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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.

Фундаментальне значення поняття «безпека», як необхідна умова 

існування й розвитку німецької держави, актуалізує потребу аналізу й 

вивчення безпекового виміру зовнішньої політики ФРН. Останнє автор 

визначив як сукупність завдань, інструментів і дій, розосереджених в 

системі зовнішньої політики Німеччини, які спрямовані на виявлення, 

запобігання та нейтралізацію безпекових загроз.

Дослідження дало змогу дисертанту досягнути таких результатів:

1) визначені характеристики та тенденції розвитку безпекового виміру 

зовнішньої політики ФРН під впливом умов функціонування 

безпекового середовища держави на національному, регіональному та 

глобальному рівнях;

2) проаналізовані концептуально-теоретичні підходи до дослідження 

безпекового виміру зовнішньої політики Німеччини;

3) визначено стан та геополітичні чинники трансформації безпекового 

середовища ФРН;

4) проаналізовано вплив США і РФ на безпекову політику ФРН;

5) з’ясовано значення безпекової та оборонної політики ЄС для ФРН;

6) досліджена 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 

зумовленість німецької зовнішньополітичної стратегії безпековою 

складовою. Обґрунтовано й доведено, що ФРН трансформувалася з
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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 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).

Практичне значення дослідження визначається його актуальністю та 

науковою новизною. Результати дисертаційного дослідження 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 дисертаційного дослідження 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.

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

безпекові загрози, безпекове середовище.
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Оа8рагіап А. Б. 8есигіІу Бішеп8іоп оґ Оегшап йогеідп Роїісу. -  

Оиаїійсайоп 8сіепІійс Ше8і8. Мапи8сгірІ.

ТЬе Ше8і8 ґог Ійе РЬ.Б. йедгее іп РоїіІісаї 8сіепсе, 8ресіаїІу 21.03.03 -  

ОеороїіІіс8 (Роїііісаї 8сіепсе). Тага8 8Ьеусйепко КаІіопаї ШіуегеіІу оґ Куіу, 

Міпі8Ігу оґ ЕйисаІіоп апй 8сіепсе оґ Пкгаіпе. -  Куіу, 2017.

ТЬе геїеуапсе оґ Ійе Іоріс і8 йеІегшіпей Ьу Ійе пеей оґ сошргейеп8іуе 

8сіеп1ійс-ргас1ісаї апаїу8і8 оґ Ійе 8есигіІу Бішеп8іоп оґ Оегшап Рогеідп 

Роїісу Ьесаи8е оґ Ійе ґипйашепІаї шеапіпд оґ Іегш «8есигіІу». Тйе їаІІег і8 а 

ргегедиі8і!е ґог Ійе ехі8Іепсе апй ЬеуеїоршепІ оґ Ійе Оегшап 8Іа1е, Іакіпд іпіо 

сошійегаІіоп Ійе дгошпд гапде оґ 8есигі1у ІйгеаІ8. Тйе аиІйог и8ей Ійе Іегш 

«8есигіїу йішешіоп оґ ґогеідп роїісу» Іо шеап Ійе 8е1 оґ ой|есйуе8, Іоої8 апй 

ас1іоп8, йі8ІгіЬиІей шІйіп Ійе 8у8Іеш оґ Оегшап Рогеідп Роїісу ґог Ійе ригро8е 

оґ йеІесІіпд, ргеуепІіпд апй пеиІгаїігіпд оґ 8есигііу ІйгеаІ8.

А8 а ге8иї1 оґ Ійе ге8еагсй Ійе аиІйог шападей Іо асйіеуе Ійе ґоїїошпд 

Іа8к8:

1) Ійе ресиїіагіііе8 апй ІгепЙ8 оґ Ійе 8есигіІу Бішешіоп оґ Оегшап Рогеідп 

Роїісу ипйег Ійе іпйиепсе оґ орегаІіпд сопдіііош оґ Ійе Оегшап 8есигіІу 

БпуігопшепІ аІ паІіопаї, гедіопаї апй іпіегпаііопаї їеуеї8 ^еге 

йеІегшіпей;

2) сопсерІиаї апй ІйеогеІісаї арргоасйе8 оґ Ійе ЗесигіІу Бішеп8іоп оґ 

Оегшап Рогеідп Роїісу ^еге апаїугей;

3) Ійе 8Іаіе апй ґасіог8 оґ Ігап8ґогша1іоп оґ Ійе Оегшапу’8 ЗесигіІу 

БпуігопшепІ ^еге ехашіпей;

4) Ійе И.8. апй Ки88Їа’8 іпйиепсе8 оп Оегтапу’8 8есигйу Роїісу ^еге 

ійепІійей;

5) Ше гоїе оґ Оегшапу іп Ійе ішрїешепІаІіоп оґ Ійе БИ Сошшоп 8есигіІу 

апй Беґепсе Роїісу ^а8 йейпей;

6) Оегтапу’8 8есигіІу соорегаІіоп іп Ійе ґгаше^огк оґ ЦК, КАТО, БИ, 

О8СЕ апй шиїІіїаІегаї соаїіІіоп8 ^а8 ехашіпей.
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Рог ійе йг8і ііте іп ійе Пкгаіпіап іпіегпаііопаї роІШсаІ 8сіепсе ійе 

8есигііу Вішепзіоп оґ Оегтап Рогеідп Роїісу, ійе ресиїіагіііе8 оґ ійе 8есигііу 

епуігоптепі оґ Оегтапу а8 ^еїї а8 ійе Іеуеї оґ йерепйепсе оґ Оегшап Рогеідп 

Роїісу 8ігаіеду оп ійе 8есигііу і88ие8 аге сотргейешіуеїу ге8еагсйей. Іі і8 

8иЬ8іапііаіей апй ргоуей ійаі Оегтапу ^а8 ігап8ґогтей ґгот ітройег іо 

ехрогіег оґ 8есигііу. Веіпд а8 а дгошпд део-есопошіс апй 8есигііу рїауег іі йа8 

а 8іаіи8 оґ "геїисіапі їеайег" оґ Еигоре. Оегшап Рогеідп Роїісу 8ігаіеду і8 

іпйегепі 8ііиаіейпе88, етрйа8і8 оп "8ой ро^ег" апй шїїіп£пе88 іо іаке оп тоге 

ге8роп8іЬіїііу іп ійе іпіегпаііопаї геїаііоп8, е8ресіаїїу іп ійе 8есигііу 8есіог, 

Ьесаи8е оґ іпсгеа8іпд оґ ійгеаі8 іп 8есигііу епуігоптепі оґ соипігу. Тйеогеіісаї 

арргоасйе8 іо ге8еагсйіп§ 8есигііу Йітеп8іоп оґ ійе Оегтап Рогеідп Роїісу апй 

ресиїіагіііе8 оґ ійе Оегтап 8есигііу Роїісу шійіп іпіегпаііопаї огдапігаііош 

(ОК, КАТО, ЕИ апй О8СЕ) аге ітргоуей.

ТЬе ге8иїі8 оґ ійе ійе8і8 тау  Ьауе 8сіепіійс іпіеге8і апй Ьеіпд и8ей іп 

ґигійег ге8еагсйе8 оґ ехрегі8 оп Оегтап Рогеідп апй 8есигііу Роїісу, Оегтап- 

Пкгаіпіап геїаііоп8 а8 ^еїї а8 оп Еигореап апй іпіегпаііопаІ 8есигііу. 8оте 

ргоуі8іоп8 оґ ійе ійе8і8 йауе аррїіей ге8еагсй іпіеге8і апй сап Ье и8ей Ьу риЬїіс 

аиійогіііе8 оґ Оегтапу апй Пкгаіпе іп ійе ргосе88 оґ ґогтаііоп оґ ґогеідп апй 

8есигііу роїісу 8ігаіеду. Іп аййіііоп, ійе ге8иїі8 оґ ійе ійе8і8 тау  йауе 

ейисаііопаї іпіеге8і апй сап Ье и8ей іп іеасйіпд іп йідйег ейисаііопаї 

е8іаЬ1І8Ьшепі8 ійе ґоїїошпд Йі8сірїіпе8: «Ва8е8 оґ Каііопаї апй Іпіегпаііопаї 

8есигііу», «Богеідп Роїісу оґ ^е8іегп Еигоре Соипігіе8», «Іпіетайопаї апй 

Еигореап 8есигііу», «Іпіегпаііопаї Кеїаііоп8 апй ^огШ Роїіііс8», «Ке£іопаЙ8т 

апй Кедіопаї 8есигііу», «IпіетаііопаІ 8у8іет8 апй ОїоЬаї Беуеїортепі», 

«IпіетаііопаІ СопЙісі8» еіс.

Кеу могІЇ8: Оегтапу, 8есигііу, Рогеідп Роїісу, 8есигііу Роїісу, 8есигііу 

Тйгеаі8, 8есигііу Епуігоптепі.



6

Список публікацій автора,

. в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1.1. Гаспарян, А. Л. (2015). Вплив німецького фактору на розвиток 

відносин між США та ЄС. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин», 123 (2), 44 -  55.

1.2. Оазрагіап, А. (2015). ТЬе реси1іагіїіе8 оГ Ше Оегшап 8есигіїу 

епуігопшепі. Еигореап роІШсаї апії Іаж Різсоигзє, 2 (4), 97 -  102.

1.3. Гаспарян, А. Л. (2016). Внешнеполитические концепции 

безопасности Германии. РгоЬІєту Ьєгрієсгєтґма Еигору і Лг]і, 436 -  449.

1.4. Гаспарян, А. Л. (2016). Вплив міграційних проблем на безпекову 

політику ФРН. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць, 112, 326 -  

329.

1.5. Гаспарян, А. Л. (2016). Роль ФРН у врегулюванні безпекових 

проблем у 1990-х -  на початку 2000-х років. «Держава і право: Збірник 

наукових праць. Серія Політичні науки», 74, 142 -  153.

1.6. Гаспарян, А. Л. (2017). Роль ФРН у становленні Спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС. Міжнародні відносини. Серія: 

Політичні науки, № 14

Мр://іоитаІ8.ііг.кіеу.иа/іпбех.рЬр/ро1 п/агїіс1е/уіе\у/3086/2770 

. які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

2.1. Гаспарян, А. Л. (2015). Безпекові пріоритети Німеччини в умовах 

міжнародної нестабільності. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин», 1, 17 -  20.

2.2. Гаспарян, А. Л. (2015). Вплив Східного партнерства на безпекову 

складову зовнішньої політики Німеччини. «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики», 33 -  36.

2.3. Гаспарян, А. Л. (2015). Позиція ФРН щодо проблеми 

реформування РБ ООН. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сильна ООН -  кращий світ», 25 -  27.

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3086/2770


7

2.4. Гаспарян, А. Л. (2015). Особливості позиції ФРН щодо проблеми 

біженців. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», 1, 19 -  22.

2.5. Гаспарян, А. Л. (2016). Концептуальні основи зовнішньої 

політики ФРН у сфері безпеки. Матеріали Міжнародної науково- 

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Світове співтовариство: глобальні та регіональні 

виклики), 28 -  31.

2.6. Гаспарян, А. Л. (2016). Біла книга ФРН з питань безпекової 

політики та майбутнього Бундесверу: послідовність чи «вимушені зміни»?. 

Збірник наукових праць VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Безпека в умовах сучасних трансформацій міжнародної системи: 

виклики та перспективи», 85 -  87.

2.7. Гаспарян, А. Л. (2016). Політика ФРН щодо «українського 

питання». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених, 1, 12 -  14.

2.8. Гаспарян, А. Л. (2017). ФРН у структурі безпекового 

співробітництва в рамках ООН. Матеріали Міжнародної науково- 

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 1, 11 -  14.



8

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...........................................................9
ВСТУП...............................................................................................................10
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА 
ДЖЕРЕЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.............. 17

1.1. Концептуально-теоретичні аспекти дослідження безпекового виміру
зовнішньої політики Німеччини...................................................................17
1.2. Стан наукової розробки та джерельно-документальна база
дослідження................................................................................................... 47
Висновки до розділу 1 ...................................................................................55

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ФРН................................................................................................................... 57

2.1. Внутрішні та зовнішні детермінанти безпекового середовища
Німеччини...................................................................................................... 57
2.2. Вплив американського фактору на безпековий аспект зовнішньої
політики Німеччини...................................................................................... 73
2.3. Російський чинник формування безпекової політики ФРН...............85
Висновки до розділу 2 .................................................................................101

РОЗДІЛ 3. НІМЕЧЧИНА В СТРУКТУРАХ БАГАТОСТОРОННЬОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ БЕЗПЕКИ............................................. 103

3.1. Значення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС для
Німеччини.....................................................................................................103
3.2. Трансатлантичний чинник безпекової політики ФРН...................... 116
3.3. Німеччина в структурі безпекового співробітництва в ООН і
багатосторонніх коаліціях...........................................................................138
Висновки до розділу 3 .................................................................................166

ВИСНОВКИ...................................................................................................168
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.................... 176
ДОДАТКИ...................................................................................................... 206



9

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВДП

ЄС

ЗЄС

МЗС

НАТО

НБСЄ

НДР

ОБСЄ

ОВД

ООН

РБ ООН

РЕВ

РКБ

СДПН

СЗБП

СПБО

СРСР

ФРН

ХДС

ХСС

ЦСЄ

Вільна Демократична Партія 

Європейський Союз 

Західноєвропейський Союз 

Міністерство закордонних справ 

Організація Північноатлантичного договору 

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі 

Німецька демократична республіка 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

Організація Варшавського Договору 

Організація Об’єднаних Націй 

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй 

Рада економічної взаємодопомоги 

Регіональний комплекс безпеки 

Соціал-демократична партія Німеччини 

Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС 

Спільна політика безпеки і оборони ЄС 

Союз Радянських Соціалістичних Республік 

Федеративна Республіка Німеччина

Християнсько-демократичний союз (політична партія в ФРН) 

Християнсько-соціальний союз (політична партія в ФРН) 

Центрально-Східна Європа



10

ВСТУП

Актуальність теми дослідження визначається потребою наукового 

аналізу безпекового виміру зовнішньої політики ФРН, виходячи з 

фундаментального значення поняття «безпека» -  необхідна умова 

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 в цілому.

Сукупність внутрішніх та зовнішніх деструктивно спрямованих і 

взаємопов’язаних між собою факторів, явищ і процесів формують стан
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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 №°011Ш007054 «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 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;
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- 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
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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.

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.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють періоди врядування 

таких федеральних канцлерів:

- Г.Коль: 1982 -  1998 рр. (коаліція за участі ХДС/ХСС і ВДП);

- Г.Шрьодер: 1998 -  2005 рр. (коаліція за участі СДПН й «Союз 

90/Зелені»);

- А.Меркель: 2005 р. -  час закінчення дисертаційної роботи (2005 -  

2009 рр. коаліція за участі ХДС/ХСС і ВДП; 2013 -  2017 рр. -  

велика коаліція за участі ХДС/ХСС і СДПН).

