
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 

 

 

 

 

 

ГАСПАРЯН АРГАМ ЛЕОНІДОВИЧ 

 

 

 

 

                                                                             УДК 327.56(430) 

 

 

 

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ  

 

 

 

21.03.03 – геополітика (політичні науки) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник:                     доктор політичних наук, професор 

                                                          КРУШИНСЬКИЙ Вадим Юрійович, 

        Київський   національний університет 

        імені Тараса Шевченка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Інститут міжнародних відносин, 

                  професор кафедри міжнародних відносин 

                  і зовнішньої політики 

 

Офіційні опоненти:                       доктор політичних наук, професор 

                                                          ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна, 

                                                          Дипломатична академія України  

                                                          при МЗС України, 

                                                          завідувач кафедри зовнішньої політики 

                                                          і дипломатії 

 

                кандидат політичних наук,  

                                                          ФЕСЕНКО Микола Васильович, 

                                                          Державна установа «Інститут всесвітньої 

                                                          історії НАН України»,  

                         старший науковий співробітник  

 

                                               

                              

 

Захист  дисертації відбудеться «04» жовтня 2017 року о 10.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. 

Київ, вул. Мельникова, 36/1. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.О.Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. 

Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 12. 

 

 

Автореферат розісланий «01» вересня 2017 року. 

 

 

Вчений секретар 

Спеціалізованої вченої ради                                                           Н.Б.Бєлоусова   



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається потребою наукового аналізу 

безпекового виміру зовнішньої політики ФРН, виходячи з фундаментального 

значення поняття безпека – як необхідної умови існування й розвитку німецької 

держави в умовах зростання спектру безпекових загроз. Під «безпековим виміром 

зовнішньої політики» автор розуміє сукупність завдань, інструментів і дій, 

розосереджених в системі зовнішньої політики Німеччини, які спрямовані на 

виявлення, запобігання та нейтралізацію безпекових загроз.  

Недостатня вивченість означеної тематики у вітчизняній науці та зростання 

впливу безпекового аспекту на зовнішньополітичну стратегію ФРН актуалізують 

необхідність її комплексного аналізу та вивчення.  

Досліджувана проблематика, маючи основоположне значення, й, розкриваючи 

важливий аспект зовнішньої політики ФРН, дозволяє краще зрозуміти мотиви 

поведінки офіційного Берліна в сучасній системі міжнародних відносин, даючи 

змогу виокремити особливості національної безпекової політики.  

У контексті зовнішньополітичних інтересів України актуальність даного 

дослідження пов’язується з реалізацією закріплених на нормативному рівні 

європейських та євроатлантичних устремлінь нашої держави. Від позиції та 

зовнішньополітичної активності Німеччини, як лідера ЄС, однієї з провідних держав 

світу за рівнем економічного розвитку та безпекового актора, вага якого зростає в 

сучасній системі міжнародних відносин, певною мірою залежить прогрес у втіленні 

названих прагнень, процес врегулювання ситуації в Україні (відновлення 

територіальної цілісності України шляхом деокупації Криму та подолання наслідків 

російської агресії), а також стан безпеки на європейському континенті.   

Сукупність внутрішніх та зовнішніх деструктивно спрямованих і 

взаємопов’язаних між собою факторів, явищ і процесів формують стан безпекового 

середовища ФРН. Відтак, для ґрунтовного аналізу безпекової складової зовнішньої 

політики Німеччини акцент робиться на зовнішніх детермінантах безпекової 

політики держави (з урахуванням внутрішньодержавних процесів), зумовлених 

впливом структурних змін на умови функціонування системи міжнародних відносин 

після закінчення «холодної війни».  

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

підготовлено у рамках комплексної програми науково-дослідних робіт Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації» 

(затвердженої на засіданні Вченої ради Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 20 червня 2011 року – протокол № 13) та науково-дослідної теми 

Інституту  №0111U007054  «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» 

(зокрема, її підрозділу 1 «Україна в  сучасних політичних та безпекових процесах»). 

Наукове завдання, яке розв’язує автор, полягає у аналізі зовнішньої політики 

ФРН через призму безпекових чинників і встановленні, таким чином, взаємозв’язку 

між станом безпеки та пріоритетами зовнішньополітичного курсу держави.      

Метою дослідження є аналіз, виявлення особливостей та тенденцій розвитку 

безпекового виміру зовнішньої політики ФРН під впливом геополітичних умов 
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функціонування безпекового середовища держави на національному, регіональному 

та глобальному рівнях.  

Для досягнення зазначеної мети автором поставлено наступні завдання: 

- проаналізувати концептуально-теоретичні підходи до дослідження 

безпекового виміру зовнішньої політики Німеччини; 

- визначити стан та геополітичні чинники трансформації безпекового 

середовища ФРН; 

- проаналізувати вплив США і РФ на безпекову політику ФРН; 

- з’ясувати значення безпекової та оборонної політики ЄС для ФРН;  

- дослідити роль ФРН у структурі співробітництва у сфері безпеки в ООН, 

НАТО, ОБСЄ і  багатосторонніх коаліціях. 

Об’єктом  дослідження  є  зовнішня політика ФРН. 

Предметом дослідження є безпековий вимір зовнішньої політики ФРН.  

Методологічна основа дослідження базується на комплексному використанні 

загальнонаукових методів, що дозволило автору розглянути об’єкт і предмет 

дослідження в комплексі та динаміці.  

Використання системного підходу та структурно-функціонального аналізу 

дозволило проаналізувати особливості розвитку безпекової складової, як окремої 

підсистеми і водночас структурного елемента системи зовнішньої політики ФРН зі 

специфічними функціями, що обумовлюється необхідністю реалізації 

національних інтересів Німеччини в нестабільній і зі зростаючою 

взаємозалежністю системі міжнародних відносин.  

Історичний  метод (зокрема, хронологічний і метод періодизації),  

передбачаючи узагальнений підхід до об’єкта та предмета  дослідження, дав змогу 

розглянути еволюцію безпекового аспекту зовнішньополітичної стратегії ФРН в 

історичній ретроспективі під впливом умов розвитку багаторівневого безпекового 

середовища ФРН. 

За допомогою методу геополітичного аналізу автор проаналізував вплив 

чинників геополітичного середовища (локального, регіонального та глобального 

рівня) на зовнішньополітичну стратегію ФРН та виділив особливості процесу 

реалізації геополітичних інтересів держави.    

За допомогою порівняльного аналізу, методів індукції, дедукції та 

узагальнення автором було досліджено зумовленість і обґрунтованість 

зовнішньополітичних концепцій ФРН, а також підходів німецького керівництва 

щодо розвитку безпекової складової зовнішньої політики держави.  

Аналітичний метод дозволив охарактеризувати вплив глобальних і 

регіональних безпекових проблем на національну безпеку ФРН, а також встановити 

причинно-наслідковий зв’язком між явищами та процесами у сфері безпеки на 

вказаних рівнях.   

Для вивчення нормативно-правових документів з питань зовнішньої і 

безпекової політики ФРН й міжнародних документів автором було застосовано 

метод контент-аналізу. Івент-аналіз дав змогу розглянути вплив безпекових 

проблем, явищ і процесів на еволюцію безпекової складової зовнішньої політики 

ФРН.  
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Хронологічні  рамки охоплюють період 1990 – 2017 рр. Нижня межа 

хронологічних рамок пов’язана з процесом об’єднання ФРН і НДР 3 жовтня 1990  

року. Верхня межа пов'язується з датою закінчення дослідження.  

