здобутків
українсько-німецьких відносин у 90-х роках
можна також віднести: підтримку ФРН питання
вступу України в ЄС, налагодження механізму
регулярних політичних консультації на найвищо
му рівні, створення Німецько-українського Фо
руму, започаткування практики неформальних
зустрічей міністрів закордонних справ обох
держав та консультацій на рівні начальників
управлінь, встановлення постійних зв'язків між
законодавчими органами обох держав та міні
стерствами.
Спочатку зробимо аналіз співробітництва на
рівні парламентів обох держав. 29-30 травня
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2000 р. відбувся візит до ФРН української пар
ламентської делегації на чолі з І. Плющем. Під
час переговорів наголошувалось на важливості
продовження процесу демократичних реформ в
Україні [11]. 22-24 лютого 2001 р. відбувся візит
до Києва голови зовнішньополітичного коміте
ту бундестагу Г.-У Клозе. Обговорювались пи
тання європейської та трансатлантичної інтеграції
України. Німецька сторона висловила впев
неність у потребі подальшого просування шля
хом демократичних реформ [12]. 30 травня 1 червня 2001 р. відбувся робочий візит Голови
Верховної Ради України І. Плюща до Берліна.
Сторони обговорили питання активізації україн
сько-німецького міжпарламентського діалогу
в контексті розвитку демократичного процесу
в Україні [13]. 14-15 лютого 2002 р. у Києві
перебували депутати Бундестагу - радник з пи
тань зовнішньої політики фракції СДПН Г. Вайскірхен і член комітету в закордонних справах, ке
рівник дискусійної групи «СНД» цієї фракції
И. Пфлюг. У центрі уваги зустрічей були майбутні
парламентські вибори та ситуація у сфері засобів
масової інформації [14]. 14 вересня 2002 р. Го
лова Верховної Ради В. Литвин зустрівся з де
легацією українсько-німецького форуму. Обго
ворювались питання організації зустрічей
українських та європейських депутатів. Тим ча
сом на «круглому столі» за участю німецького
Фонду імені К. Аденауера було запропоновано
проект закону про вибори до Верховної Ради
України [15]. 26 березня 2003 р. Голова Вер
ховної Ради України В. Литвин зустрівся з го
ловою правління німецько-українського форуму
М. Кляйнертом. Наголошувалось, що німецькоукраїнський форум створив добру основу для
результативних переговорів під час травневого
візиту до України президента бундестагу, а також
проведення чергових українсько-німецьких кон
сультацій на вищому рівні [16]. Отже, можемо
говорити про те, що у міжпарламентських відно
синах майже відсутня економічна складова. Го
ловна увага приділяється питанню демократії в
Україні в усіх сферах її життя. Варто зазначити,
що в даному сегменті відносин Україна висту
пає радше як суб'єкт, а не повноправний учас
ник міжпарламентської взаємодії. Важливу роль
у такому процесі відіграють німецько-україн
ський форум та розташовані в Києві представ
ництва німецьких фондів [17].
Слід звернути увагу на еволюцію підходів
урядових і наукових кіл об'єднаної Німеччини до
євроінтеграційного курсу України. Переважна
більшість провідних німецьких політологів і уря
довців відзначають економічні успіхи України
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впродовж останніх двох років. Однак вони звер
тають увагу на нагальну потребу в демократизації
української політичної системи і подоланні за
лишків старої радянської культури та менталь
ності. Вони також єдині в тому, що демократичні
політичні інститути західного зразка та розвине
не громадянське суспільство стануть важливою
передумовою для перспективи майбутнього
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