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;
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- 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.
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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 

науково-практичних конференціях, а також в рамках освітніх програм для 

аспірантів та молодих вчених:

- ХП 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 дисертаційного 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);
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- 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 213 сторінок, з них 30 -  список використаних 

джерел, 8 -  додатки.



РОЗДІЛ 1.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНО- 

ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Концептуально-теоретичні аспекти дослідження безпекового 

виміру зовнішньої політики Німеччини

Для спрощення сприйняття означеної проблематики автор пропонує 

визначити основний категоріальний апарат дослідження:

- Зовнішня політика -  це діяльність держави, спрямована на розвиток 

та підтримку відносин з іншими державами й міжнародними 

організаціями з метою реалізації зовнішньополітичної стратегії, в 

основі якої лежать національні інтереси.

- Безпека -  це рівень захищеності суб’єкта та його інтересів від 

реальних та потенційних загроз, яка, однак, не може бути 

гарантована в повній мірі.

Визначення понять «національні інтереси» та «національна безпека», 

на думку автора, попри національну специфіку конкретної держави, 

найбільш комплексно представлені в Законі України «Про основи 

національної безпеки України» (2003 р.) [1]:

- Національні інтереси -  життєво важливі матеріальні, інтелектуальні 

і духовні цінності народу, визначальні потреби суспільства і 

держави, реалізація яких гарантує суверенітет держави та її 

прогресивний розвиток.

- Національна безпека -  захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

(зовнішніх та внутрішніх) національним інтересам. На думку 

Д.Болдуіна, концепт національної безпеки традиційно включає в

17
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себе передусім захист політичної незалежності та територіальної 

цілісності держави [2, с.13].

У якості ключових категорій національної безпеки дисертант виділяє

такі:

- «інтереси» (як визначальні потреби);

- «безпека» (як рівень захищеності);

- «загрози» (чинники, явища та процеси, які створюють стан 

небезпеки);

- «стан та рівень безпеки» (рівень реалізації інтересів);

- «усвідомлення інтересів, загроз та викликів» (аналіз безпекового 

середовища);

- «спроможність держави» (вироблення стратегії, наявність 

потенціалу, практична діяльність з виявлення та протидії загрозам).

- Безпековий вимір зовнішньої політики -  сукупність завдань, 

інструментів і дій, розосереджених в системі зовнішньої політики 

Німеччини, які спрямовані на виявлення, запобігання та 

нейтралізацію безпекових загроз.

- Безпекова політика -  це складова зовнішньополітичної діяльності 

держави, яка зводиться до вжиття заходів, спрямованих на 

виявлення, запобігання та нейтралізацію безпекових загроз.

- Безпекові загрози -  це потенційні та реальні чинники, явища та 

процеси, які, деструктивно впливаючи на національні інтереси, 

спроможні порушити стан безпеки.

- Безпекові проблеми -  це сукупність загроз, викликів, чинників, 

конфліктів та кризових ситуацій в цілому на локальному, 

регіональному та глобальному рівнях, які знижують рівень 

національної, регіональної чи глобальної безпеки.

- Безпекове середовище держави -  це умови забезпечення 

національної безпеки, включаючи як сукупність викликів та загроз,
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які можуть порушити стан безпеки, так і спроможність держави 

виявити, запобігти та нейтралізувати ці деструктивні явища.

В центрі дослідження -  забезпечення національної безпеки ФРН. 

Відтак, ключовою категорією дисертації є поняття «безпека», що має 

багато тлумачень. Запропоноване вище визначення автор пропонує 

доповнити двома іншими, які чітко демонструють тріаду зміни станів: 

«безпека -  загрози -  захист від них». Перше визначення запропоноване 

німецьким експертом з питань зовнішньої політики Г.Гельманом як 

феноменальне явище: «Безпека -  політика держави (охоплює заходи з 

формування збройних сил, доктринальне оформлення безпекової політики, 

володіння сучасними видами озброєнь тощо), яка націлена на виявлення, 

боротьбу та нейтралізацію загроз територіальній цілісності (зовнішній 

вимір) й системі суспільної стабільності (внутрішній вимір) [3, с.606]. 

Друге визначення запропоноване російським дослідником В.Кулагіним: 

«Безпека -  це стан захищеності ключових цінностей та інтересів від загроз 

[4, с.12].

Два основні підходи до визначення поняття «безпека» виділив 

український фахівець у сфері міжнародних відносин М.Капітоненко [5, 

с.330-331]:

- традиціоналістський підхід, згідно з яким безпека окремих держав та 

міжнародної системи в цілому визначається військово-політичними 

факторами. Стан безпеки досягається шляхом проведення політики 

силової рівноваги та поглиблення взаємозалежності між державами.

- нетрадиціоналістський підхід, згідно з яким визначальними для 

стану безпеки є невійськові фактори. Передусім мова йде про нові 

загрози, зокрема, транснаціональні, які вимагають реагування з боку 

світового співтовариства.

Автор наголошує на тому, що безпека -  це не лише стан захищеності 

суб’єкта, але й реальна здатність реалізувати власні інтереси, виходячи з 

наявного й шляхом створення додаткового потенціалу у вигляді сукупності
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інструментів та засобів з протидії існуючим та потенційним загрозам. У 

даному випадку можна виокремити дихотомію «загроза -  захищеність» як 

спрощений варіант ланцюга, що демонструє перехід від стану небезпеки 

(наявність загроз) до стану безпеки (стан захищеності): поява загрози -  

усвідомлення суб’єктом загрози власній безпеці -  вжиття заходів, 

спрямованих на протидію та нейтралізацію загроз -  досягнення стану 

захищеності. Відтак, стан безпеки є динамічним та вразливим явищем, що 

залежить від спектру та характеру загроз, а також від здатності держави 

забезпечувати власну безпеку.

Питанням забезпечення національної безпеки держав у своїх роботах 

значну увагу приділяли представники провідних теоретичних шкіл у сфері 

дослідження міжнародних відносин.

Реалісти (Г.Моргентау, Дж.Кеннан, К.Томпсон) вважали, що саме 

держава є головним актором міжнародних відносин, а тому забезпечення її 

безпеки (як стан захищеності від військових загроз) є імперативом. Хоча 

держави постійно ведуть боротьбу за силу, однак їхньою кінцевою метою є 

забезпечення миру.

Представники школи неореалізму (К.Уолтс, Дж.Снайдер), 

доповнюючи ідеї реалістів, підкреслювали, що міжнародна система і 

умови розвитку безпекового середовища впливають на держави, 

спрямовуючи їхню політику. На думку автора, погляди реалістів і 

неореалістів зазнають нових змін в умовах розширення суб’єктного поля 

міжнародних відносин і, відповідно, спектру традиційних та 

нетрадиційних загроз. Множинність акторів призводить до конкуренції 

між ними і виправданості принципу «гри з нульовою сумою», за яким 

виграш однієї сторони дорівнює програшу іншої. Подібний стан пов’язано 

з «дилемою безпеки» (поняття вперше застосував Дж.Герц у 1950 році). 

Експерт Р.Джервіс визначив дилему безпеки як ситуацію, коли «більшість 

засобів, за допомогою яких держава прагне підвищити власну безпеку, 

знижують рівень безпеки інших акторів» [6, с.359].
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Лібералісти (Дж.Най, Р.Кохейн) акцентували на тому, що посилення 

взаємозалежності світу призводить до зміцнення системи колективної 

безпеки. В умовах зростаючих загроз держави зацікавлені в об’єднанні 

зусиль з метою їхньої нейтралізації. Військова сила, як ключовий 

інструмент реалізації зовнішньополітичної стратегії держави, втрачає свою 

провідну роль. Натомість перевага надається інструментам «м’якої сили».

Конструктивісти (А.Вендт, Х.Булл, М.Уайт, Е.Хаас, Е.Адлер) 

розглядають безпеку через призму державної ідентичності, аксіологічних 

постулатів та соціальних конструктів, які виступають рушіями динаміки 

розвитку міжнародної системи і, відповідно, безпекового (соціального) 

середовища держави.

Представники школи демократичного миру (Д.Бабст, Б.Рассел) 

переконані, що ймовірність воєнного протистояння між демократичними 

державами є мінімальною, що пояснюється низьким рівнем внутрішнього 

конфліктного потенціалу в цих країнах. Автор погоджується з тим, що 

основні глобальні і регіональні загрози й виклики у сучасній системі 

міжнародних відносин відходять від держав, що не відбулися (ґаііеб 8Ше8).

На думку автора, великий внесок до безпекових досліджень зробили 

представники Копенгагенської школи міжнародних досліджень, в рамках 

якої дослідники Б.Бузан і О.Вевер сформували такі концепції [7]:

1) концепція секторального підходу до вивчення безпекових процесів, 

тобто виокремлення секторів або сфер безпеки: військова, політична, 

соціальна, економічна тощо, які є взаємопов’язаними та 

взаємозалежними між собою;

2) концепція сек’юритизації -  перенесення безпекового дискурсу на 

інші сфери життєдіяльності, за рахунок чого останні стають об’єктом 

забезпечення безпеки або ж загрозою, адже проблема набуває 

нагального значення та характеризується високим ступенем безпеки. 

На думку автора, експортозалежність німецької економіки і її 

переважно європейська спрямованість є прикладами сек’юритизації;
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3) теорія регіональних комплексів безпеки.

За Б.Бузаном, регіональний комплекс безпеки являє собою групу 

акторів міжнародних відносин, чиї процеси сек’юритизації, 

десек’юритизації чи обидва разом настільки пов’язані між собою, що не 

можуть бути проаналізовані на належному рівні та вирішені, якщо їх 

розглядати окремо один від одного [7, с.44]. На думку автора, ФРН, будучи 

членом ЄС, як унікального інтеграційного об’єднання, є складовою 

частиною Європейського регіонального комплексу безпеки. У такому разі 

йдеться про накладання національного та регіонального рівнів безпекового 

середовища держави.

Крім того, концептуальні розробки дослідників Копенгагенської 

школи дають автору змогу виділити парадокс у безпековій сфері: 

відбувається розширення об’єктного поля безпекових досліджень (поряд з 

розширенням суб’єктного поля міжнародних відносин), що призводить до 

багатовимірності поняття «безпека». Поряд з військовою безпекою 

активізувалися економічна, енергетична, екологічна, інформаційна тощо. 

Професор Гарвардського університету Е.Ротшильд розширення 

предметного поля безпеки охарактеризувала за допомогою наступних 

форм [8, с.55]:

1) розширення безпеки «вниз від безпеки держав до безпеки груп і 

індивідуумів»;

2) розширення «вверх від держав до біосфери»;

3) горизонтальне розширення -  від військової безпеки до політичної, 

економічної, соціальної, екологічної чи безпеки людини;

4) розширення політичної відповідальності за забезпечення безпеки, 

що проявляється у вигляді процесу дифузії в різних напрямках: 

«вверх від держав до міжнародних інститутів, вниз до 

регіональних і місцевих органів врядування, а також до 

неурядових організацій, суспільної думки, преси, абстрактних сил 

природи або ринку».
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В цілому, багатовимірність поняття «безпека» обумовлюється 

набором факторів за наступними сферами [9, с.4]:

- воєнна -  стосується взаємозв’язку між наявними озброєннями та 

обороноздатністю держави, а також взаємного сприйняття держав 

одна одної;

- політична -  сфокусована на організаційній стабільності держав, 

системах врядування та ідеологій, які надають їм легітимності;

- економічна й енергетична -  зосереджується на доступі до 

ресурсів, фінансів та ринків, необхідних для підтримки 

прийнятного рівня добробуту країни і функціонування державної 

влади;

- суспільна, культурно-гуманітарна -  зосереджена на стійкості й 

еволюції традиційних моделей мови, культури, звичаїв, релігії та 

національної ідентичності;

- екологічна безпека -  стосується збереження локальної й 

планетарної біосфери, від яких залежать інші сфери людського 

життя;

- інформаційна -  стосується безпечного використання інформації, 

що є особливо актуальною в епоху розвитку інформаційного 

суспільства.

Розширене розуміння поняття «безпека» експерт К.Даас розглядає 

через такі виміри [10, с.7]:

1) предметний вимір -  доповнення традиційних аспектів безпеки 

економічними, екологічними та гуманітарними складовими;

2) перехідний вимір -  перенесення акценту від безпеки держав до 

безпеки суспільства та окремих індивідів;

3) просторовий вимір -  просторове розширення поняття «безпека» 

від національного до регіонально-глобального рівня;

4) вимір загроз -  диференціація якісного значення безпекових 

викликів: конкретні загрози та дифузійні ризики.
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Дослідник Р.Парі також представив багатовимірність поняття 

«безпека» (див. додаток 1) [11, с.74] через призму об’єкта безпеки (індивід, 

суспільство, держава) і характер безпекових загроз. Останнім також 

притаманна багатоаспектність: традиційні та нетрадиційні, асиметричні та 

симетричні, «жорсткі» (війна, тероризм і розповсюдження зброї масового 

ураження) та «м’які» (зміни клімату, міграція, міжетнічні конфлікти, 

кібертероризм) тощо. Так, «жорстка» безпека включає воєнні та оборонні 

аспекти національної безпеки держави, а «м’яка» зосереджується на 

політичних, соціальних та економічних аспектах [12, с.7]. При цьому 

важливого значення набуває поєднання категорій «значення безпеки» 

(який стан безпеки?) та «механізми забезпечення безпеки» (яким чином 

досягнути цього стану?) [13, с.383] (див. додаток 2).

Оскільки зовнішня політика ФРН характеризується 

багатовекторністю та широким спектром функціональної взаємодії зі 

світовим співтовариством, очевидно, що її безпековій складовій також 

притаманний поліваріантний характер. Загальний поділ безпекових загроз 

на локальні, регіональні та глобальні змушує Німеччину розвивати 

різновекторну безпекову політику, виходячи з міркувань їхньої 

пріоритетності та диференційованого підходу.

Хоча помітною тенденцією сучасного розвитку системи 

міжнародних відносин є перехід акценту від безпеки держави 

(національної безпеки) до безпеки людини -  гуманітарна безпека, проте 

ключовим виміром безпеки все ж залишається воєнна безпека як стан 

захищеності життєво важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх 

загроз, пов’язаних із застосуванням військової сили або з погрозою її 

застосування [4, с.18]. Мова йде про національну безпеку у вузькому 

розумінні, що включає створення безпечних умов існування людини, 

суспільства та держави, а також дотримання територіальної цілісності й 

суверенітету ФРН передусім за допомогою федеральних збройних сил, 

діяльності розвідувальних організацій тощо. Вочевидь, забезпечення
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національної безпеки -  це першочергова функція держави. На думку 

автора, стан забезпечення національної безпеки є важливою 

детермінантою зовнішньополітичної стратегії та внутрішньополітичного 

розвитку ФРН.