Наукова новизна полягає у досягненні таких результатів: 

Уперше: 

- в українській міжнародно-політичній науці комплексно досліджено 

безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини; 

- проаналізовано стан та динаміку розвитку безпекового середовища ФРН та 

встановлено рівень зумовленості національної зовнішньополітичної стратегії 

безпековою складовою; 

- обґрунтовано й доведено, що ФРН трансформувалася з імпортера в експортера 

безпеки зі статусом «вимушеного лідера», зростаючого геоекономічного та 

безпекового гравця, зовнішній політиці якого притаманна ситуативність, 

акцент на «м’яку» силу та готовність до взяття на себе більшої 

відповідальності в міжнародних відносинах, зокрема, в безпековій сфері, що 

пов’язано зі зміною безпекового сприйняття, викликаною зростанням загроз в 

безпековому середовищі держави. 

Удосконалено: 

- теоретичні підходи до дослідження безпекового виміру зовнішньої політики 

ФРН; 

- дослідження особливостей формування та реалізації безпекової політики ФРН; 

- вивчення специфіки політики ФРН у сфері безпеки в рамках міжнародних 

організацій (ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ) та багатосторонніх коаліціях. 

 Дістало подальшого розвитку: 

- аналіз зовнішньополітичних пріоритетів ФРН у безпековій сфері з 

урахуванням дихотомії безпекові «інтереси – загрози»;  

- дослідження ролі ФРН у виявленні та подоланні загроз зовнішнього виміру 

безпекового середовища держави. 

Практичне значення дослідження визначається його актуальністю та 

науковою новизною. Результати дисертації можуть мати науковий інтерес і 

використовуватися у подальших дослідженнях германістів, які вивчають питання 

зовнішньої та безпекової політики ФРН, німецько-українські відносини, а також 

фахівців у сфері європейської та міжнародної безпеки. Окремі положення 

дослідження мають прикладний інтерес і можуть використовуватися органами 

державної влади ФРН і України у процесі формування зовнішньополітичної 

стратегії та концептуального оформлення пріоритетів безпекової політики держав. 

 Окрім того, результати дисертаційної роботи можуть мати учбовий інтерес 

під час викладання у вищих навчальних закладах таких дисциплін: «Основи 

національної та міжнародної безпеки», «Зовнішня політика країн Західної Європи», 

«Міжнародна та європейська безпека», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Регіоналізм та регіональні системи безпеки», «Міжнародні системи та глобальний 

розвиток», «Міжнародні конфлікти» тощо. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дослідження автором 

були представлені під час доповідей і виступів на міжнародних наукових і науково-
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практичних конференціях, а також в рамках освітніх програм для аспірантів та 

молодих вчених: 

- ХIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних відносин КНУ 

ім. Тараса Шевченка, м. Київ (02 квітня 2015 року); 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація 

глобального простору: історичні імперативи та виклики», Дипломатична 

академія України, м. Київ (23 квітня 2015 року); 

- Презентація результатів дослідження під час «Німецько-польсько-української 

літньої академії для молодих науковців» у м. Дармштадт, ФРН (06 – 13 

вересня 2015 року) та під час грантового перебування в рамках Міжнародної 

програми Віадріни для аспірантів, Європейський університет Віадріна, 

м.Франкфурт на Одері, ФРН (12 жовтня 2015 р. – 12 листопада 2015 р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Сильна ООН – кращий світ», 

присвячена відзначенню 70-ї річниці заснування ООН, Дипломатична 

Академія України при МЗС України, м.Київ (08 жовтня 2015 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ (22 

жовтня 2015 року); 

- IV Міжнародна конференція «Проблеми безпеки в Європі та Азії», 

Університет Миколая Коперніка, м.Торунь, Республіка Польща (22 – 23 

жовтня 2015 р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» (Світове співтовариство: глобальні та 

регіональні виклики), Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 

Шевченка, м.Київ (07 квітня 2016 року); 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека в умовах сучасних 

трансформацій міжнародної системи: виклики та перспективи», ЛНУ ім. Івана 

Франка, м.Львів (24 вересня 2016 року);  

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ (27 

жовтня 2016 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна», Інститут 

міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ (30 березня 2017 

року). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено в 6 

наукових публікаціях (з яких 3 статті опубліковані в наукових фахових виданнях, 

1 стаття – в електронному фаховому виданні,  2 статті – у закордонних наукових 

фахових виданнях), а також 8 тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох  розділів, 

восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел (238 найменувань 

англійською, німецькою, польською, українською і російською мовами) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 210 сторінок, з них 30 – список використаних 

джерел, 5 – додатки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, наведено зв’язки з 

науковими програмами, планами та дослідницькими темами, сформульовано мету та 

завдання дисертації, визначено об’єкт і предмет, хронологічні рамки, методологію 

та структуру дослідження, обґрунтовано наукову новизну, теоретичне й практичне 

значення одержаних результатів, подано інформацію про апробацію та публікацію 

результатів дисертації.  

У першому розділі «Концептуально-теоретичні засади та джерельно-

документальна база дослідження» здійснено комплексний аналіз концептуально-

теоретичних засад, джерельно-документальної бази та стану наукової розробки 

безпекового виміру зовнішньої політики Німеччини.  

В центрі дослідження – забезпечення національної безпеки ФРН. Відтак, 

ключовою категорією дисертації є багатовимірне поняття «безпека», що 

визначається як рівень захищеності інтересів людини, суспільства і держави від 

реальних та потенційних загроз за допомогою інструментів та засобів з їхньої 

протидії. Цей стан, однак, не може бути гарантованим у повній мірі.  

Виходячи передусім з оцінки стану безпекового середовища ФРН, 

внутрішньодержавного сприйняття рівня національної та зовнішньої безпеки, 

наявного та потенційного спектру загроз, німецьке керівництво формує та 

реалізовує безпекову політику держави. До стратегічних документів зовнішньої 

політики ФРН у сфері безпеки, в яких окреслюється стратегічне бачення та напрями 

розвитку національної безпеки ФРН, відносяться: Основний закон – Конституція 

(1949 р.); Основні напрями оборонної політики ФРН (1992 р., 2003р. та 2011 р.); Біла 

книга з питань безпекової політики ФРН та майбутнього Бундесверу (1994 р., 2006 

р. та 2016 р.); Концепція Бундесверу (2004 р.); План дій «Запобігання цивільним 

кризам, врегулювання конфліктів і зміцнення миру» (2004 р.). Окрему групу 

нормативних документів складають федеральні Коаліційні домовленості та 

договори, в яких визначаються стратегічні інтереси та цілі держави.  

З урахуванням пріоритетів розвитку зовнішньої політики ФРН дисертант 

виокремлює ряд політико-наукових концепцій, які дають змогу проаналізувати 

безпекову зумовленість зовнішньополітичної стратегії ФРН.   

1. Інтеграція з Заходом. Стратегія входження до європейських та 

євроатлантичних інтеграційних об’єднань (стратегія «подвійного включення») була 

провідною концепцією зовнішньої політики ФРН, починаючи з періоду після 

закінчення Другої світової війни. Цей концепт ліг в основу європейської та 

трансатлантичної векторів зовнішньої політики ФРН.   

2. Концепт мирної держави базувався на принципах «Ні війні» (Nie wieder 

Krieg)! «Ні Аушвіцу» (Nie wieder Auschwitz)! «Ні самотності» (Nie wieder allein)! 

Вочевидь, об’єднана Німеччина перетворилася з імпортера в експортера, з 

споживача в постачальника безпеки. Мирний характер зміни кордонів Німеччини 

(об’єднання ФРН і НДР) ліг в основу переходу зі стану конфронтації в кооперацію у 

відносинах з НДР, а згодом і з іншими державами ЦСЄ. Основною рисою 

зовнішньополітичної стратегії ФРН стала стриманість у питанні застосування 

збройних сил в міжнародних операціях. 
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3. Концепт безпечного сусідства. ФРН була зацікавлена в стабілізації 

ринкової економіки й демократичних засад в країнах ЦСЄ, а також реалізації 

національних інтересів шляхом встановлення та розширення «простору безпеки й 

стабільності» на периферії національних кордонів. В основу цього концепту лягли 

стратегічні принципи політичної та економічної кооперації, а також підтримка 

європейських і євроатлантичних інтеграційних устремлінь держав ЦСЄ. 

Зацікавленість ФРН в безпеці та стабільному розвитку на кордонах ЄС пояснюється 

тим, що безпека визначається не лише в географічних термінах.  

4. Німеччина як «цивільна держава», під чим розуміється використання 

багатосторонніх інституцій і економічного співробітництва з метою реалізації 

зовнішньополітичних цілей, уникаючи при цьому використання збройних сил. 

Винятком є використання збройних сил в рамках мультилатерального формату 

співпраці з метою захисту колективних інтересів (наприклад, застосування статті 5 

Північноатлантичного договору в рамках НАТО) й «цивілізації» міжнародних 

відносин шляхом зміцнення міжнародних норм.  

5. Німеччина як «торговельна держава» або як «геоекономічна держава». 

Німеччина є найрозвиненішою економікою Європи і третім експортером у світі 

після КНР і США. Економічний потенціал ФРН актуалізує дискусії щодо 

«рольового концепту ФРН». Прагнучи приєднатися до постійних членів РБ ООН, 

Німеччина демонструє цим, попри залежність від експорту, що готова брати на себе 

таку ж відповідальність, як і Велика Британія, КНР, РФ, США та  Франція, не 

будучи при цьому ядерною державою. Саме з міркувань скорочення 

енергозалежності та мінімізації загроз, які виходять від використання атомної 

енергії, в Німеччини ефективно впроваджуються програми енергоефективності (так 

званий «енергетичний поворот»). 

6. Концепція «мережевої безпеки» або «комплексного підходу», згідно якої 

цивільні, військові, дипломатичні та інші  ресурси держави мають спрямовуватися 

на реалізацію важливої мети – забезпечення національної безпеки. Комплексність 

вимагає скоординованої діяльності Німеччини на національному, міжнародному та 

локальному вимірах. При цьому акцент робиться на колективному підході 

забезпечення безпеки.   

Переломним етапом для розвитку безпекового аспекту зовнішньої політики 

ФРН став початок 1990-х рр., коли німецьке керівництво постало перед 

необхідністю переглянути концепт щодо неучасті у військових операціях за 

кордоном (out of area operations) з метою активізації участі офіційного Берліна у 

вирішенні безпекових проблем національного, регіонального та глобального рівнів. 

Так, у липні 1994 року історичним рішенням Конституційного Суду ФРН було 

скасовано поправку 1982 року до Основного закону.  

Існуючі наукові розробки, присвячені дослідженню зовнішньої та безпекової 

політики ФРН, свідчать про зростаючу зацікавленість серед науковців та експертів 

до даного питання. При цьому автор відмічає, що лише незначна кількість 

вітчизняних праць присвячена саме безпековому аспекту зовнішньої політики ФРН. 

Здебільшого безпекова політика ФРН є частиною робіт, у тому числі дисертацій, 

вітчизняних науковців-германістів: Ю.Горбач, А.Ключковича, С.Кондратюка, 

Р.Кривоноса, А.Кудряченка, Д.Лакішика, А.Мартинова, М.Мовчана, О.Романової, 



7 

 

Г.Старостенко. Окремі аспекти дисертації, зокрема, політика  Німеччини щодо 

процесів європейської інтеграції, міжнародна та європейська безпека, знайшли 

висвітлення у роботах українських дослідників: В.Копійки, В.Манжоли, 

Г.Перепелиці, І.Мінгазутдінова, К.Зарембо, К.Спиридонової.  

Автор також звернувся до робіт російських германістів та провідних 

науковців: Т.Арзаманова і М.Арзаманов, А.Ахтамзян, Ф.Басов, Л.Девятова, 

І.Максимічев, В.Млечін, К.Нургалієв, Н.Павлов, С.Погорельська, В.Русков, 

О.Семенов, Ю.Семке, С.Спиридонов. 

При цьому найбільшим надбанням для дисертаційної роботи виявилися 

роботи науковців та експертів західної політологічної науки, серед яких автор 

виділяє таких: С.Біскоп, Я.-Ф.Вайсванге, Р.Вольф, Г.Гельман, Дж.Демсі,  В.-

Д.Ебервайн, Т.Єгер, К.Кайзер, Д.Кохейн, Є.Кранц, Й.Краус, Г.Мауль, К.Оперман, 

Т.Ріссе, Ф.Теттвайлер, Н.Хофман, А.Хьозе,  Я.Техау, Ш.Шабо, З.Шмідт, У.Шпек, 

Г.Штайнберг. 

У другому розділі «Характеристика безпекового середовища ФРН» 

досліджено внутрішні та зовнішні детермінанти безпекового середовища 

Німеччини, у тому числі через призму німецьких геополітичних концепцій, а також 

вплив американського і російського чинників на формування та розвиток 

безпекового аспекту зовнішньополітичної стратегії ФРН.  

На початок 1990-х рр. припали структурні зміни на європейському континенті: 

припинення  існування СРСР, ОВД і РЕВ, об’єднання Німеччини, утворення нових 

незалежних держав у південному (на Балканах) та східному (пострадянський 

простір) напрямках від кордонів ФРН. Ці явища відбувалися паралельно з 

процесами демократизації та інтеграції західноєвропейського ядра, покликаних 

нейтралізувати традиційне суперництво між європейськими державами.  

Автор стверджує, що визначальною подією та детермінантою зміни умов 

розвитку безпекового середовища ФРН та європейського континенту періоду після 

закінчення «холодної війни» стало мирне об’єднання Німеччини. Розвиток ФРН на 

початку 1990-х рр. супроводжувався об’єктивною трансформацією «рольового 

концепту» – нової ролі ФРН в «інших» геополітичних умовах й зростання її 

активності в діяльності структур багатостороннього співробітництва (в рамках 

ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ) з метою гарантування національної, регіональної та 

глобальної безпеки.  