У якості прикладу національного тлумачення векторів розвитку 

безпекової складової зовнішньої політики Німеччини автор наводить 

бачення, запропоноване Федеральним міністерством оборони, що включає 

такі складові [14, с.20]:

- мультилатералізм та акцент на ціннісний аспект;

- глобалізація та більш комплексне безпекове середовище;

- посилення взаємозалежності;

- акцент на НАТО як ключового безпекового актора при одночасному

розумінні важливості ролі ЄС;

- мережева безпека.

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 

лежить в основі європейської та трансатлантичної векторів зовнішньої 

політики ФРН.

Повоєнне керівництво ФРН на чолі з канцлером К.Аденауером 

прагнуло закріпити модель забезпечення національної безпеки ФРН. 

К.Аденауер вважав, що «безпека ФРН буде забезпечена тоді, коли ФРН 

міцно закріпить свої позиції в сім’ї західноєвропейських демократій і 

перетвориться від залежного об’єкта в діючого та рівноправного суб’єкта 

європейської політики» [15, с.50]. У цьому контексті автор звертає увагу
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на важливість «рольового концепту ФРН», що означає її представленість 

як важливої складової частини і структурного елементу Західного світу, 

який перейшов до нового позиціонування попри переможений статус 

внаслідок Другої світової війни.

Існування двох німецьких держав з 1949-ого року поставило перед 

політичним керівництвом ФРН подвійне завдання: по-перше, забезпечити 

національну безпеку і стабільний економічний розвиток країни в мирних 

умовах, і, по-друге, стати структурним елементом економічних і військово- 

політичних інтеграційних процесів в Європі. Вочевидь, цим процесам був 

притаманний взаємопов’язаний характер.

У контексті розвитку інтеграційного вектору післявоєнної 

зовнішньої політики ФРН передусім мова йде про створене у 1951 році за 

її участі Європейського об’єднання вугілля та сталі (Європейське 

економічне співтовариства -  1957 р., ЄС -  1993 р.), членство в 

Західноєвропейському Союзі (1954 р.), в НАТО (1955 р.), в ООН (1973 р.), 

в ОБСЄ (НБСЄ -  1975 р., ОБСЄ -  1995 р.). Слід відмітити, що членство в 

НАТО уможливило відновлення федеральних збройних сил.

Саме інтеграційний шлях ліг в основу реалізації післявоєнної 

зовнішньополітичної стратегії керівництва ФРН, що мало сприяти 

нормалізації відносин з Францією (Єлісейський договір 1963 р.), 

відновленню територіальної цілісності німецької держави задля 

утвердження мирного та благополучного розвитку єдиної Німеччини.

Орієнтована на Захід політика федерального канцлера К.Аденауера у 

комбінації зі східною політикою В.Брандта разом з пануючою серед 

політичної еліти та в суспільстві «цивільної» налаштованості створювали 

основу німецької зовнішньополітичної стратегії, чим пояснювалася 

подальша необхідність збереження цієї традиції [11, с.623].

Автор переконаний, що без попередньої інтеграції в європейські та 

євроатлантичні інтеграційні структури та заручення підтримкою західних 

держав неможливим був би процес об’єднання ФРН і НДР, що
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безпосередньо залежав від динаміки розвитку міжнародних відносин в 

Європі, взаємодії ФРН з західними державами, з СРСР та, зрештою, від 

стану німецько-німецьких відносин. Після підписання Договору про 

остаточне врегулювання стосовно Німеччини [16] (Московський договір 

«2+4» від 12 вересня 1990 року, підписаний НДР, ФРН, США, Францією, 

Великою Британією та СРСР), коли союзники по Другій світовій війни 

відмовились від своїх прав щодо Німеччини, з’явилися нові можливості 

для розвитку зовнішньої політики Німеччини. Власне тоді була відновлена 

німецька єдність (повний суверенітет Німеччини над внутрішніми та 

зовнішніми справами) та врегульовані зовнішньополітичні аспекти 

об’єднання Німеччини (об’єднання НДР, ФРН і всього Берліну 

завершилося 3 жовтня 1990 року): об’єднана Німеччина не мала жодних 

територіальних претензій до інших держав і не збиралася висувати їх в 

майбутньому.

Про значущість європейської інтеграції для розвитку ФРН свідчать 

заяви німецьких офіційних осіб:

1) колишній міністр закордонних справ ФРН (1974-1992 рр.) Г.-Д. 

Геншер: «Ми хочемо бачити не німецьку Європу, а європейську 

Німеччину. Національні та європейські інтереси ФРН є ідентичними. 

Чим більше європейською є наша політика, тим більше 

національною вона є. Як засвідчила історія: лише будучи гарними 

європейцями, ми можемо бути гарними німцями» [17].

2) колишній федеральний канцлер Г.Коль (1982-1998 рр.): «Ми 

знайшли нашу національну ідентичність за допомогою успішного 

досвіду європейської інтеграції» [18, с.10].

Розвиток союзницьких відносин з Заходом стали не лише 

зовнішньополітичним пріоритетом Німеччини, але й основою 

забезпечення національної безпеки, запорукою забезпечення політичного 

та економічного розвитку й функціонування багатовекторної зовнішньої 

політики ФРН.
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Зовнішня політика післявоєнної Німеччини у сфері безпеки 

базувалася на «святій трійці» [19, с.155], що автор пояснює поступовим 

зростанням ролі колективного (мультилатерального) способу забезпечення 

безпеки, на противагу односторонньому підходу:

1) відданість НАТО (колективна оборона);

2) відданість ООН (колективна безпека);

3) відданість ЄЕС/ЄС (регіональна економічна та політична безпека). 

Перші два напрями співробітництва здебільшого мали безпековий

характер, у той час як третій -  політико-економічний. Показово, що ці 

вектори розвитку зовнішньої політики ФРН залишаються пріоритетними 

для держави і в постбіполярний період. Хоча на сучасному етапі мова йде 

не про інтеграцію, а про активну діяльність Німеччини в політико- 

безпекових структурах багатостороннього співробітництва (ООН, НАТО, 

ОБСЄ, ЄС).

2. Концепт мирної держави. Політика націонал-соціалістів та 

розв’язання Другої світової війни, окрім економічних втрат для держави, 

залишили негативний відбиток на німецькому суспільстві й держави в 

цілому. Хоча протягом півстоліття існували дві окремі німецькі держави 

(ФРН і НДР) з різними суспільно-політичними уявленнями (що лягло в 

основу виокремлення націоналістичних, проєвропейських, проросійських, 

проамериканських настроїв німецького суспільства), але їх об’єднувало 

почуття спільної історичної відповідальності за діяння націонал-соціалістів 

та страх перед «холодною війною» [20].

У період «холодної війни» в німецькому політичному дискурсі 

виникає концепт мирної держави, в основі якого лягли такі принципи: Ні 

війні (№е шебег Кгіед)! Ні Аушвіцу (Ме шебег АшсЬшїг)! Ні самотності 

(Ме шебег аііеіп)! Їх можна тлумачити таким чином [21, с.268]:

- Ме шебег Кгіед -  свідчить про утримання від застосування сили в 

міжнародних відносинах, що можна трактувати як «культуру 

стриманості»;
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- Ме шебег ЛшеЬшїг -  свідчить про гуманізацію зовнішньої 

політики ФРН завдяки приділенню важливої ролі правам людини й 

формуванню особливих відносин з Ізраїлем;

- Ме шебег аііеіп -  свідчить про просування мультилатеральної 

зовнішньої та безпекової політики ФРН;

- Ме шебег Уоікегшогб -  свідчить про виправдання гуманітарних 

інтервенцій задля придушення актів геноциду.

У статті 2 Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини 

від 12 вересня 1990 року, закріплено, що з німецької землі виходитиме 

лише мир, а в статті 3 уряди ФРН і НДР підтвердили свою відмову від 

виробництва, володіння й розпорядження ядерною, біологічною та 

хімічною зброєю, базуючись на права і зобов’язання в рамках Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року [16]. При 

цьому слід відмітити, що хоча від Німеччини, як мирної держави, не 

виходять загрози, однак зовнішні безпекові загрози детермінують 

пріоритети розвитку зовнішньої політики ФРН, знижуючи рівень 

національної безпеки.

У контексті згаданих вище принципів відомий німецький політолог 

Г.Мауль влучно, на думку автора, визначив чотири ключові норми, які 

притаманні зовнішній політиці об’єднаної Німеччини [18, с.10]:

1) «ніколи знову» (пацифізм, моральність, демократія);

2) «уникнення самотності» (інтеграція, мультилатералізм, 

демократизація);

3) «політика, а не сила» (надання переваги політико-дипломатичним 

засобам вирішення проблем);

4) «норми визначають інтереси».

Вочевидь, об’єднана Німеччина перетворилася з імпортера в 

експортера, зі споживача в постачальника безпеки. У цьому контексті в 

1996 році міністр оборони ФРН Ф.Рює (1992-1998 рр.) доречно зазначив: 

«або ми експортуємо стабільність (розширення НАТО на Схід), або ж
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нестабільність приходить до нас» [22, с.136]. Німеччина, будучи членом 

НАТО та ЄС, й, відстоюючи розширення цих організацій на Схід (у першу 

чергу шляхом включення територіально близьких країн ЦСЄ -  Польща, 

Угорщина, Чехія, Словаччина), демонструвала, що не несе загрози для 

східних сусідів й прагне оточити себе дружніми/союзними державами.

Автор звертає увагу на те, що історичний досвід існування ФРН в 

умовах високого рівня загроз зумовив поступову трансформацію 

суспільно-політичного сприйняття концепту безпеки. Так, у ФРН 

сформувалася нова безпекова культура -  підвищена вразливість до 

безпекових загроз і реакція на них виходячи з пріоритетності ціннісних 

аспектів зовнішньої політики ФРН. Мирний характер зміни кордонів 

Німеччини (об’єднання ФРН і НДР), що ліг в основу переходу концепту з 

конфронтації в кооперацію у відносинах з НДР, а згодом і з іншими 

країнами ЦСЄ, а також стриманість у застосуванні збройних сил в 

міжнародних операціях є свідченнями розвитку ФРН як миролюбної 

держави, зовнішньополітична стратегія якої базується на прагненні 

гарантувати національну безпеку шляхом стабілізації свого оточення та 

співробітництва з сусідами.

3. Концепт безпечного сусідства. Об’єднання Німеччини призвело 

до геополітичних змін в Європі та сприяло прискоренню економічної і 

політичної інтеграції на континенті й трансформації Європейського 

економічного співтовариства у Європейський Союз. Зовнішньополітична 

стратегія німецького керівництва спрямовувалася на адаптацію держави до 

нових умов геополітичного розвитку, зокрема, шляхом стабілізації 

безпекового середовища держави.

Розвиток процесів у внутрішньому безпековому середовищі 

об’єднаної Німеччини отримав позитивну динаміку за рахунок мирного 

характеру відновлення територіальної цілісності німецької держави. 

Однак, в зовнішньому оточенні країни спостерігалися зворотні тенденції: 

активізація міграційних потоків та транскордонних загроз в результаті
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розпаду СРСР й припинення діяльності РЕВ і ОВД. Останні процеси 

послабили вплив СРСР на європейські держави, а вивід військ з країн ЦСЄ 

(з території НДР відбулося у 1994 році) означав надання стратегічного 

простору в розпорядження іншим державам, у тому числі Німеччині [23, 

с.25].

В зовнішньополітичній стратегії ФРН пріоритетності набував вектор 

просування концепту «географічного розширення» ЄС. ФРН була 

зацікавлена в стабілізації ринкової економіки й демократичних засад в 

країнах ЦСЄ, а також реалізації національних економічних 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. Вочевидь, виходячи з міркувань безпеки, постоб’єднане 

німецьке керівництво проводило політику нормалізації відносин завдяки 

позбавленню Німеччиною післявоєнних обмежень в своїй зовнішній 

політиці на міжнародній арені [24, с.215].

Як уже згадувалося, федеральний концепт щодо східних сусідів 

базувався на «східній політиці» німецького канцлера В.Брандта. Ще 

наприкінці 1960-х початку 1970-х німецькі соціал-демократи вважали, що 

інтеграція із Заходом -  це пріоритет, але зі східними сусідами також 

потрібно нормалізувати відносини. У цьому контексті влучну 

характеристику дав колишній федеральний міністр закордонних справ 

1974-1992 рр. Г.-Д.Геншер, говорячи про стан справ в Європі: 

«...неможливо буде досягти процвітання на Заході, допоки Схід буде 

стикатися з нестабільністю» [25].

В урядовій заяві з актуальних питань зовнішньої політики 2 квітня 

1992 року канцлер Г.Коль також підкреслив важливість географічного 

фактору для стану безпекового середовища Німеччини: «політична 

нестабільність, економічний занепад, соціальна незгода та революційний
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розвиток в східних сусідніх країнах безпосередньо впливають на 

внутрішню ситуацію в Німеччині. Допомагаючи країнам Центральної, 

Східної та Південної Європи, ми допомагаємо собі» [22, с.109]. За 

підходом німецького керівництва «зона стабільності» повинна була 

розширюватися передусім в східному напрямку від кордонів федерації.

У цьому контексті доречно зазначає германіст Н.Павлов, вказуючи, 

що «Німеччина намагалась створити буферну зону на базі таких країн, як 

Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина на шляху впливу дестабілізуючих 

процесів, які відбувалися на просторі колишнього СРСР» [26, с.621]. Окрім 

того, для Німеччини надзвичайно важливим був той факт, що після 

перенесення кордону ЄС на схід, вона змінювала свій периферійний 

політико-географічний статус і переставала бути фронтовою державою 

на кордоні зі Східною Європою [27, с.71].

На думку автора, ця стратегія базується на ключовому елементі 

неофункціоналізму -  концепції «переливу», основна ідея якої, на думку 

українського експерта В.Копійки, полягає в кумулятивному характері 

інтеграційного процесу, якому властиве постійне, поступове розширення 

впливу на суміжні сфери суспільного життя, а його досягнення -  на треті 

держави [28, с.29]. Активний зовнішній «перелив» передбачає, що країни -  

не члени активно прагнуть остаточного членства в ЄС і бажають будь-що 

прийняти довгострокові цілі співтовариства. Так, Польща та Чехія, як 

сусідні з ФРН держави, стаючи членами НАТО в 1999 році і ЄС у 2004 

році, позитивно вплинули на геополітичні умови розвитку ФРН.

Зацікавленість ФРН в безпеці та стабільному розвитку на кордонах 

ЄС пояснюється тим, що безпека сьогодні визначається не лише в 

географічних термінах. Розвиток в регіонах на периферії Європи і поза 

зоною європейської безпеки та стабільності має безпосередній вплив на 

безпеку Німеччини [29, с.2]. Замість побудови «кола друзів», ЄС сьогодні 

оточений «колом вогню», а процес європеїзації набув дестабілізаційного 

характеру [30].
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Російський експерт С.Голунов справедливо відмічає, що 

прикордонні проблеми, з якими зіткнувся ЄС, зумовлені специфікою 

розвитку даного наднаціонального утворення: Союз знаходиться в процесі 

розширення, в результаті чого рубежі між країнами-членами ЄС стають 

прозорішими, а прикордонні та візові питання відходять в минуле. 

Натомість, скасування цих бар’єрів супроводжується зміцненням нових 

зовнішніх кордонів, відповідальність за безпеку яких покладається на 

«новачків» ЄС, які, приєднуючись до Шенгенської зони, стають 

охоронцями візового режиму. При цьому в прикордонній політиці ЄС 

відбувається пошук балансу між інтересами забезпечення безпеки Європи і 

розвитком взаємовигідного співробітництва з державами, які знаходяться 

на її периферії, з метою створення поясу добросусідства [31].

Хоча ФРН оточена державами зі стабільними владними режимами, 

які не загрожують одна одній і від них майже не виходять загрози (це 

об’єднує розвинені держави), однак ризики і загрози виникають за межами 

європейської зони стабільності, які, знижуючи рівень європейської та 

національної безпеки ФРН, спонукають європейських держав 

співпрацювати між собою з метою забезпечення безпеки в Європі 

передусім шляхом подолання викликів на периферії континенту.

4. Німеччина як «цивільна держава». Цю концепцію запропонував 

професор Г.Мауль у 1990 році у статті «Німеччина і Японія: нові цивільні 

держави». Це «рольовий концепт», згідно з яким Німеччина позиціонує 

себе 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 мультилатеральний формат співпраці з метою 

захисту колективних інтересів, наприклад, застосування статті 5 

Північноатлантичного договору в рамках НАТО), й, допомагаючи 

«цивілізувати» міжнародні відносини шляхом зміцнення міжнародних
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норм [33]. Експерт Д.Зенгхас наводить шість цільових вимірів 

«багаторівневої комплексної програми» під назвою «цивілізація» [3, с.74]:

1) деприватизація сили;

2) контроль за монополією сили та формування правової держави;

3) створення взаємозалежності та контроль за станом афекту;

4) форми демократичної участі;

5) соціальна справедливість;

6) конструктивна політична культура конфлікту.

На думку Т.Ріссе, концепти «цивільна держава», «мультилатералізм» 

та «орієнтація на європейську політику» -  це три складові частини 

зовнішньополітичної ідентичності Німеччини, які є тісно 

взаємопов’язаними між собою [3, с.55]. Г.Мауль, доповнюючи ці складові, 

виокремив ключові принципи зовнішньої політики Німеччини [34]:

1) відмова від традиційної силової політики; скептицизм стосовно 

використання військової сили, що часто помилково трактується як 

пацифізм;

2) принцип мультилатералізму -  підтримка тісних відносин з 

ключовими партнерами;

3) зовнішня політика, що базується на «цінностях» задля реалізації 

європейської ідеї, просування демократії, захисту прав людини.

Дещо схожий варіант представлення принципів зовнішньої та

оборонної політики ФРН, які також закріплені в Білій книзі національної 

безпеки Німеччини та майбутнього Бундесверу від 2006 року, 

запропонував німецький експерт Ф.Теттвайлер [35]:

- комплексний підхід в управлінні кризами;

- спрямування зусиль щодо запобігання кризам;

- принцип мультилатералізму, що можна розглядати через призму

двох вимірів: кількісний та якісний. При кількісному розумінні

вирішальною рисою є кількість союзних держав, а при якісному -  способи 

міждержавної взаємодії [11, с.443].
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5. Німеччина як «торговельна держава» або як «геоекономічна 

держава». Місце і роль Німеччини в міжнародних відносинах з точки зору 

економічного зростання країни пояснюють концепти Німеччина «як 

геоеконономічна держава» або як «торговельна держава», що знайшло 

підтвердження в книзі Р.Роузкранса «Підйом торговельної держави: 

торгівля і завоювання в сучасному світі» (1986 р.) і в статті Е.Люттвака 

«Від геополітики до геоекономіки» (1990 р.). Останній описав новий 

феномен, що полягає в зменшенні ролі військової сили в деяких частинах 

світу із-за того, що методи комерції замінили методи військової сили [33, 

с.39-40].

Німеччина є найрозвиненішою економікою Європи і третім 

експортером у світі після КНР і США [36]. Виходячи саме з оцінки 

економічної потуги ФРН, німецький політолог Е.Зандшнайдер 

охарактеризував ФРН «як світову державу» [37]. Експерт Ш.Шабо 

порівняв Німеччину з давньоримським Богом торгівлі Меркурієм 

(Німеччина = геоекономіка), а США -  з давньоримським Богом війни 

Марсом (США = геополітика) [38]. При цьому слід відмітити, що 

характерними рисами німецької економіки є залежність від експорту і 

переважно європейська спрямованість.

Беручи до уваги запропоновану Копенгагенською школою 

міжнародних досліджень концепцію сек’юритизації, тобто перенесення 

безпекового дискурсу на інші сфери життєдіяльності (окрім військової), за 

рахунок чого останні стають об’єктом забезпечення безпеки або ж 

загрозою, адже проблема набуває нагального значення та характеризується 

високим ступенем безпеки, автор вважає, що сек’юритизованою сферою у 

випадку Німеччини є її експортозалежність. Прикладами загроз подібного 

роду є такі процеси:

1) нестабільний розвиток в країнах-імпортерах німецької продукції;
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2) загострення боргової кризи в зоні євро на зразок грецької, що 

підриває не лише основи функціонування ЄС та єврозони, але й імідж 

Німеччини як «локомотива» ЄС тощо.

Саме з міркувань скорочення енергозалежності та мінімізації загроз, 

які виходять від використання атомної енергії, в Німеччині ефективно 

впроваджуються програми енергоефективності. Стратегію ФРН в 

енергетичній сфері остаточно змінила аварія на АЕС «Фукусіма-1» в 

Японії (2011 р.). Керівництво держави ухвалило рішення (так званий 

«енергетичний поворот») щодо відмови від атомної енергії до 2022 року 

(до цього часу мають закритися усі 17 АЕС) і переходу до використання 

альтернативних джерел енергії (передусім сонячної та вітрової).

Проект «20-20-20 до 2020 року» передбачає реалізацію трьох завдань 

в сфері енергетичної та кліматичної безпеки [39]:

- скорочення викидів парникових газів на 20%;

- відновлювальні джерела енергії мають складати 20% 

«енергетичного кошику»;

- підвищення рівня енергоефективності на 20%.

На думку автора, економічний потенціал ФРН актуалізує дискусії 

щодо «рольового концепту ФРН». Наприклад, прагнучи приєднатися до 

постійних членів РБ ООН, Німеччина демонструє цим, що готова брати на 

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

Франція, не будучи при цьому ядерною державою. Саме економічна потуга 

лежить в основі характеристики Німеччини як «вимушеного гегемона 

Європи» [40], попри те, що «німці занадто сильні, щоб їх проігнорувати, 

але, водночас, занадто слабкі, щоб нав’язати своє волю» [41].

6. Концепція «мережевої безпеки» або «комплексного підходу». 

Комплексна (мережева) безпека означає, що значущі державні та 

недержавні актори у сфері безпеки, домовляються між собою, взаємодіють 

та інтегруються на довгостроковій основі:

- щодо їхніх цілей й ресурсних спроможностей,
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- за допомогою процесів аналізу, планування, концептуальної 

підготовки, дослідження, розробки, застосування,

- з метою управління, запобігання, врегулювання та подальшого 

контролю над кризовими ситуаціями,

- на національному та міжнародному рівнях [42, с.7].

Згідно цієї концепції 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. Рівнями комплексності є [43]:

1) державний, що на національному рівні включає урядову 

діяльність, на міжнародному -  двосторонні відносини з іншими державами 

та багатостороннє співробітництво в рамках міжнародних організацій, а на 

локальному -  діяльність державних і недержавних акторів;

2) недержавний -  на національному рівні включає, наприклад, 

активність німецького громадянського суспільства; на міжнародному рівні 

-  діяльність міжнародних неурядових організацій, а на локальному -  

місцевих неурядових організацій.

Як поняття і концепт «мережева безпека» вперше була закріплена в 

Білій книзі з питань національної безпеки і майбутнього Бундесверу 2006 

року: «...майбутній політико-безпековий розвиток визначають,

насамперед, не військові, а суспільні, економічні, екологічні та культурні 

умови. Вочевидь, безпека не може забезпечуватися однією державою 

самостійно, а тому необхідним є більш ширший підхід гарантування 

безпеки: в рамках всеохоплюючих політико-безпекових структур та 

шляхом спільного усвідомлення й розуміння безпекових процесів на 

державному та глобальному рівнях» [44, с.24]. Основним принципом у 

цьому процесі є раціональне використання ресурсів держав на різних 

рівнях функціональної взаємодії та надання переваги колективному 

підходу забезпечення безпеки.
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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. Її концептуальну 

основу формують ключові стратегічні документи німецького та 

європейського законодавства.

На національному рівні -  це:

- Основний закон -  Конституція (1949 р.) [45];

- Основні напрями оборонної політики ФРН (1992 р. [46], 2003р. 

[47] та 2011 р. [29]);

- Біла книга з питань безпекової політики ФРН та майбутнього 

Бундесверу (1994 р. [48], 2006 р. [44] та 2016 р. [49]);

- Концепція Бундесверу (2004 р. [50]);

- План дій «Запобігання цивільним кризам, врегулювання 

конфліктів і зміцнення миру» (2004 р. [51]);

На рівні ЄС -  це:

- Стратегія «Безпечна Європа в кращому світі. Європейська 

стратегія безпеки» (2003 р.) [52];

- «Об’єднана Європа в світі, що змінюється» -  доповідь з 

імплементації Європейської стратегії безпеки (2008 р.) [53];

- «Спільне бачення, спільні дії: сильна Європа. Глобальна стратегія 

зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу» (2016 

р.) [54].
Окрему групу нормативних документів складають федеральні 

Коаліційні домовленості та договори, в яких визначаються стратегічні 

інтереси та цілі держави:

- 1990 -  1994 рр. -  коаліція ХДС/ХСС і ВДП;

- 1994 -  1998 рр. -  коаліція ХДС/ХСС і ВДП;

- 1998 -  2002 рр. -  коаліція СДПН і «Союз 90/Зелені»;

- 2002 -  2005 рр. -  коаліція СДПН і «Союз 90/Зелені»;
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- 2005 -  2009 рр. -  коаліційний договір «Разом за Німеччину -  з 

мужністю і людяністю» (перша частина -  передвиборчий лозунг 

ХДС/ХСС, друга частина -  СДПН), підписаний 18 листопада 2005 

року [55];

- 2009 -  2013 рр. -  коаліційний договір «Розвиток. Освіта. 

Згуртованість» підписаний 26 жовтня 2009 року між ХДС/ХСС та 

ВДП [56];

- 2013 -  2017 рр. -  коаліційний договір «Визначати майбутнє 

Німеччини», підписаний 16 грудня 2013 року між ХДС/ХСС та 

СДПН [57].

Автор звертає увагу на те, що післявоєнна безпекова та оборонна 

політика ФРН характеризувалася «змаганнями» між трьома основними 

коаліціями суб’єктів [58, с. 165-166]:

1) коаліція «свободи» (ХДС/ХСС і праве крило СДПН) -  вважали, 

що атлантизм є ключовою опорою західних цінностей, а стримування 

СРСР і інших супротивників ліберальної демократії за допомогою 

«силової політики» -  це імператив;

2) коаліція «миру» (центристське та ліве крило СДПН, а з 1980-х рр. 

-  «реалістичне» крило Партії Зелених) -  контроль над озброєннями, 

міжнародні переговори з питань роззброєння і наближення з СРСР -  це 

основні завдання в напрямку подолання розподільчих ліній періоду 

«холодної війни». Приклади таких нейтральних країн як Австрія, 

Фінляндія та Швеція прихильники цієї коаліції вбачали у якості найбільш 

оптимальної моделі реалізації безпекової та оборонної політики ФРН;

2) коаліція «пацифізму» (Партія Зелених) -  супротивники війни, 

прихильники унілатерального роззброєння та нейтралітету.

Традиційно, найбільший вплив на зовнішньополітичну стратегію 

ФРН здійснює коаліція «свободи», діяльність якої найбільш вдало 

відображає безпекові імперативи ФРН, зокрема, коли мова йде про 

трансатлантичний вимір її зовнішньої політики.
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У травні 2008 року парламентська фракція Союзу ХДС/ХСС на чолі 

з Ф.Каудером представила документ під назвою «Стратегія національної 

безпеки» ФРН, яка базувалася на розумінні, що кожен важливий партнер 

Німеччини, включаючи ЄС, має власну безпекову стратегію, а ФРН, 

залучаючись до операцій за кордоном, поки не визначилася з власними 

інтересами, а тому запропонована стратегія мала на меті вирішити це 

завдання [59]. Передбачалося створення Ради національної безпеки, 

можливість внутрішньодержавного залучення Бундесверу у випадку 

терористичних атак, створення ефективних механізмів внутрішнього та 

зовнішнього кризового регулювання тощо. Хоча просування цієї ініціативи 

відбувалося канцлером А.Меркель за участі міністра оборони Ф.-Й.Юнга 

та міністра внутрішніх справ В.Шойбле, однак їм не вдалося заручитися 

підтримкою у партнерів по коаліції -  представників СДПН, які вважали, 

що створення додаткових інституцій лише ускладнить процес вироблення 

та реалізації національної політики у сфері безпеки. Слід відмітити, що 

попри подібні партійні розбіжності щодо певних аспектів процесу 

формування та реалізації безпекової політики держави у німецькому 

внутрішньополітичну дискурсі панує усталене розуміння щодо 

превалювання національних інтересів над інтересами окремих суб’єктів.

Основним концептуальним документом німецької безпекової 

політики є Біла книга з питань безпекової політики ФРН та майбутнього 

Бундесверу (видається Федеральним міністерством оборони Німеччини). У 

цьому документі окреслюється стратегічне бачення, концептуальні засади 

та напрями розвитку національної безпеки ФРН й німецького Бундесверу з 

метою реалізації національних інтересів, в основі яких лежать 

гарантування безпеки і благополуччя людини, суспільства і держави в 

умовах збереження суверенітету і територіальної цілісності держави.