Стан та динаміка розвитку безпекової ситуації в Західній Європі, в регіоні 

Балтійського моря, в країнах ЦСЄ та на Балканах формує перший рівень 

зовнішнього виміру безпекового середовища ФРН, що передусім зумовлено 

географічною детермінантою. Крім того, серед чинників, які впливають на стан 

безпекового середовища ФРН, автор відзначає такі: терористична загроза, міграційні 

проблеми, ядерний чинник, заморожені конфлікті на пострадянському просторі, 

окупація Криму та дестабілізація ситуації в окремих районах Донецької та 

Луганської областей (ОРДЛО) України з боку РФ, збільшення антиісламських 

настроїв та сутичок на етнорелігійній основі, зростання націоналістичних настроїв в 

країнах-членах ЄС.  

Дисертант звертає увагу на те, що, наприклад, в Білій книзі ФРН 2006 року 

безпекові загрози визначені точно так само, як і в документі «Безпечна Європа в 
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кращому світі. Європейська стратегія безпеки» від 2003 року: 1) тероризм; 2) 

поширення зброї масового знищення; 3) регіональні конфлікти; 4) крах державності; 

5) організована злочинність. Хоча це свідчить про накладання національного та 

європейського рівнів безпекового середовища, однак подібне не може бути 

підставою для ствердження, що не існує безпекової політики Німеччини, відірваної 

від європейського рівня. Попри те, що спектр безпекових загроз є схожим, 

зовнішньополітичні стратегії держав щодо ієрархізації механізмів їхнього 

подолання відрізняються.    

Розширений спектр безпекових загроз (у порівнянні з 2006 роком) 

представлений у Білій книзі 2016 року: 1) міжнародний тероризм; 2) виклики в 

кібернетичному та інформаційному просторі; 3) міждержавні конфлікти; 4) крах 

державності і слабкі владні режими; 5) гонка озброєнь та поширення ЗМЗ; 6) загроза 

інформаційним, комунікаційним, транспортним, торговельним шляхам постачання, 

а також безпека ресурсних та енергетичних постачань; 7) зміна клімату; 8) 

неконтрольована міграція; 9) пандемії та епідемії.  

Після Другої світової війни ФРН опинилася під «ядерною парасолькою» США 

та увійшла до системи колективної оборони НАТО. Ці характеристики, маючи 

фундаментальне значення для національної безпеки ФРН у період «холодної війни», 

не втратили своєї значущості і в постбіполярний період. 

В основі двосторонньої американсько-німецької співпраці лежать ціннісні 

категорії та багатостороння взаємодія в рамках міжнародних організацій 

євроатлантичного регіону. Автор звертає увагу на те, що американсько-німецьким 

відносинам притаманний прагматизм та симетричність в економіко-політичній сфері 

і асиметричність у безпекових питаннях. При цьому помітними характеристиками 

зовнішньополітичної стратегії ФРН, на думку дисертанта, виступають ситуативність 

та прагнення демонструвати посередницький політико-дипломатичний потенціал в 

ініціативах міжнародного рівня, балансуючи між США та Росією.  

Розпад СРСР, як один з ключових елементів структурних змін в Європі,  

залишив РФ у спадок роль провідного гравця на пострадянському просторі. 

Враховуючи географічну близькість з Європою, формування багатовимірних 

відносин РФ з державами-членами ЄС, а також функціональну взаємодію на 

просторі «спільного сусідства», можна констатувати, що російський чинник має 

об’єктивну основу у динаміці архітектури європейської безпеки. Однак, вплив 

політики РФ на умови розвитку геополітичного середовища європейських держав 

послідовно залишається зовнішнім чинником підриву внутрішньоєвропейської 

єдності (шляхом підтримки праворадикальних течій в країнах Європи, використання 

енергетичного важелю впливу тощо), будучи також стримуючим фактором 

ефективного нормативного співробітництва ЄС з пострадянськими країнами –  

передусім учасниками ініціативи «Східне партнерство».  

Автор звертає увагу на те, що зовнішньополітична стратегія об’єднаної 

Німеччини незмінно базується на розумінні, що безпека в Європі може 

забезпечуватися лише за участі Росії (в жодному випадку без неї чи зусиллями 

проти неї), яка є невід’ємною частиною загальноєвропейського співробітництва та 

безпекової архітектури в Європі (проект «Ширша Європа»). В основі такого підходу 

лежить розвиток «особливих відносин» між ФРН та РФ.  
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В цілому, політика ФРН і ЄС щодо РФ здебільшого зводиться до 

використання «м’якої сили», що демонструє сутність Німеччини і Союзу у 

військовому плані. Російська агресія проти України продемонструвала сильні 

(дипломатичні можливості та економічну сила) і слабкі (нестача військової сили) 

сторони зовнішньої політики Німеччини. З іншої сторони, політика РФ по 

відношенню до України призвела до зміцнення союзницьких відносин між 

державами Заходу, формуючи образ РФ як «загрози» для системи міжнародної 

безпеки.  

Вочевидь, офіційний Берлін вразливий до зовнішнього російсько-

американського впливу, що підтверджується прагненням бачити РФ включеною до 

системи євроатлантичної безпеки від Ванкувера до Владивостока. У випадку з США 

ФРН зацікавлена в збереженні союзницьких відносин, в яких офіційний Вашингтон 

виступає гарантом і «охоронцем» євроатлантичної безпеки. Ці прагнення 

обмежуються, коли мова йде про ФРН як безпекового партнера, готового 

продемонструвати «силовий потенціал», що призводить до непослідовності 

зовнішньополітичних рішень німецького керівництва. Останнє ставить ФРН перед 

дилемою, змушуючи вдаватися до «подвійних стандартів» в зовнішньополітичній 

діяльності. 

У третьому розділі «Німеччина в структурах багатостороннього 

співробітництва в сфері безпеки» проаналізовано значення Спільної зовнішньої та 

безпекової політики ЄС для Німеччини, з’ясовано вплив трансатлантичного чинника 

на безпекову політику ФРН, а також роль офіційного Берліна в структурі 

безпекового співробітництва в ООН і багатосторонніх коаліціях.   

Створення Спільної зовнішньої та безпекової політики не суперечило 

євроінтеграційному баченню постоб’єднаного німецького керівництва, оскільки цей 

напрям союзної політики став певною мірою широким виміром політичного 

співробітництва між державами-членами ЄС задля вироблення спільних підходів у 

подоланні безпекових загроз. Концептуальне оформлення СЗБП лягло в основу 

функціонування нової платформи забезпечення європейської безпеки поряд з НАТО 

та ОБСЄ. А ЄС отримав можливість розвиватися у напрямку повноцінного 

оформлення своєї ролі як безпекової інституції.  

Розгалужена система функціонування СЗБП ЄС створює для німецького 

керівництва додаткові можливості для підвищення рівня національної безпеки 

шляхом мультилатерального співробітництва. Німеччина, підтримуючи розвиток 

цивільних та військових аспектів розвитку безпекових механізмів ЄС, є також 

учасником двосторонніх та багатосторонніх бойових груп здебільшого за участі 

держав Західної Європи. 

ФРН в основному робить акцент (що показав період головування в Раді  ЄС у 

першому півріччі 2007 року) на економічний вимір співробітництва між державами-

членами ЄС з метою зміцнення наднаціонального характеру інституцій Союзу та 

гарантування безпечного розвитку на континенті.  

Очевидною є взаємозалежність між внутрішньою і зовнішньою безпекою 

держав-членів ЄС, так як найбільш небезпечні і дестабілізуючі ризики для 

європейської безпеки з’являються від впливу зовнішніх факторів на внутрішній 

розвиток на континенті. Парадоксально, але високий рівень внутрішньорегіональної 
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безпеки з однієї сторони заохочує європейських держав до підтримання цього стану, 

але з іншої – «заспокоює» їх, роблячи пасивними у безпековому плані.  