Від часу об’єднання Німеччини Біла книга була випущена лише 

тричі: 1994 р., 2006 р. і 2016 р. Варто звернути увагу на різницю в назвах 

Білих книг: у 1994 році -  «Біла книга з питань безпекової політики ФРН,
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стану й перспектив розвитку Бундесверу», а в 2006 і 2016 рр. -  «Біла книга 

з питань безпекової політики ФРН та майбутнього Бундесверу». Помітною 

є також часова різниця між появою документів, що викликає питання 

стосовно їхньої ефективності та реальної відповідності наявним викликам, 

перед якими опинилася постоб’єднана Німеччина.

Біла книга 1994 року [48] демонструвала стан та динаміку розвитку 

процесів в безпековому середовищі ФРН в нових геополітичних умовах. 

Біла книга 2006 року [44] відображала німецьку реакцію на ключові 

деструктивні події у сфері міжнародної безпеки, що відбулися на початку 

ХХІ століття (терористичні атаки в США, війна в Афганістані, війна в 

Іраку), та їхні наслідки для архітектури міжнародної та регіональної 

безпекових систем.

Появу Білої книги 2016 року [49] автор пов’язує насамперед з 

російською агресією проти України, зростанням загроз з боку «Ісламської 

держави» та активізацією міграційних проблем. Особливістю останньої 

Білої книги, на відміну від попередніх, стало сприйняття політики РФ як 

виклику для загальноєвропейського мирного порядку поряд зі зростанням 

спектру загроз національній безпеці. Колективний вимір забезпечення 

безпеки стає імперативом для європейських держав, саме тому у документі 

підкреслюється, що безпека ФРН, розуміння якої набуває комплексного 

характеру, нерозривно пов’язана з політичним розвитком в Європі та в 

світі [49].

Основними суб’єктами розробки та реалізації безпекової політики 

ФРН на національному рівні є Бундестаг, Відомство федерального 

канцлера, Федеральне міністерство закордонних справ, Федеральне 

міністерство оборони, Федеральне міністерство внутрішніх справ, 

Федеральна рада безпеки, Федеральна академія з питань безпекової 

політики, Консультативна рада з питань цивільного запобігання кризових 

ситуацій, Спільний Контртерористичний центр, Бундесвер тощо.
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Окрім того, до наведеного переліку можна додати визначені 

федеральним законодавством розвідувальні організації, які роблять 

значний внесок до процесу забезпечення національної безпеки ФРН. Мова 

йде про такі три організації:

1) Федеральна розвідувальна служба (підпорядковується службі 

канцлера й МЗС) займається проблемами міжнародного тероризму, 

поширення зброї масового ураження, організованою злочинністю і 

розвідкою в політичній, економічній, військовій та науково-технологічній 

сферах в цілому. Службу очолює Урядовий уповноважений з питань 

розвідувальних служб, а тому діяльність цієї структури здійснюється та 

контролюється відомством канцлера.

2) Служба захисту Конституції (підпорядковується МВС) поширює 

свою діяльність на внутрішньодержавний рівень. Складається з однієї 

Федеральної служби з захисту Конституції та 16 земельних філій. На 

законодавчому рівні закріплена Законом «Про співробітництво федерації 

та федеральних земель щодо захисту Конституції та функціонування 

Федеральної служби із захисту Конституції».

3) Служба військової контррозвідки (підпорядковується 

Міністерству оборони) веде роботу в напрямку запобігання підривної 

діяльності в рядах німецького Бундесверу.

Виробленням політики у сфері національної безпеки ФРН займається 

відомство федерального канцлера разом з профільними міністерствами та 

Бундестагом. При цьому мінімальна роль відводиться федеральному 

президенту, який не є головнокомандувачем збройних сил, як це прийнято 

у більшості західних державах. Ці функції покладаються на міністра 

оборони (у мирний час) та федерального канцлера (у воєнний час). 

Важливо також відмітити, що центральну роль у питанні використання 

зброї відіграє уряд, що закріплено в статті 26 Основного закону ФРН: 

«Зброя, призначена для ведення війни, може виготовлятися, перевозитися 

та використовуватися лише з дозволу Федерального уряду» [45]. Вочевидь,
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такі особливості пояснюються формою державного правління та 

державним устроєм Німеччини.

Автор звертає увагу на те, що 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 (оиі оґ агеа 

орегаііош) з метою активізації участі офіційного Берліна у вирішенні 

безпекових проблем національного, регіонального та глобального рівнів. 

Можлива участь збройних сил ФРН в операціях за кордоном могла 

відбуватися, передусім, під егідою НАТО чи ООН. Однак, для цього 

необхідною умовою мало б бути законодавче закріплення такої норми в 

Основному законі ФРН.

Так, у 1994 рік розпочався розгляд Конституційним Судом ФРН 

питання розміщення сил Бундесверу за кордоном. Перед цим Судом були 

враховані три попередні петиції з даного питання, які мали істотний вплив 

при ухваленні заключного рішення [60, с.32-33]:

1) звернення СДПН стосовно дотримання військовими НАТО та ЗЄС 

зобов’язань щодо військово-морського ембарго в Адріатиці (липень 

1992 року);

2) справа СДПН проти розміщення Бундесверу в Сомалі (кінець 1992 

року);

3) звернення СДПН-ВДП щодо приєднання ФРН до моніторингової 

Системи повітряного попередження і управління (А^АС8) НАТО на 

Балканах (лютий 1993 року).

У липні 1994 року історичним рішенням Конституційного Суду ФРН 

було скасовано поправку 1982 року до Основного закону. В новій редакції 

стаття 24, якою заборонялась участь німецького Бундесверу у військових 

операціях за кордоном, була сформульована таким чином: «для

забезпечення миру Федерація може приєднатися до системи взаємної 

колективної безпеки; тим самим Федерація погодиться на такі обмеження
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своїх суверенних прав, які приведуть до встановлення і забезпечення 

мирного й довготривалого порядку в Європі та між народами всього світу» 

[45]. Ця поправка стала конституційною основою для прийняття 

Німеччиною відповідальності в рамках системи колективної безпеки 

шляхом участі у міжнародних військових операціях передусім під егідою 

ООН, НАТО чи ЄС.

Слід зазначити, що участь Бундесверу у військових операціях 

дозволяється за таких умов:

1) якщо військові операції служать мирним цілям;

2) якщо військові операції проводяться під егідою колективних 

безпекових організацій;

3) якщо подібна участь буде підтримана простою більшістю голосів 

депутатів німецького Бундестагу [3, с.355].

Оскільки у статті 87а Основного закону ФРН передбачено, що 

Бундесвер може обороняти лише німецьку територію, вочевидь, така 

норма створює правову колізію в контексті взятих на ФРН зобов’язань в 

рамках структур багатостороннього співробітництва.

Згідно умов Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини 

чисельність німецького Бундесверу протягом трьох-чотирьох років мала 

бути скорочена до 370 тис. осіб (з більше 600 тис. осіб) [16]. Саме тому на 

початку 1990-х рр. у ФРН розпочався процес реформування та кількісної 

оптимізації збройних сил.

Під впливом терористичних атак в США та інтенсифікації питання 

про зростання німецької відповідальності у світі, у 2004 році П.Штрук 

(Міністр оборони у 2002-2005 рр.) та В.Шнайдерхан (Генеральний 

інспектор Бундесверу у 2002-2009 рр.) представили документ «Концепція і 

подальший розвиток Бундесверу», запропонувавши поділити збройні сили 

на такі групи [60, с.78-79]:

1) сили кризового реагування (35 000 солдатів);

2) стабілізаційні сили (70 000 солдатів);
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3) сили підтримки (137 500 солдатів і 75 000 представників цивільних 

сил).

У 2010 році міністр оборони ФРН К.-Т. Гутенберг зазначив, 

виходячи з оцінки безпекового середовища ФРН, що «як професійна армія, 

Бундесвер у майбутньому має включати 180.000 -  185.000 солдатів» [61].

У 2011 році у ФРН була скасована загальна військова повинність, 

збройні сили повністю перейшли на контрактну основу. Важливим є також 

те, що «військові функції не можуть передаватися приватним компаніям» 

(закріплено в Коаліційному договорі партій ХДС/ХСС і СДПН від 2013 

року) [57], які на сучасному етапі користуються попитом в конфліктних 

зонах.

На думку автора, помітне скорочення кількості солдатів Бундесверу 

свідчить про стабілізацію зовнішнього безпекового середовища ФРН 

(йдеться про найближче оточення держави). Попри це німецькі збройні 

сили залишаються важливим інструментом комплексної, далекоглядної 

безпекової та оборонної політики ФРН, які виконують ключові безпекові 

функції національної політики (зовнішньополітична дієздатність держави, 

забезпечення національної безпеки й оборони), а також роблять вагомий 

внесок в підтримання міжнародної безпеки (підтримка міжнародного 

співробітництва та інтеграції, участь у миротворчих операціях, 

посередницькі зусилля тощо).

Цілі та інтереси Німеччини у сфері безпеки, забезпечення яких 

покладається на Бундесвер, визначені у Білих книгах ФРН. Для прикладу 

автор наводить завдання Бундесверу, визначені в останніх двох Білих 

книгах.

Біла книга 2006 р. [44, с.64]:

- запобігання міжнародних конфліктів та антикризове управління, 

включаючи боротьбу проти міжнародного тероризму;

- підтримка союзників;

- захист німецької території і громадян ФРН;
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- операції з евакуації та врятування;

- партнерство та співробітництво;

- надання сприяння іншим органам влади.

Біла книга 2016 р. [49, с.91]:

- захист Німеччини, її громадян і партнерів, а також 

стримування потенційних супротивників;

- захист земель і федерації в рамках НАТО і ЄС;

- виконання оборонних функцій на німецькій території, а також 

вжиття заходів стримування за іншими напрямками;

- захист від атак суверенних територій союзників;

- захист від терористичних та гібридних загроз;

- зміцнення трансатлантичного і європейського оборонного 

потенціалу;

- вжиття заходів щодо перестрахування і підтримки союзників в 

рамках Альянсу солідарності.

Вочевидь, помітною є посилення принципу мультилатералізму в 

німецькій зовнішній політиці під впливом зростаючих загроз (традиційних 

і нетрадиційних) в безпековому середовищі держави й прагнення 

адаптувати збройні сили ФРН до нових умов розвитку міжнародної 

системи. Цей процес набирає інтенсивності в умовах зростаючих загроз, 

що актуалізує безпековий порядок денний як на внутрішньонімецькому 

рівні, так і на загальноєвропейському.

У цьому контексті цікавою є те, що більшість громадян ФРН 

виступають за збільшення чисельності Бундесверу, про що свідчать дані 

соціологічного опитування, проведеного Інститутом дослідження 

суспільної думки УоиО^ у 2015 році. З 2031 опитаних осіб 56% 

висловилися за, відповідаючи «так» або «ні» на питання «чисельність 

Бундесверу протягом останніх 25 років безперервно скорочувалася, однак 

сьогодні, враховуючи зміни в міжнародному безпековому середовищі, чи 

варто збільшувати чисельність армії?» [62]. У цьому плані важливим є
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закріплення в Білій книзі 2016 року положення про готовність ФРН 

дозволити громадянам держав-членів ЄС нести службу в німецькому 

Бундесвері з метою забезпечення кадрової стійкості федеральних 

Збройних Сил [49], що уможливлюється завдяки тісній багаторічній 

співпраці між європейськими державами у сфері безпеки та оборони, 

зокрема, прикладом є багатонаціональні бригади. Оскільки німецьким 

законодавством регламентовано, що в німецькому Бундесвері можуть 

служити лише громадяни ФРН, тому виникає правова колізія.

1.2. Стан наукової розробки та джерельно-документальна база

дослідження

Існуючі наукові розробки, присвячені дослідженню зовнішньої та 

безпекової політики ФРН, свідчать про зростаючу зацікавленість серед 

науковців та експертів цим питанням. При цьому автор відмічає, що лише 

незначна кількість вітчизняних праць присвячена саме безпековому 

аспекту зовнішньої політики ФРН. Здебільшого безпекова політика ФРН є 

окремою частиною робіт вітчизняних науковців-германістів, до яких автор 

звернувся.

Зовнішня політика ФРН, зокрема вектор розвитку українсько- 

німецьких відносин, належить до основних напрямків наукових 

досліджень в рамках Державної установи «Інститут всесвітньої історії 

Національної академії наук України» під керівництвом А.Кудряченка. Для 

автора дисертації цікавою стала праця «Г еополітичне становище 

об’єднаної Німеччини» (2004 р.) [63], в якій А.Кудряченко проаналізував 

нові геополітичні умови, в яких опинилася об’єднана Німеччина.

У монографічному дослідженні «Об’єднана Німеччина: від

«Боннської» до «Берлінської» республіки (1990-2005 рр.)» [64]

А.Мартинов звернув увагу на процес об’єднання двох німецьких держав та 

його вплив на архітектуру європейської безпекової системи. Дослідник 

охарактеризував еволюцію зовнішньої політики Німеччини в контексті



48

європейської інтеграції й глобалізаційних процесів, а також виділив 

особливості взаємодії двосторонньої ФРН -  ЄС, ФРН -  США і т.д.

Г.Старостенко в дисертаційному дослідженні «Українсько-німецькі 

відносини: політичний та безпековий вимір співробітництва» [65]

проаналізувала динаміку розвитку українсько-німецьких відносин, а також 

визначила пріоритетні напрями політичного й безпекового співробітництва 

двох країн з урахуванням зростаючої ролі ФРН в міжнародних політико - 

безпекових організаціях.

Задля розкриття частини дисертації про вплив американського 

фактору та трансатлантичного чинника на безпекову політику ФРН 

дисертант звернувся до робіт старшого наукового співробітника відділу 

трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої 

історії НАН України» Д.Лакішика «Німеччина в європейській політиці 

США кінця 80-х - 90-і роки ХХ ст.» [66] і «Особливості еволюції 

трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі» [67], в яких 

експерт проаналізував проблеми у взаємовідносинах США та Німеччини, 

чинники трансформації двосторонніх німецько-американських відносин, 

співпрацю США і ФРН в рамках НАТО, насамперед з питань європейської 

безпеки.

Р.Кривонос в дисертаційній роботі «Німеччина у структурі 

європейського співробітництва» [68] (в 2004 році вийшла однойменна 

монографія) проаналізував місце ФРН в Європі після закінчення «холодної 

війни», беручи до уваги, насамперед, факт набуття об’єднаною 

Німеччиною засобів структурного впливу на розвиток процесів на 

континенті. На думку Р.Кривоноса, стратегія мультилатералізму відповідає 

національним інтересам Німеччини, зокрема, в контексті забезпечення 

національної безпеки. Ці положення дисертант використав для аналізу 

особливостей зовнішньополітичної стратегії ФРН.

Для розкриття частини дослідження про роль ФРН в НАТО автор 

використав положення дисертації М.Мовчана «Вплив ідеології НАТО на
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формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у 

євроатлантичному просторі у 1991-2003 рр. (за матеріалами мас-медіа 

Франції та ФРН)» [69].

Аналізу відносин між Німеччиною та країнами Вишеградської 

четвірки присвячена дисертація Ю.Горбач «Взаємовідносини Німеччини і 

країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.)» [70]. Авторка зробила акцент 

на зовнішньополітичну стратегію Німеччини після об’єднання, 

визначивши особливості політики ФРН щодо країн Вишеградської групи, 

зокрема, в контексті євроінтеграційних процесів. Ці положення дисертант 

використав для аналізу концепту безпечного сусідства.

А.Ключкович у дисертаційному дослідженні «Партійна система 

Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної 

влади та політичних партій (1990-2005)» [71] здійснив аналіз німецької 

партійно-владної структури. Дисертант використав положення цього 

дослідження для встановлення особливостей міжпартійної взаємодії та 

визначення ролі політичних партій в процесі формування зовнішньої та 

безпекової політики Німеччини.

О.Романова у дослідженні «Зовнішньополітичні стратегії Франції, 

Німеччини та Великої Британії у контексті розвитку й імплементації 

СЗБП ЄС» [72] проаналізувала «серединну позицію» ФРН між 

європейським та атлантистським векторами, виокремлюючи виняткову 

роль НАТО для забезпечення євроатлантичної безпеки, а також 

можливість розвитку безпекової та оборонної політики ЄС за принципом 

взаємодоповнюваності. Ці тези автор використав для аналізу ролі ФРН у 

реалізації СЗПБ ЄС, а також впливу трансатлантичного чинника на 

безпекову політику Німеччини.

Комплексному дослідженню розвитку європейської політики 

Німеччини після об’єднання присвячена монографія С.Кондратюка 

«Європейська політика об’єднаної Німеччини» [73]. Під «європейською 

політикою» дослідник розуміє політику Німеччини щодо функціонування
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та розширення ЄС. С.Кондратюк здійснив порівняльний аналіз діяльності 

федеральних канцлерів: Г.Коля (1982-1998 рр.), Г.Шрьодера (1998-2005 

рр.) і А.Меркель (2005-2008 рр.), а також представив основні безпекові 

імперативи німецької зовнішньої політики, які дисертант використав у 

цьому дослідженні:

1) провідна роль США і НАТО в забезпеченні європейської безпеки 

(трансатлантичний чинник);

2) німецько-французькі відносини періоду «постпримирення» як 

пріоритетний напрям розвитку безпекового співробітництва в 

європейській політиці ФРН;

3) встановлення і розвиток Спільної зовнішньої та безпекової політики 

ЄС.

Окремі аспекти дисертації, зокрема, політика Німеччини щодо 

процесів європейської інтеграції, міжнародна та європейська безпека, 

знайшли висвітлення у роботах українських дослідників: В.Копійки [28], 

В.Манжоли [74], Г.Перепелиці [75], І.Мінгазутдінова [76], К.Зарембо [77], 

К.Спиридонової [78].

Цінними для дисертанта виявилися роботи завідувача кафедри 

зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України МЗС 

України Л.Чекаленко, серед яких автор виділяє такі: «Становлення 

системи безпеки європейської інтеграції (етапи, механізми реалізації, 

залучення України)» [79] та «Еигореап Зесигіїу ШгоидЬ а Ргізш оґ 

Іпїедгаїіоп» [80].

У своїх працях професор Л.Чекаленко звертає увагу на 

концептуальні основи безпекової політики держав і на захисні механізми 

міжнародних організацій. У докторській дисертації «Зовнішньополітичні 

механізми забезпечення національної безпеки України» у контексті аналізу 

механізмів двостороннього співробітництва в політиці України експертом 

проаналізовано відносини України з ФРН. Важливою для нашого 

дослідження стала запропонована Л.Чекаленко «концепція безпекової
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тріади, згідно з якою особа-суспільство-держава, а також дотримання прав 

людини є провідним імперативом зовнішньополітичної діяльності 

держави» [81].

Особливу увагу автор звернув на монографію С.Андрущенко 

«Україна в сучасному геополітичному середовищі» [82]. Ця робота дала 

дисертанту змогу ознайомитися з теоретичними аспектами геополітики, 

зокрема, європейськими геополітичними концепціями, однією з ключових 

складових яких є німецькі геополітичні погляди. Розкриття принципів 

геостратегії дало змогу проаналізувати механізми реалізації геополітичних 

інтересів ФРН на локальному, регіональному та глобальному рівнях в 

існуючій геополітичній структурі світу [82, с.33].

Автор також звернувся до робіт російських германістів та провідних 

науковців, серед яких варто виділити таких: А.Ахтамзян [23], Ф.Басов [83, 

124], Л.Девятова [84], І.Максимічев [85], К.Нургалієв [86], Н.Павлов [26], 

В.Русков [87], О.Семенов [88], Ю.Семке [89], С.Спиридонов [90].

Найбільшим надбанням для дисертаційної роботи стали роботи 

науковців та експертів західної політологічної науки, серед яких автор 

виділяє таких: С.Біскоп [91, 92], Я.-Ф.Вайсванге [93], Р.Вольф [3], 

Г.Гельман [3], Дж.Демсі [20, 173, 196], В.-Д.Ебервайн [98], Т.Єгер [11], 

К.Кайзер [95, 96, 97, 98], Д.Кохейн [134, 196], Є.Кранц [27], Й.Краус [97], 

Г.Мауль [32, 34, 94, 95, 96, 104], К.Оперман [11], Т.Ріссе [3], Ф.Теттвайлер 

[35], Н.Хофман [22], А.Хьозе [11], Я.Техау [175], Ш.Шабо [38, 135], 

З.Шмідт [3], У.Шпек [30, 171], Г.Штайнберг [230].

Окрему увагу дисертант звернув на наукові доробки німецьких 

дослідників, в яких розкриті найбільш сутнісні характеристики зовнішньої 

та безпекової політики ФРН. Комплексним монографічним дослідженням, 

у якому розкриваються сутнісні характеристики, основні виклики та 

можливості зовнішньої політики ФРН, є чотирьохтомник «Нова зовнішня 

політика Німеччини»:
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1) перший том «Нова зовнішня політика Німеччини» (1994 р.) під 

редакцією К.Кайзера і Г.Мауля [95];

2) другий том «Нова зовнішня політика Німеччини» (1995 р.) під 

редакцією К.Кайзера і Г.Мауля [96];

3) третій том «Нова зовнішня політика Німеччини» (1996р.) під 

редакцією К.Кайзера і Й.Крауса [97];

4) четвертий том «Нова зовнішня політика Німеччини» (1998 р.) під 

редакцією В.-Д.Ебервайна і К. Кайзера [98].

З.Шмідт, Г.Гельман та Р.Вольф у 2007 році підготували «Довідник з 

питань зовнішньої політики Німеччини» [3], в якому проаналізували 

концептуальні основи зовнішньої політики Німеччини, акцентуючи увагу 

на компетентних акторах у сфері зовнішньої політики, а також 

двосторонній, регіональний, багатосторонній й секторальний виміри 

розвитку зовнішньополітичної стратегії ФРН.

Другий розділ колективної праці «Зовнішня політика Німеччини: 

безпека, благополуччя, інституції та норми» [11] авторів Т.Єгера, А.Хьозе, 

К.Опермана (2007 р.) присвячено саме національній безпеці ФРН, зокрема, 

аналізується зовнішня політика держави в умовах нових безпекових 

викликів. Важливими аспектами цього дослідження є діяльність ФРН в 

НАТО та в ЄС, політика щодо боротьби з тероризмом, кризового 

реагування і т.д. Влучно, на думку дисертанта, підкреслюється важливість 

Бундесверу та розвідувальних служб у проведенні зовнішньої політики 

Німеччини.

Аналізу безпекової політики з точки зору геополітичної 

детермінанти присвячено дослідження Н.Хофмана «Ренесанс геополітики? 

Безпекова політика ФРН після закінчення «холодної війни» (2012 р.) [22]. 

У своїй роботі дослідник звернув увагу на дихотомію

«послідовність/змінність» у зовнішній та безпековій політиці ФРН, на 

концептуальні основи безпекової політики ФРН, на геополітичні виклики 

для ФРН, на позицію ФРН щодо розширення НАТО на Схід тощо.
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Цінність зазначеного вище дослідження для дисертанта полягає в 

комплексному баченні безпекової політики Німеччини через

явні/приховані геополітичні фактори.

Основу джерельно-документальної бази дослідження склали:

1. Нормативні документи національного законодавства Німеччини 

та міжнародних організацій, які стосуються безпекового виміру 

зовнішньої політики ФРН.

2. Виступи, заяви, промови, інтерв’ю та прес-конференції 

федеральних президентів, канцлерів, міністрів закордонних справ, 

міністрів оборони та інших офіційних осіб і представників ООН, НАТО, 

ЄС, ОБСЄ.

3. Інтернет-ресурси: Міністерства закордонних справ, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства оборони, Відомств федерального канцлера 

та федерального президента, Бундестагу, німецьких політичних партій і 

фондів (Фонд Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха Еберта, Фонд Фрідріха 

Науманна, Фонд Гайнріха Бьолля), Федерального відомства у справах 

міграції та біженців, Федеральної служби статистики, інституцій ЄС, 

НАТО, ООН, ОБСЄ.

4. Наукові статті у  вітчизняних та іноземних друкованих та 

Інтернет -  виданнях:

«Актуальні проблеми міжнародних відносин»; «Гілея»; «Мировая 

^кономика и международньїе отношения», «Современная Европа», 

«Международньїе процессьі», «Россия в глобальной политике», «Вестник 

МГИМО-Университета», <Юеиі8сЬе ^еїїе», «Ргапкішіег АІІдетеіпе 

2еіїип§», <Юіе 2еіі», <Юег Зріедеї», «Еогеідп Аїїаігз», «ТЬе Уогк 

Тітез», «№ ^ Еигоре», «ЕШЬзегуег», «Зесигііу ОіаІодие».

5. Монографії, автореферати і дисертації з проблематики 

дисертаційного дослідження.

6. Матеріали аналітичних центрів та дослідницьких інституцій:
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- Німецький інститут міжнародних відносин та безпеки, Фонд науки і 

політики (8ййип§ ^і88ешсйай ипб Роїійк (8^Р). Інститут формує 

рекомендації з питань зовнішньої та безпекової політики для 

Федерального уряду та Бундестагу, що робить його найбільш 

впливовим «мозковим центром» у сфері зовнішньої та безпекової 

політики в Німеччині. Фінансується з Федерального бюджету;

- Фонд Карнеґі за міжнародний мир, Карнеґі Європа, Московський 

центр Карнеґі (Сагпедіе Бпбо^шепї Гог Іпїегпайопаї Реасе, Сагпедіе 

Еигоре, Сагпедіе Мозсо^ Сепїег);

- Німецька спільнота зовнішньої політики феиїзсйе Ое8ЄІІ8СЙай ґиг 

Аш^айіде Роїіїік);

- Європейська рада з питань зовнішньої політики (Еигореап Соипсії оп 

Рогеідп Кеїайош);

- Центр дослідження Німеччини та Європи Б М ^  (Б М ^ Сепїег Гог 

Оегшап апб Еигореап 8їибіе8, Оеогдеїо^п Шіуег8Йу);

- Відкрита Європа (Ореп Еигоре);

- Інститут безпекових досліджень ЄС (Тйе Еигореап Шіоп Іпзїіїиїе Гог 

8есигіїу 8їибіе8, ЕШ88);

- Інститут безпекової політики Кільського університету імені Крістіана 

Альбрехта (Ішїйиї Гиг 8ісйегйеЙ8роїіїік ап бег ШіуегаШ Кіеї);

- Федеральна академія з питань безпекової політики (Випбе8акабетіе 

Гиг 8ісйегйеЙ8роїіїік);

- Австрійський інститут європейської та безпекової політики (Аи8йіа 

Іп8їіїиї Гиг Еигора- ипб 8ісйегйеЙ8роїіїік);

- Російська рада з міжнародних справ (Российский совет по 

международньїм делам);

- Мережа з питань міжнародних відносин і безпеки (Іпїегпайопаї 

Кеїайош апб 8есигйу Кеї^огк (І8К) ЕТН 2игісй), що є складовою 

частиною Центру безпекових досліджень Швейцарського 

Федерального інституту технологій;
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- Фонд Маршалла «Німеччина -  США» (ТЬе Оегшап МагзЬаІІ Рипд оґ 

Ше Шіїеб 8їаїе8, ОМР);

- Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Сепїег ґог 8ігаіе§іе 

апд ІпїегпаїіопаІ 8їибіе8, С8І8);

- Американський інститут сучасних німецьких досліджень 

Університету Джона Гопкінса (Атегісап Ішіїиїе ґог Сопїетрогагу 

Оегшап 8їибіе8, АІСО8);

- Трансатлантична Академія (ТгашаНапііс Асадешу);

- Центр східних досліджень ім. Марка Карпіа (ОЗгобек 8їибі6^ 

^8сЬодпісЬ іш. Магка Кагріа, О8^).

Більшість джерел автором були опрацьовані в оригіналі -  

англійською, німецькою та польською мовами.

Висновки до розділу 1

Аналіз концептуально-теоретичних аспектів дослідження показав, 

що саме безпековий чинник детермінує пріоритетні напрями розвитку 

зовнішньополітичної стратегії ФРН. Це пояснюється фундаментальним 

значенням багатовимірного поняття «безпека» -  рівень захищеності 

інтересів людини, суспільства і держави від реальних та потенційних 

загроз, що виступає необхідною умовою існування, функціонування та 

процвітання німецької держави.

На думку автора, в основу зовнішньополітичної стратегії ФРН лягли 

ліберальні та конструктивістські ідеї, а її ключовим принципом є 

мультилатералізм. Німецькі політико-безпекові концепції спрямовані на 

виявлення та подолання викликів й загроз в безпековому середовищі ФРН 

з метою підвищення рівня національної безпеки, регіональної та 

глобальної безпеки.

У післявоєнній системі міжнародних відносин ФРН позиціонує себе 

миролюбивою державою. Кінець «холодної війни» і стан регіонального
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розвиту на периферії Європи (зокрема, регіональні конфлікти) стали 

детермінуючими факторами зміни безпекового сприйняття в Європі, і ФРН 

зокрема, що знайшло закріплення в зовнішньополітичних стратегіях як 

окремих держав-членів, так і ЄС загалом.