Хоча європейський вектор зовнішньополітичного курсу Німеччини 

традиційно вважається основним, проте у питаннях безпекової політики ключову 

роль відіграє трансатлантичний вимір. Зокрема, імперативом і моделлю 

забезпечення національної безпеки Німеччини є членство в НАТО. ФРН є залежною 

від США/НАТО у безпековому плані, адже лише Альянс може гарантувати безпеку 

євроатлантичного простору, попри те, що НАТО (більшість держав-членів якої є 

членами ЄС) є продуктом періоду «холодної війни».  

У контексті поділу глобальної відповідальності за безпекові питання, зокрема 

щодо запобігання та врегулювання криз на регіональному рівні, з 2011 року 

федеральний уряд Німеччини просуває ініціативу Enable & Enhance Initiative (E2I) 

як на національному рівні, так і на рівні НАТО, G7, ЄС (представлено в рамках 

засідання Європейської Ради в грудні 2013 року). В основі цієї ініціативи лежить 

розуміння про те, що локальні актори можуть вирішувати місцеві безпекові 

конфлікти краще, ніж зовнішні. Крім того, в рамках НАТО однією з відомих 

ініціатив ФРН була пропозиція 2013 року щодо впровадження концепції «рамкових 

держав», котра отримала схвальну реакцію на саміті організації у 2014 році в Уельсі. 

Йдеться про групу держав-членів НАТО, які об’єднуються на багатонаціональній 

основі під керівництвом рамкової держави (Німеччина, Франція, Велика Британія, 

Італія) для спільної роботи з метою створення сил і засобів, необхідних Альянсу 

(при співпраці НАТО з ЄС). Практичним прикладом реалізації ініціативи «рамкових 

держав» стало розміщення багатонаціональних батальйонів НАТО в країнах ЦСЄ: в 

Польщі – під керівництвом США, в Латвії – під керівництвом Канади, в Литві – під 

керівництвом ФРН та в Естонії – під керівництвом Великої Британії.   

Другий вимір трансатлантичної співпраці ФРН у сфері безпеки становить 

діяльність в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ, до 

1995 року – Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, НБСЄ). У політиці 

об’єднаної Німеччини щодо НБСЄ/ОБСЄ автор виокремлює декілька періодів, які з 

однієї сторони були детерміновані динамікою розвитку безпекового середовища в 

Європі, а з іншої – спроможністю ОБСЄ подолати безпекові виклики та загрози:  

1) 1990 – 1994 рр. – період адаптації ОБСЄ до нових безпекових умов в 

Європі; участь ФРН у процесі інституціоналізації організації; 

2) 1995 – 1998 рр. – визначення ролі ОБСЄ як провідної безпекової організації, 

на яку покладалося забезпечення загальноєвропейської безпеки та стабільності 

(закріплено в Білій книзі 1994 року);    

3) 1999 – до сьогодні – запровадження СЗБП ЄС; невдачі у діяльності ОБСЄ 

щодо врегулювання ситуації в Косово; активізація трансатлантичних зусиль на 

початку 2000-х рр. внаслідок подій 9/11 та війни в Афганістані; блокування рішень 

ОБСЄ з боку РФ (наприклад, щодо ухвалення бюджету організації у 2002 році), що 

сприяло формуванню сприйняття ОБСЄ як організації, яка проводить політико-

консультаційну посередницьку діяльність.  

На думку автора, аби продемонструвати особливості участі ФРН у структурі 

безпекового співробітництва в рамках ОБСЄ, доречно розглядати два кейси:  

1) процес врегулювання придністровського конфлікту; 
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2) процес врегулювання конфлікту в Україні.  

Серед основних факторів у виокремленні саме цих ситуацій автор виділяє такі: 

географічна близькість, наявність російського фактору, віднесення до пріоритетів 

німецького головування в ОБСЄ у 2016 році, яке пройшло під лейтмотивом: 

«Оновити діалог, повернути довіру, відновити безпеку», базуючись на концепції 

простору неподільної безпеки і співробітництва. 

Роль ФРН у процесі врегулювання придністровського конфлікту автор зводить 

до надання посередницьких функцій здебільшого за умов необхідності чи 

вимушеності. Спостерігається схильність ФРН до збереження статус-кво 

(заморожений стан), зважаючи на неготовність Кишинева та Тирасполя до 

визначення статусу Придністров’я в сучасних умовах. 

У процесі врегулювання російсько-українського конфлікту серед міжнародних 

організацій провідну роль відгравала саме ОБСЄ (підписання Мінських 

домовленостей, створення Спеціальної моніторингової місії, Трьохсторонньої 

контактної групи, Місії спостерігачів на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк»), а 

серед окремих держав – ФРН, зокрема у Нормандському форматі. Німецька сторона 

запропонувала  «формулу Штайнмаєра», згідно з якою тодішній міністр 

закордонних справ ФРН пропонував оформити «особливий/спеціальний статус» для 

окремих районів Донецької та Луганської областей після виборів, які мали б 

відбуватися під контролем ОБСЄ. Крім того Ф.-В.Штайнмаєр пропонував 

перезавантажити режими контролю за озброєнням та роззброєнням шляхом 

структурного діалогу між відповідальними за європейську безпеку партнерами, у 

тому числі РФ, під егідою ОБСЄ. 

Зовнішньополітичні амбіції та економічна потуга країни змушують ФРН 

посилити свої позиції на міжнародній арені, зокрема, шляхом активізації 

співробітництва в рамках ООН і багатосторонніх коаліцій, що є зовнішнім фактором 

формування безпекового середовища ФРН. Членство в міжнародних організаціях є 

для ФРН не лише необхідністю в умовах посилення взаємозалежності світу, але й 

можливістю реалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави, зокрема, в сфері 

безпеки. Німеччина, з показником 6,4% ($162,1 млн.), займає четверте місце після 

США (22%), Японії (9,7%) та Китаю (7,9%) за часткою членського внеску до 

бюджету ООН (на 2016-2017 рр.). В цілому, діяльність ФРН в ООН має 

багатовимірний характер, що передусім пояснюється специфікою функціонування 

цієї організації. ФРН послідовно залучається до проектів ООН (шляхом підтримки 

резолюцій, участі у міжнародних операціях, роботи в органах та експертних 

комітетах ООН тощо), націлених на:  

- запобігання кризам (превентивна дипломатія), проведення миротворчих 

операцій, постконфліктне миробудівництво та стабілізація ситуації на 

конфліктних територіях; 

- роззброєння, нерозповсюдження, контроль над озброєннями та постачанням 

озброєнь; 

- боротьбу з міжнародним тероризмом; 

- боротьбу з організованою злочинністю, транскордонними загрозами, 

контрабандою, наркотрафіком; 

- забезпечення кібернетичної безпеки; 
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- захист навколишнього середовища та забезпечення кліматичної безпеки; 

- надання гуманітарної допомоги; 

- захист прав людини. 

Одним з ключових аспектів зовнішньополітичної стратегії ФРН в ООН є 

прагне приєднатися до постійних членів РБ ООН (з моменту вступу в ООН 18 

вересня 1973 року (тоді ще в окремих статусах – ФРН і НДР) Німеччина (ФРН) 5 

разів обиралася непостійним членом Ради Безпеки ООН і прагне отримати статус 

непостійного члена в РБ ООН в 2019 – 2020 рр., вибори щодо яких відбудуться у 

2018 році).  

Окрему роль автор звернув на історичну ретроспективу позиціонування ФРН 

у врегулюванні регіональних конфліктів та проблем. ФРН, зокрема, в умовах 

нестабільного розвитку постбіполярної системи міжнародних відносин поступово 

збільшує участь у вирішенні питань міжнародного значення, демонструючи, що 

готова брати на себе частину відповідальності за поглиблення міжнародної 

взаємодії. Про це свідчить трансформація зовнішньополітичної стратегії ФРН у 

безпековій сфері від статусу держави, яка проводила дипломатію «чекової книжки» 

до повноцінного учасника і посередника у врегулюванні кризових ситуацій, 

регіональних конфліктів тощо.    

Автор виокремив базові характеристики зовнішньополітичної стратегії ФРН у 

сфері безпеки: превалювання колективних підходів до вирішення проблем над 

односторонніми (принцип мультилатералізму), урахування морально-ціннісних та 

гуманітарних аспектів у процесі ухвалення зовнішньополітичних рішень, 

стриманість у використанні сили, активне використовування економічного 

потенціалу держави, надання переваги політико-дипломатичним засобам 

врегулювання кризових ситуацій,  усвідомлення німецької відповідальності у 

процесі забезпечення міжнародної безпеки.  

 

ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження безпекового виміру зовнішньої політики ФРН в 

постбіполярний період та відповідно до поставлених завдань автор дійшов 

наступних висновків. 

1. Концептуально-теоретичні підходи дослідження безпекового виміру 

зовнішньої політики Німеччини розкривають особливості її зовнішньополітичної 

стратегії, яка спрямована на реалізацію завдань за такими пріоритетними 

напрямками:   

- підтримка й захист суверенітету, територіальної цілісності та населення ФРН 

(забезпечення національної безпеки); 

- підтримка стабільності в Європі, розвиток союзницьких відносин ФРН з 

європейськими партнерами з метою поглиблення європейської інтеграції та 

сприяння єесівській/загальноєвропейській безпеці й співробітництва з 

акцентом на уникнення нового поділу та появи розмежувальних ліній в 

Європі; 

- зміцнення трансатлантичного партнерства, передусім шляхом підтримки 

партнерських політико-безпекових відносин з США/НАТО; 
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- участь в багатосторонніх форматах співробітництва, зокрема, з метою 

співпраці в безпековій сфері; 

- залученість до стабілізації периферії ЄС та «цивілізації» міжнародних 

відносин (безпечне сусідство на периферії Європи та міжнародна стабільність 

в цілому); 

- просування «особливих відносин» з РФ. 

Під впливом структурних змін в Європі і зростаючих загроз у безпековому 

середовищі, а також з метою належного забезпечення національної безпеки шляхом 

активізації участі офіційного Берліна у вирішенні безпекових проблем 

регіонального та глобального рівнів, на початку 1990-х рр. Німеччина була змушена 

переглянути концепт зовнішньої політики щодо неучасті у військових операціях за 

кордоном, що було зроблено у 1994 році Федеральним Конституційним Судом, 

отримавши, таким чином, нормативного закріплення на рівні Основного закону. 

Так, від часу об’єднання участь ФРН у підтриманні міжнародної безпеки 

трансформувалася з надання виключно фінансової та логістичної допомоги до 

прикладів повноцінної залученості Бундесверу у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки.  

Автор наголошує на тому, що попри готовність ФРН відправляти Збройні 

сили за кордон, першочерговими інструментами безпекової політики ФРН 

вважаються політико-економічні засоби впливу на процес вирішення кризових 

ситуацій. Важливою складовою реалізації зовнішньополітичної стратегії ФРН є 

використання інструментів «м’якої сили»: поширення культурних проектів, 

діяльність німецьких політичних фондів, які доповнюють політико-безпеково-

економічне співробітництво Німеччини з її партнерами.   

Німецька участь в міжнародних операціях і політика «силового невтручання» 

більшою мірою зводяться до надання гуманітарної допомоги, тренування 

військовослужбовців, медичної допомоги, підтримки реформ у сфері безпеки, 

направлення військових радників, консультантів тощо. Ці аспекти якраз вписуються 

в концепт розвитку Німеччини як «цивільної держави», що базується на принципі 

мультилатералізму. Окрім цього, типовими та послідовними рисами 

зовнішньополітичних стратегій ФРН автор вважає стриманість та ситуативність у 

підтримці союзників щодо питань, які мають безпекове значення.  

Фундаментами німецької зовнішньополітичної стратегії у безпековій сфері є 

опора на трансатлантичну підтримку і європеїзація зовнішньої політики. 

Проаналізувавши концептуально-теоретичні аспекти дослідження, з 

урахуванням спектру основних безпекових загроз, автор виділив чотири етапи 

розвитку безпекового виміру зовнішньої політики ФРН: 

1) 1990 – 1994 рр. – етап адаптації об’єднаної ФРН до нових умов розвитку 

безпекового середовища в Європі. У цей період була ухвалена Паризька хартія для 

нової Європи (21 листопада 1990 р.), НАТО ухвалила стратегічну концепцію (8 

листопада 1991 р.), ЄЕС трансформувався в ЄС (1 листопада 1993 р.), вийшла нова 

Біла книга ФРН (1994 р.), були внесені зміни до Основного закону (12 липня 1994 

р.) та розпочалося реформування Бундесверу. 

2) 1995 – 2000 рр. – трансформація НБСЄ в ОБСЄ (1 січня 1995 р.); 

«застосування» конституційних змін 1994 року на практиці (війна в Косово у 1998-
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1999 рр.), ухвалення нової стратегічної концепції НАТО (24 квітня 1999 р.) та 

четверте розширення Альянсу (12 березня 1999 року членами Альянсу стали 

Польща, Угорщина, Чехія). 

3) 2001 – 2013 рр. – терористичні атаки 11 вересня 2001 року в США, війна в 

Афганістані (2001-2014 рр.), війна в Іраку (2003-2011 рр.), ухвалення нової Білої 

книги ФРН (25 жовтня 2006 р.), російсько-грузинська війна (серпень 2008 р.), війни 

в Лівії (березень-жовтень 2011 р.), Сирії (2011 р. – т.ч.). 

4) 2014 р. – т.ч. – анексія Криму Росією (березень 2014 р.) та подальша 

дестабілізація ситуації в України з боку РФ, закріплення ролі ФРН як «вимушеного 

лідера» в Європі, активізація міграційних проблем, загроза з боку «Ісламської 

держави», зростання терористичної загрози в Європі тощо.      

2. Структурні трансформації в Європі, спричинені припиненням  існування 

СРСР, ОВД і РЕВ, появою нових незалежних держав на пострадянському просторі 

та об’єднанням Німеччини, призвели до зміни динаміки розвитку міжнародних 

відносин в Європі. 