Розвиваючи мережу багатосторонніх прагматичних відносин, 

Німеччина збільшує, таким чином, свою вагу на міжнародній арені і 

сприяє підвищенню безпеки на сусідстві держави, пропонуючи концепт 

«співробітництва». ФРН, як і інші європейські держави, була і 

залишається зацікавленою у тому, щоб мати безпечне оточення та 

ефективне врядування в сусідніх державах задля уникнення появі нових 

розмежувальних ліній в Європі та створення «зони стабільності» на 

периферії національних та європейських кордонів. Основи безпечному 

розвитку та стабілізації безпекового середовища в Європі заклала 

політико-економічна інтеграція європейських держав.

Аналіз існуючих наукових розробок дає автору підстави 

констатувати, що у вітчизняній науці безпекова складова зовнішньої 

політики Німеччини розроблена недостатньо. Натомість, вона більш 

комплексно опрацьована у західних наукових колах. Враховуючи 

тенденції розвитку архітектури безпеки в Європі, у подальшому 

досліджувана проблематика буде актуалізуватися, що обумовить 

необхідність її вивчення та ґрунтовного дослідження.

Основні положення розділу висвітлені в працях автора [ 99, 100].



РОЗДІЛ 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПЕКОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА ФРН

2.1. Внутрішні та зовнішні детермінанти безпекового середовища

Німеччини

Розуміння важливості оточуючого середовища для безпеки 

Німеччини знаходить підтвердження насамперед в поглядах німецьких 

геополітиків: Ф.Ратцеля (1844-1904 рр.), К.Хаусхоффера (1869-1946 рр.), 

Ф.Науманна (1860-1919 рр.), К.Шмітта (1888-1985 рр.) та ін.

Ф.Ратцель у своїх працях звертався до «життєвого простору» на 

Сході, формулюючи сім основних законів просторового зростання держав 

[79, с.41-42]. Прагнення до розширення було імперативом для кожної 

держави, зокрема й Німецької імперії. Такі плани підтверджувалися 

поширенням лозунгу «Дранг нах Остен».

Австрійський геополітик і представник європейських «нових 

правих» Г.Й. фон Лохаузен (1907-2002 рр.), аналізуючи стан безпеки в 

Європі, наголошував на провідній ролі «географічного положення», 

звертаючи увагу на спектр загроз, які можуть підривати безпеку не лише 

окремої держави, але й цілих регіонів. За Г.Лохаузеном, послідовно 

межуючи між собою, три держави формують «хребет європейського 

півострова»: Іспанія, Франція та Німеччина. Але Німеччина з-поміж усіх 

займає провідне «проміжне положення» з відчиненими на сім сторін 

дверима, хрест координат між океанськими і континентальними, 

північними і середземноморськими світами, будучи, таким чином, 

всесвітньою точкою перетину осей, що формуються країнами (Лохаузен 

виділяв 7 таких осей) [101].

Концепція Серединної Європи [79, с.46-47], відома за однойменною 

працею Ф.Науманна 1915 р., прихильниками якої також були Р.Челлен 

(1864-1922 рр.) і Й.Парч (1851-1925 рр.), передбачала об’єднання держав 

ЦСЄ в рамках єдиного геополітичного проекту задля захисту від Франції,

57



58

Росії та Великої Британії. Таким чином, Німеччина, маючи «серединне 

положення» й ресурсний потенціал, прагнула розширити свій «життєвий 

простір» задля переходу на інший рівень політико-економічної взаємодії з 

державами ЦСЄ і, відповідно, забезпечення національної безпеки.

Обґрунтовуючи теорію «континентального блоку» та виокремлюючи 

три великі простори (Пан-Америка, Євро-Африка, Пан-Азія), німецький 

геополітик К.Хаусхоффер назвав Німеччину ядром панрегіону Євро- 

Африка [79, с.50].

У цьому контексті цікавою є також визначення політико- 

географічної приналежності Німеччини: з точки зору демократії

Німеччина є частиною Заходу, а з точки зору географії -  державою між 

Сходом та Заходом [102, с.5].

Слід зауважити, що у німецькому політологічному дискурсі після 

об’єднання країни поширеною стала теза про те, що потрібно уникати 

поняття «Східна Європа», адже це результат ідеологічного відбитку 

холодної війни, коли розрізнялися поняття Схід і Захід [103, с.249-250]. Як 

справедливо зазначив російський дослідник Н.Павлов, в «1990 роках з 

політичного лексикону німецьких політиків зникає поняття «східна 

політика», яка в епоху біполярності включала у себе комплекс відносин з 

країнами Європейського континенту, що знаходились на схід від території 

Німеччини». Натомість, з’являється нове окреслення -  «відносини з 

державами Центральної і Східної Європи» [26, с.620] -  сфера політичного 

та економічного впливу Німеччини, а також необхідне джерело 

стабільності на європейському континенті.

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

континенті, зокрема, припинення існування СРСР, ОВД і РЕВ, та 

утворення нових незалежних держав у південному (на Балканах) та 

східному (пострадянський простір) напрямках від кордонів ФРН. Перед 

німецьким керівництвом постало завдання встановлення дипломатичних 

відносин й розвитку співробітництва з державами, які проголосили про
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свою незалежність, що було зумовлено прагненням сформувати зону 

стабільності на периферії своїх кордонів. Так, поряд з пріоритетністю 

співробітництва з державами-членами ЄС, для зовнішньої політики ФРН 

важливими стали також відносини в найближчому оточенні -  з державами 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи.

В цілому, зовнішня політика Німеччини після закінчення конфлікту 

Схід-Захід була спрямована на «чотири феномени» [102, с.31] -  стратегічні 

напрямки політико-безпекового розвитку зовнішньополітичної стратегії 

ФРН:

1) поглиблення та розширення ЄС;

2) активізація відносин з США;

3) стабілізація ситуації на периферії ЄС;

4) подолання терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Демократизація та інтеграція західноєвропейського ядра, покликані

нейтралізувати традиційне суперництво між західноєвропейськими 

державами, поряд з масштабними трансформаційними процесами, що 

відбувалися в державах східного сусідства, як два взаємопов’язаних 

процеси стали одними з головних факторів, які вплинули на стан 

післявоєнної системи європейської безпеки [4, с.333].

Хоча розвиток енергетичного та економічного співробітництва в 

умовах протікання конфлікту Схід-Захід істотно допоміг державам Заходу 

знизити рівень напруженості у відносинах, але на початку 1990-х рр. 

європейський простір все ж був фрагментованим. Ці відносини зумовили 

появу парадигми взаємозалежності та зростання інтеграції з метою 

створення спільного економічного простору, виходячи з ключового 

інтересу -  прагнення до економічного співробітництва [104, с.3]. 

Вочевидь, політико-економічна інтеграція європейських держав заклала 

основи безпечному розвитку та стабілізації безпекового середовища на

континенті.
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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. Міністр оборони ФРН Ф.Рює (1992-1998 рр.) нове серединне 

положення Німеччини описав так: «Від змін в Європі найбільше переваг 

отримала Німеччина, адже позбавилася фронтового положення, яке 

займала в роки холодної війни, та повернулася до серединної позиції на 

континенті, маючи найбільшу кількість сусідів в Європі, які є союзниками 

та дружніми державами для ФРН» [22, с.96].

На думку автора, 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. Вочевидь, названі 

простори є необхідними складовими «зони стабільності» на європейському 

континенті.

У 1990-х рр. найбільш нестабільним та небезпечним для безпекового 

середовища ФРН виступав Балканський регіон. Потенціал небезпеки був 

зумовлений передусім такими подіями, як війна за незалежність в Словенії 

(1991 р.) та в Хорватії (1991 -  1995 рр.), Боснійська війна (1992 -  1995 рр.), 

війна в Косово (1999 р.).

Спектр безпекових ризиків та загроз для регіональної та глобальної 

безпекової системи був розширений на початку та у другій декаді ХХІ 

століття завдяки терористичним атакам в США (2001 р.), російсько -  

грузинській війні (2008 р.), «арабській весні» (2011 р.), окупації Криму 

(2014 р.) та подальшій дестабілізації ситуації в Україні з боку РФ, загрозі з
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боку «Ісламської держави», терористичним атакам в європейських 

державах, міграційній кризі тощо. Загрози й виклики набули 

«дифузійного» та «гібридного» характеру в умовах глобалізації та «дифузії 

сили» від національних держав до суспільних, транснаціональних та 

неурядових акторів [105, с.3]. Очевидно, що інтенсифікація потенціалу 

загроз на різних вимірах безпекового середовища призвела до зниження 

рівня регіональної та глобальної безпеки.

Аналізуючи регіони Західної Європи та Балтійського моря через 

призму не/безпеки, автор відмічає відносну «пасивність» 

зовнішньополітичної стратегії Німеччини у даному напрямку. Це 

пояснюється традиційно мінімальним спектром загроз національній 

безпеці об’єднаної ФРН з цих напрямків із-за багаторічного стабільного 

безпекового розвитку цих просторів. Винятком є тенденції, викликані 

російською агресією проти України: регіон Балтійського моря стає ареною 

протистояння між НАТО та РФ. Про це свідчить взаємне укріплення 

східних кордонів держав-членів НАТО з однієї сторони і РФ з іншої.

В цілому, загрози безпекового середовища ФРН представлені у Білих 

книгах. Автор звертає увагу на те, що, наприклад, в Білій книзі ФРН 2006 

року [44] загрози є тотожними з тими, які представлені в документі 

«Безпечна Європа в кращому світі. Європейська стратегія безпеки» від 

2003 року [52]:

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. На думку автора, попри те, що спектр безпекових
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загроз є схожим, зовнішньополітичні стратегії держав щодо ієрархізації 

механізмів їхнього запобігання та подолання відрізняються.

При цьому показовим є розширений у Білій книзі 2016 року [49] 

перелік безпекових загроз (у порівнянні з 2006 роком):

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.

Варто також зазначити, що на південному сході Європи, 

територіально порівняно близько до ФРН, зберігаються заморожені 

конфлікти, як постійна загроза військовому протистоянню [106, с.4]:

- у Молдові -  проблема Придністров’я;

- у Грузії -  проблема Південної Осетії та Абхазії;

- між Азербайджаном і Вірменією -  проблема Нагірного Карабаху.

Окупація Криму та дестабілізація ситуації в окремих районах

Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України з боку РФ автор 

відносить до «особливого типу загрози», оскільки ситуація в Україні на 

час проведення дослідження має вищу ступінь напруженості та потенціал 

небезпеки у порівнянні з перерахованими вище.

До цих умов розвитку в безпековому середовищі ФРН додається 

ядерний чинник, адже на території Німеччини знаходиться ядерна зброя 

союзників. У євроатлантичному регіоні (США, європейські держави і РФ) 

сконцентровано більше 95% світової ядерної зброї, що має потенціал
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небезпеки, враховуючи поступове зменшення порогу її застосування в 

сучасному світі. У згаданому регіоні знаходяться 4 з 5 держав-членів 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які володіють ядерною 

зброєю, 9 з 14 держав світу, на території яких розміщена ядерна зброя 

(США, Росія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Туреччина, 

Бельгія, Нідерланди) [106, с.7].

Внутрішньою загрозою для ФРН є збільшення антиісламських 

настроїв та сутичок на етнічній основі. Прикладом цього є діяльність руху 

«Європейці-патріоти проти ісламізації Старого світу» (Редіба). Такі 

приклади є прямою загрозою внутрішній стабільності «імміграційних» 

країн типу Німеччини, що вимагає від керівництва офіційного Берліна 

переосмисленням ролі та місця ісламу й мусульман (здебільшого невинних 

в діях радикально налаштованих співвітчизників), як складових частин 

німецького суспільного життя.

Дискусії щодо «ісламізації» Європи викликають зростання 

націоналістичних настроїв в країнах-членах ЄС. Це призводить до 

активізації проблеми «націоналізм уегзш наднаціональність», зростання 

міжпартійних розбіжностей та міжетнічних протиріч, знижуючи рівень 

безпеки як в окремих державах, так і в Європі загалом.

Моментом випробування для європейських політико-партійних 

систем стали травневі вибори 2014 року до Європейського парламенту, під 

час яких партії націоналістів та євроскептиків (праві партії, котрі 

виступають проти подальшої інтеграції ЄС, проти союзної міграційної 

політики, зростання рівня безробіття, «неефективних» реформ, «невдалої» 

боротьби з кризою в єврозоні тощо) прийшли до влади в низці країн: у 

Франції («Національний фронт»), у Великій Британії («Партія 

незалежності Сполученого Королівства»), в Данії («Датська народна 

партія»), в ФРН (АдН -  «Альтернатива для Німеччини») [107] тощо. 

Збільшення електорату правих партій в європейських державах автор 

пояснює незадоволеністю суспільств союзною політикою та прагненням на
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цьому фоні зберегти національну ідентичність. Свідченням останнього є 

проведений у Великій Британії референдум (23 червня 2016 року) щодо 

виходу з ЄС.

Хоча Німеччина довгий час відносилася до держав, де вплив 

тероризму знаходиться на низькому рівні (для прикладу, найвища загроза 

існує в Іраку з балом 10, а в Німеччині -  3,442 [108, с.11]), однак, влітку 

2016 року у ФРН стала об’єктом ряду терористичних атак: у Мюнхені 

(іранець за походженням вбив 9 осіб та поранив 21), у Вюрцбергу 

(афганський мігрант напав на пасажирів потяга), у Ройтлінгені (сирійський 

біженець напав на вагітну жінку та поранив двох прохожих) та в Ансбаху 

(сирійський мігрант підірвав себе та поранив 12 людей). 19 грудня 2016 

року, напередодні Різдва, вантажний автомобіль в’їхав в натовп людей у 

Берліні (12 осіб загинуло, біля 50 отримало поранення). Вочевидь, 

регулярний характер подібних інцидентів сприяє радикалізації німецького 

суспільства, формуючи негативний імідж мігранта в очах пересічного 

німця/європейця.

Однією з головних питань порядку денного ХХІ століття для 

світового співтовариства є міграційна криза (збільшення кількості 

вимушених та нелегальних мігрантів та біженців здебільшого з країн 

Сходу до країн Заходу), яка одночасно є наслідком інших проблем і 

причиною появи ряду нових. Маючи локальний, регіональний та 

глобальний характер, міграційні виклики та загрози виступають 

дестабілізуючим чинником безпекового середовища як ФРН, так і інших 

європейських держав.