 Безпекове середовище Німеччини автор поділяє на три рівні: національний 

(внутрішня складова), європейський (зовнішня складова), глобальний рівень 

(зовнішня складова), які взаємопов’язані між собою та характеризуються високим 

рівнем вразливості в умовах нестабільного розвитку системи міжнародних відносин 

й посилення взаємозалежності світу. Оскільки внутрішній вимір безпекового 

середовища ФРН є більш стабільним та структурованим ніж зовнішній, до 

визначальних детермінант безпекового середовища ФРН автор відносить саме 

екзогенні фактори.  

Первинним елементом безпекового середовища ФРН є географічна 

детермінанта. Вторинні – економічні, політичні, соціальні, екологічні та культурні 

чинники розвитку в ФРН і в її зовнішньому оточенні, що вимагають як 

односторонньої реакції, так і колективної. Трансформація умов розвитку 

безпекового середовища ФРН і зміна безпекового сприйняття свідчать про 

зростання поряд з виміром безпеки держави (національна безпека) також й безпеки 

людини (гуманітарна безпека).  

Автор переконаний, що умови розвитку безпекового середовища ФРН 

детермінують зовнішньополітичні пріоритети Німеччини, появу концепцій та 

стратегій, спрямованих на оптимізацію системи забезпечення національної безпеки.  

При цьому парадоксальним є те, що з однієї сторони протікає безперервна боротьба 

з протидії та нейтралізації загроз в безпековому середовищі (чи-то в 

односторонньому порядку, чи-то на багатосторонній основі), проте з іншої 

посилюється деструктивний потенціал безпекової сфери і, відповідно, знижується 

рівень безпеки, у тому числі внаслідок появи загроз нового типу.  

Проблеми, явища та процеси у сфері безпеки, змінюючи німецькі 

зовнішньополітичні пріоритети, підвищують роль ФРН, як безпекового гравця, 

впливаючи на її місце в сучасній системі міжнародних відносин: Німеччина 

рухається в напрямку збільшення відповідальності у вирішенні проблем як 

регіонального, так і глобального значення. Це знаходить відображення в 

нормативних документах з питань зовнішньої та безпекової політики ФРН, зокрема, 

у Білій книзі з питань безпекової політики та майбутнього Бундесверу.  
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Стан безпекового середовища Німеччини, а також усвідомлення взаємозв’язку 

між рівнем безпеки, стабільністю внутрішньодержавного розвитку й спектром 

зовнішньополітичних інтересів держави визначили багатовимірність позиції ФРН в 

регіональній та глобальній безпекових системах. Прагнучи мінімізувати загрози та 

виклики національній безпеці, керівництво ФРН посилює безпекову складову 

зовнішньополітичної діяльності держави з метою створення умов для безпечного 

розвитку на периферії національних та європейських кордонів.  

3. США є ключовим та незмінним позарегіональним партнером ФРН. 

Німеччина є залежною від США/НАТО у питанні забезпечення національної 

безпеки ФРН (військовий аспект). Автор переконаний, що незважаючи на тенденції 

щодо зменшення участі США в європейських справах, що пов’язано з 

переорієнтацією американської зовнішньої політики на інші регіони та зменшенням 

потенціалу загроз в Європі, європейська політика була і залишається однією з 

важливих складових частин глобальної стратегії США.  

Разом з тим, повноцінне функціонування загальноєвропейської безпекової 

архітектури Німеччиною вбачається неможливою без російської участі, попри 

анексію Криму, подальшу підтримку сепаратистів на Сході України з боку РФ, а 

відтак і порушення міжнародного права, що фактично стало загрозою для 

регіональної стабільності. Хоча російська агресія проти України призвела до 

згуртованості трансатлантичної вісі, формуючи імідж РФ як «загрози» для системи 

міжнародної безпеки, та перегляду концептуальних основ безпекової політики ФРН, 

однак, ця ситуація вкотре продемонструвала, що на жорстку геополітичну боротьбу 

з боку РФ європейські держави, зокрема ФРН, відповідають винятково м’якими 

нормативними інструментами, що демонструє їхню слабкість у військовому плані.  

Російський вектор є ключовим у східноєвропейській політиці ФРН, що 

пояснюється розвитком двосторонніх відносин в дусі особливого партнерства, 

зумовленого такими факторами: почуття історичної відповідальності ФРН перед РФ 

за політику націонал-соціалістів та розв’язання Другої світової війни; наявність 

бізнес-інтересів; сприйняття РФ як партнера у боротьбі з міжнародними загрозами й 

регіональними конфліктами, а також невід’ємну складову частину архітектури 

європейської безпекової системи; залежність Німеччини від російського 

енергетичного ринку; прихильне ставлення до РФ частиною німецького суспільства. 

У відносинах між Україною та РФ Німеччина відіграє посередницьку роль, 

балансуючи, при цьому, між США та Росією. Останнє дає ФРН змогу з однієї 

сторони реалізувати прагматичні інтереси у відносинах з ключовими акторами 

постбіполярної системи міжнародних відносин, але з іншої посилює зовнішню 

залежність Німеччини, особливо у безпековому плані.  

4. Німеччина, будучи провідником євроінтеграційних процесів, просуває не 

лише ініціативи з посилення політико-економічної взаємодії між державами-

членами ЄС, але й безпекові. Останнє зумовлено такими факторами:  

- наявність сформованої моделі політико-економічного співробітництва між 

учасниками євроінтеграційного процесу як основи для переходу до 

розширення сфер взаємодії;  

- інтенсифікація безпекових проблем в Європі та на периферії континенту;  
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- зацікавленість провідних держав Європи у створенні європейських 

автономних механізмів запобігання і протидії безпековим викликам та 

загрозам, що має доповнювати співробітництво в рамках системи колективної 

безпеки НАТО.  

Наразі військова агресія між європейськими державами (як безпосередня 

загроза) залишається малоймовірною, але потенціал небезпеки визначається 

розвитком ситуації на периферії ЄС. Виходячи з зацікавленості в належному 

забезпеченні національної безпеки (перший рівень безпекового середовища), яка є 

складовою частиною європейської безпекової системи (другий рівень безпекового 

середовища), на європейських державах покладається відповідальність за 

вироблення оптимальної моделі забезпечення регіональної безпеки. Такі зусилля 

спрямовані на вирішення проблем у трьох концентричних «безпекових колах»: в 

Європі, на кордонах Європи та поза Європою. На думку дисертанта, у зміцненні 

оборонних спроможностей ЄС провідну роль відіграє німецько-французька вісь, яка 

буде активізуватися після остаточного виходу Великої Британії з Союзу. Попри 

скептичну позицію більшості європейських держав щодо створення оборонного 

союзу ЄС, активізація військово-технічного співробітництва між європейськими 

державами та збільшення їхніх оборонних витрат буде вимушеним кроком 

принаймні з точки зору необхідності військово-технічної модернізації.    

5. Моделлю забезпечення національної безпеки ФРН, як і більшості держав-

членів ЄС, є участь у системі колективної безпеки в рамках НАТО. Зростаючі 

загрози та нестабільна динаміка розвитку системи міжнародних відносин, що 

трансформується, є спонукаючим елементом трансатлантичної взаємодії.  На думку 

автора, основними рисами, які притаманні розвитку трансатлантичних відносин, є: 

взаємний прагматизм, принцип солідарності, ціннісна основа, комплексність 

(широкий спектр сфер співпраці), тісний взаємозв’язок і зростаюча 

взаємозалежність, принцип комплементарності та ситуативність (ad hoc-коаліції 

зацікавлених) у безпековому плані.  

Участь Німеччини в структурах багатостороннього співробітництва у сфері 

безпеки є можливістю для розширеного формату кооперації з міжнародними 

акторами задля реалізації національних інтересів, передусім, – гарантування безпеки 

ФРН. Помітною рисою німецької участі в діяльності міжнародних організацій є 

входження до лідерів по фінансовим впливанням до бюджетів цих організацій. 

Проявляючи стриманість у плані військової участі, ФРН надає більшу перевагу 

розвитку невійськової складової діяльності міжнародних організацій. При цьому 

показовим є те, що ФРН належить до світових лідерів (поряд з США, КНР, РФ) по 

експорту озброєнь, що свідчить про превалювання економічних інтересів над 

процесами розвитку у віддалених регіонах. Послідовна зовнішньополітична 

активність ФРН в рамках ООН та ОБСЄ дає автору змогу констатувати, що і в 

подальшому буде зберігатися тенденція щодо посилення ролі багатостороннього 

формату співпраці у сфері безпеки. Передусім це зумовлено трендами глобального 

та регіонального розвитку, посиленням традиційних і появою нових безпекових 

загроз й, відповідно, зниженням рівня національної безпеки ФРН. 
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АНОТАЦІЯ  

Гаспарян А. Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 21.03.03 – геополітика (політичні науки). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2017.  

Розглянуто особливості розвитку безпекового виміру зовнішньої політики 

ФРН під впливом умов функціонування безпекового середовища держави на 

національному, регіональному та глобальному рівнях.   

Дисертант: 

- проаналізував концептуально-теоретичні підходи до дослідження безпекового 

виміру зовнішньої політики Німеччини; 

- визначив стан та фактори трансформації безпекового середовища ФРН; 

- проаналізував вплив США і РФ на безпекову політику ФРН; 

- з’ясував значення безпекової та оборонної політики ЄС для ФРН;  

- дослідив роль ФРН у структурі співробітництва у сфері безпеки в ООН, 

НАТО, ОБСЄ і  багатосторонніх коаліціях. 

Уперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно досліджено 

саме безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини та рівень зумовленості 

німецької зовнішньополітичної стратегії безпековою складовою. Oбґрунтовано й 

доведено, що ФРН трансформувалася з імпортера в експортера безпеки зі статусом 

«вимушеного лідера», зростаючого геоекономічного та безпекового гравця, 

зовнішній політиці якої притаманна ситуативність, акцент на «м’яку» силу та 

готовність до взяття на себе більшої відповідальності в міжнародних відносинах, 

зокрема, в безпековій сфері, що пов’язано зі зростанням загроз в безпековому 

середовищі держави. 

Удосконалено теоретичні підходи до дослідження безпекового виміру 

зовнішньої політики ФРН. Визначено особливості політики ФРН у сфері безпеки в 

рамках міжнародних організацій (ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ). 

Ключові слова: ФРН, безпека, зовнішня політика, безпекова політика, 

безпекові загрози, безпекове середовище.   
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АННОТАЦИЯ 

Гаспарян А. Л. Измерение безопасности внешней политики Германии. 

Квалификационный научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 21.03.03 – геополитика (политические науки). – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2017. 

Рассмотрены особенности развития измерении безопасности измерения 

внешней политики ФРГ под влиянием условий функционирования среды 

безопасности государства на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Диссертант: 

- проанализировал концептуально-теоретические подходы к исследованию 

измерения безопасности внешней политики Германии; 

- определил состояние и факторы трансформации среды безопасности ФРГ; 

- проанализировал влияние США и РФ на политику безопасности ФРГ; 

- выяснил значение политики безопасности и обороны ЕС для ФРГ; 

- исследовал роль ФРГ в структуре сотрудничества в сфере безопасности в 

ООН, НАТО, ОБСЕ и многосторонних коалициях. 

Впервые в украинской международно-политической науке комплексно 

исследовано именно измерение безопасности внешней политики Германии, а также 

уровень обусловленности немецкой внешнеполитической стратегии составляющей 

безопасности. Аргументировано и доказано, что ФРГ трансформировалась из 

импортера в экспортера безопасности со статусом «вынужденного лидера», 

растущего геоэкономического государства и игрока в сфере безопасности, внешней 

политике которой присуща ситуативность, акцент на «мягкую» силу и готовность к 

взятию на себя большей ответственности в международных отношениях в 

частности, в сфере безопасности, что связано с ростом угроз в среде безопасности 

государства. 

Усовершенствованы теоретические подходы к исследованию измерения 

безопасности внешней политики ФРГ. Определены особенности политики ФРГ в 

сфере безопасности в рамках международных организаций (ООН, НАТО, ЕС, 

ОБСЕ). 

Ключевые слова: ФРГ, безопасность, внешняя политика, политика 

безопасности, угрозы безопасности, среда безопасности. 
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The author analyzed and identified the peculiarities and trends of the Security 

Dimension of German Foreign Policy under the influence of operating conditions of the 

German security environment at national, regional and international levels.  
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The relevance of the topic is determined by the need of comprehensive scientific-

practical analysis of the Security Dimension of German Foreign Policy because of the 

fundamental meaning of the term «security».  

The author used the term «security dimension of foreign policy» to mean the set of 

objectives, tools and actions, distributed within the system of German foreign policy for 

the purpose of  detecting, preventing and neutralizing of security threats.  

To achieve these purposes the author has set the following tasks: 

- analyzing conceptual and theoretical approaches of the Security Dimension of 

German Foreign Policy; 

- determining the state and factors of transformation of the Germany’s security 

environment; 

- analyzing the U.S. and Russia’s influences on Germany’s security policy; 

- defining the role of the EU’s Common Security and Defence Policy for Germany; 

- examining Germany’s multilateral security cooperation within the framework of the 

UN, NATO, EU, OSCE and multilateral coalitions. 

For the first time in the Ukrainian international political science there is a 

comprehensive research of the Security Dimension of German Foreign Policy, the 

peculiarities of the Germany’s security environment as well as the level of dependence of 

German foreign policy strategy on the security issues. It is substantiated and proved that 

Germany was transformed from importer to exporter of security. Being a growing geo-

economic and security player, it has the status of "reluctant leader" of Europe. German 

foreign policy strategy is characterized by situatedness, emphasis on "soft power" and 

willingness to take on more responsibility in the international relations, especially in the 

security sphere due to the growing threats in security environment of country.  

There is an improvement in theoretical approaches to researching security 

dimension of the German foreign policy and peculiarities of the German security policy 

within international organizations (UN, NATO, EU and OSCE) as well as international 

coalitions. 

The results of the thesis may have scientific interest and being used in further 

researches of experts on German foreign and security policy, German-Ukrainian relations 

as well as on European and international security.  

Some provisions of the thesis have applied research interest and can be used by 

public authorities of Germany and Ukraine in the process of formation of foreign and 

security policy strategy. In addition, the results of the thesis may have educational interest 

and can be used in teaching in higher educational establishments the following disciplines: 

«Bases of National and International Security», «Foreign Policy of Western Europe 

Countries», «International and European Security», «International Relations and World 

Politics», «Regionalism and Regional security», «International Systems and Global 

Development», «International Conflicts» etc. 

Key words: Germany, Security, Foreign Security Policy, Security Threats, Security 

Environment. 
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