З метою визначення особливостей політики ФРН під керівництвом 

федерального канцлера А.Меркель щодо міграційної проблеми дисертант 

пропонує детальніше розглянути цей кейс. Активізація нової хвилі 

міграційних проблем в другій декаді ХХІ століття зумовлена 

регіональними конфліктами, зокрема війною в Сирії, загрозою з боку 

«Ісламської держави», нестабільною внутрішньополітичною ситуацією в
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Лівії, Іраку та в Афганістані, окупацією Криму і дестабілізацією ситуації в 

Україні в результаті російської агресії. Основні загрози для Європи і ФРН 

зокрема виходять з південного оточення континенту: через Середземне 

море, Туреччину, Балкани. Так, країни-походження біженців поділені на 

безпечні (Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Косово, Чорногорія, 

Сербія, Туреччина) та небезпечні (нестабільні держави Північної Африки 

та Близького Сходу). Біженці можуть просити притулок у ФРН, якщо вони 

походять з небезпечних країн.

У 2015 -  (до осені) 2016 рр. ФРН прийняла майже 1.2 млн. біженців, 

більше половини з яких припадають на федеральні землі Північний Рейн- 

Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг (південна та південно-західна 

частина території ФРН) [109]. Загальновідомо, що Німеччина є другою 

країною в світі після США за популярністю серед мігрантів. Основний 

закон ФРН гарантує індивідуальне право на притулок для осіб, яких 

переслідують на своїй Батьківщині, тому з правової точки зору 

зобов’язання Німеччини приймати біженців є законною. Так, прохачем 

притулку або біженцем згідно зі статтею 16а Основного закону ФРН 

вважається особа, яка на Батьківщині підлягає політичному 

переслідуванню [45]. За європейським правом, що базується на Женевську 

конвенцію про статус біженців 1951 року, особу можна вважати біженцем, 

якщо на Батьківщині під загрозу поставлено її життя та свободу за 

ознаками раси, релігії, громадянства чи належності до певної соціальної 

групи [110]. Біженці і особи, що отримали притулок, можуть 3 роки 

перебувати в Німеччині, а після цього -  отримати можливість 

безстрокового перебування, якщо ситуація в країні-походження не 

стабілізується. Прохачам притулку забороняється працювати в Німеччині, 

а біженцям можна після 3 місяців перебування, якщо на відповідну посаду 

не претендує громадянин ФРН або іншої країни-члена ЄС [111].

Політичне керівництво Німеччини неодноразово акцентувало увагу 

на прийомі біженців виходячи, насамперед, з гуманітарних та моральних
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міркувань («гуманітарний імператив» або «гуманітарна відповідальність»). 

Популярною стала фраза 2016 року, яка федеральний канцлер А.Меркель 

використовувала для характеристики німецької політики щодо міграційної 

кризи -  «Ми впораємось» («^іг зсЬаїїеп баз»).

Одностороннє рішення А.Меркель (за що федерального канцлера 

назвали «міграційним канцлером») про те, що треба відкривати кордони 

ФРН для біженців, отримало негативний відгук зі сторони більшості 

керівників федеральних земель, особливо прикордонних (наприклад, 

голови ХСС і прем’єра Баварії Х.Зеехофера), які закликали федерального 

канцлера А.Меркель реально оцінити інтеграційні можливості ФРН. 

Х.Зеехофер, попри негативну реакцію А.Меркель, яка посилалася на 

положення Основного закону, неодноразово закликав до введення верхньої 

квоти на прийом біженців -  200.000 осіб в рік.

Щодо офіційної позиції Берліна стосовно міграційного питання 

федеральний канцлер А.Меркель висловилася досить символічно: «...якщо 

ми будемо вибачатися за те, що у важкій ситуації ми подали руку 

допомоги, тоді це не моя країна» [112]. Подібна риторика федерального 

канцлера негативно позначилися на її рейтингу всередині країни, хоча при 

цьому зростало захоплення біженців діями канцлера за прояви гуманізму.

Не дивлячись на те, що Німеччина має реальний досвід допомоги 

більш розвинутих соціальних груп менш розвинутим у вигляді «податку 

солідарності»: податок від прибутку і податок на доходи від грошових 

операцій, що сплачують вессі для підтримки розвитку східних земель 

Німеччини (вессі -  жителі колишньої ФРН, оссі -  жителі колишньої НДР), 

проте проблема біженців збільшує тягар відповідальності німецького 

суспільства, яке не готове до постійних соціальних відрахувань. Тим 

більше, що існують світові практики прийняття біженців з користю для 

національної економіки. Прикладом зазначеного є досвід Канади, де 

здебільшого приймаються фахівці і кваліфіковані кадри, а не отримувачі 

соціальної допомоги.
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Вочевидь, неможливість повністю контролювати ситуацію з 

біженцями становить загрозу для національної безпеки ФРН, адже серед 

німецького населення зростає незадоволення рівнем внутрішньої безпеки 

та політикою прийняття біженців (особливо в контексті ідеї про примусову 

оренду незайманих об’єктів), що призводить до нападів радикально 

налаштованих осіб на гуртожитки для біженців з однієї сторони і 

іммігрантів з іншої. Прикладом останнього є напади на жінок під час 

новорічних святкувань у Кьольні (схожі інциденти відбулися у Г амбурзі та 

Штутгарті). Такі тенденції сприяли прискоренню появи у 2016 році «Білої 

книги ФРН з питань безпекової політики та майбутнього Бундесверу 2016» 

[49], а також документа під назвою «Концепція цивільної оборони» 

(серпень 2016 р.) [113], де були визначені ключові заходи, які має вживати 

німецьке населення у випадку збройного нападу на ФРН, терористичних 

атак, надзвичайних ситуацій тощо. Таким чином мало б відбутися 

розширення кількості свідомих та готових до боротьби із загрозами 

німецьких громадян. Цей приклад чітко демонструє як багатовимірність 

поняття «безпека», так і взаємозв’язок між станом безпеки і державною 

політикою.

Не менш складним викликом для ФРН виступає інтеграція біженців 

в німецьке суспільство, що впливає не лише на національну/європейську 

ідентичність, але й знижує рівень безпеки в країні, стаючи вразливим 

фактором суспільної взаємодії (з урахуванням таких складових як релігія, 

різні культури, ментальність, інтереси тощо, що створює «конфліктній 

потенціал»). У даному контексті влучно зазначив експерт К.Малік, що 

наслідками мультикультуралізму чи інших процесів щодо співіснування з 

мігрантами (наприклад, асиміляції) є: фрагментоване суспільство,

відчуженість меншин та обуреність громадян [114], які можуть стати 

причиною появи інших проблем.

Питання соціальної інтеграції мігрантів та біженців (дорослі -  особи 

від 27 років та молоді -  до 27 років) у ФРН має трьохрівневу структуру:
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1) федеральний рівень (Федеральне відомство у справах міграції та 

біженців, Уповноважений федерального уряду з питань, міграції, біженців 

та інтеграції, Федеральне відомство з питань праці);

2) земельний рівень (Земельний уповноважений з питань інтеграції 

Земельна служба з соціальних питань та питань здоров’я);

3) комунальний -  рівень місцевих громад (Уповноважений з питань 

інтеграції органів самоврядування).

В основі цієї політики -  максимально ефективна інтеграція мігрантів 

та біженців в німецьке суспільство, активізація міжкультурної взаємодії 

шляхом створення належних для цього умов та зниження негативних 

настроїв й соціального напруження. Окрім державної політики 

(функціонування офісів Уповноважених, консультаційних центрів, 

інтеграційних проектів та курсів, відомств для іноземців, проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи), велику роль в інтеграції мігрантів 

до німецького суспільства відіграють громадські, благодійні та 

правозахисні організації.

Однак варто зазначити, що попри усю небезпеку, яку створює 

міграційна політика, у ФРН розуміють, що біженці -  це дешева робоча 

сила, яка Європі потрібна, адже «свої» робітники все частіше висловлюють 

невдоволення рівнем заробітної платні. Німеччина вже має такий досвід, 

оскільки після Другої світової війни спостерігалася велика нестача робочої 

сили, яка поступала в основному з Балкан, Туреччини та Греції. На 

сьогодні в Німеччині спостерігається старіння населення, а тому молоді 

біженці є інструментом врегулювання демографічної ситуації в країні. 

Проте, приймаючи мігрантів без обмежень, ФРН стимулює таким чином 

потік нових біженців, які прагнуть дістатися до Німеччини.

У ФРН застосовується система розподілу біженців, що базується на 

врахуванні двох показників на рівні кожної федеральної землі: кількість 

населення (1/3) і економічний показник -  податкові надходження (2/3). Ця 

система має назву «Кьонігштайнський ключ» [115] (див. додаток 3), що
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походить від міста Кьонігштайн-ім-Таунхаус (федеральна земля Гессен), 

де у березні 1949 році був підписаний Державний договір федеральних 

земель ФРН про фінансування науково-дослідних інститутів 

(Кьонігштайнський Державний договір).

Хоча відносини між державами-членами ЄС базуються на 

міжурядовій співпраці та мультилатеральному форматі співробітництва, 

проте їхня реакція на союзні проблемні питання (наприклад, криза в зоні 

євро) демонструє помітну диференціацію між ними. Це зумовлено 

специфікою зовнішньополітичних стратегій окремих держав щодо союзної 

політики. У цьому контексті автор зазначає, що ФРН позиціонує себе 

лідером ЄС, що посилюється насамперед із-за пасивної політики Франції 

щодо вирішення загальносоюзних проблем і доповнюється результатами 

британського референдуму щодо виходу з ЄС.

Так, ситуація з біженцями призвела до фрагментації союзної 

політики та стала наглядним доказом їхньої різнорівневої зацікавленості у 

вирішенні спільних проблем зі сторони держав-членів ЄС. Це, в свою 

чергу, підняло питання про споживче відношення до ЄС зі сторони 

окремих держав-членів Союзу. ЄС зіткнувся з внутрішньою дилемою: з 

однієї сторони -  Шенгенська угода, котра забезпечує функціонування 

вільного руху осіб в межах ЄС, а з іншої -  Дублінські домовленості: за 

мігранта відповідає країна першого прибування та Директиви 2013/33/ЄС: 

за мігранта відповідає країна, в якій вона перебуває [116]. При цьому 

помітними є протиріччя між наднаціональним та національним рівнем 

регулювання в рамках ЄС, при яких окремі держави-члени ЄС хочуть 

самостійно обрати для себе найбільш прийнятний варіант вирішення 

міграційної проблеми, виходячи з власного потенціалу можливостей та 

національних інтересів, а також з урахуванням того, що деякі держави- 

члени ЄС не входять до Шенгенської зони.

Свідченням того, що міграційна проблема стимулює внутрішні 

дискусії як на загальносоюзному рівні, так і на локальному (окремі
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держави-члени), стала проблема з впровадженням системи розподілу 

біженців в країнах ЄС, яку у травні 2015 року запропонувала Європейська 

комісія. Система квот включала такі складові, як: чисельність населення 

країни (40%), ВВП (40%), рівень безробіття (10%), кількість звернень за 

притулком на 1 млн. жителів країни в 2010-2014 рр. (10%) [116]. Ряд країн 

Центрально-Східної Європи виступили проти введення квот (наприклад, 

Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща -  «Вишеградська четвірка», 

Румунія). Тоді прем’єр-міністр Угорщини В.Орбан назвав міграцію та 

великий потік біженців, які направлялися в країни ЄС, виключно 

«німецькою проблемою» [117], виходячи з того, що «всі біженці хочуть 

потрапити в Німеччину» (через центральний середземноморський та 

балканський маршрути). Оскільки подібна риторика не є прийнятною для 

загальноєесівської мультилатеральної політики, тому ЄС шукає важелі 

впливу на країни, які відмовляються прийняти біженців. Наприклад, 

шляхом скорочення фінансової підтримки, яку отримують країни ЦСЄ зі 

структурних фондів ЄС [118], що було запропоновано міністром 

внутрішніх справ ФРН Т. де Мазєром в контексті ситуації з 

перерозподілом 120 000 біженців, яких східні країни-члени ЄС спочатку 

відмовлялися приймати, але зрештою під впливом Німеччини та Франції 

вдалося досягнути домовленостей. Дещо схожою на ініціативи міністра 

внутрішніх справ ФРН була італійська пропозиція щодо вирішення 

міграційної кризи за допомогою «міграційних компактів» -  використання 

фінансових та політичних важелів впливу ЄС для управління ситуацією 

[119, с.2].

Очевидно, що для врегулювання проблеми біженців передусім 

потрібно допомагати країнам, звідки походять біженці. Наприклад, 

шляхом сприяння стабілізації внутрішньополітичної ситуації чи створення 

безпечних зон на мирній частині території нестабільних держав. Також 

можна захистити національні кордони від небажаних мігрантів, однак це 

суперечитиме основоположним принципам ЄС щодо переміщення осіб.
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Між іншим, у 2016 році такі держави-члени ЄС як Австрія, Німеччина, 

Данія, Швеція та Норвегія згідно з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 

(травень 2016 року) здійснювали заходи тимчасового прикордонного 

контролю на внутрішніх кордонах ЄС у зв’язку з надзвичайними 

обставинами на периферії континенту. Варто відмітити, що закриття 

кордонів, перетин яких набув усталеного безперешкодного порядку згідно 

з Шенгенською угодою, може призвести до економічних втрат для 

європейських держав (в яких не зацікавлена жодна держава-член ЄС), адже 

це має безпосередній вплив на транскордонне співробітництво і спрощену 

систему праці в прикордонних зонах. Окрім того, що такі кроки є 

викликом для залежної від експорту економіки ФРН, під загрозою 

постають також основи функціонування ЄС: спільний внутрішній ринок, 

робота правоохоронних органів тощо.

Про реальну стурбованість Німеччини проблематикою біженців та 

неможливість діяти самостійно з метою її вирішення свідчить підтримка 

Німеччиною російсько-американських зусиль щодо врегулювання 

сирійського конфлікту та домовленість ЄС з Туреччиною з метою поділу 

тягаря міграційної відповідальності. Домовленість між ЄС і Туреччиною 

щодо врегулювання міграційної кризи, досягнута у березні 2016 року, 

передбачала, що офіційна Анкара зобов’язувалася приймати назад 

мігрантів, які з турецького узбережжя нелегально переправилися на 

територію Греції, а ЄС в обмін на повернення нелегального мігранта 

зобов’язувався легально прийняти з Туреччини одного сирійського 

біженця.

Турецько-єесівська домовленість є прикладом ситуативного 

співробітництва задля реалізації обопільних інтересів за фінансової 

допомоги ЄС. Хоча шляхом вжиття спільних заходів європейські держави 

разом з Туреччиною змогли значно скоротити потік мігрантів до Європи 

шляхом Туреччина -  Греція -  Європа, все ж офіційна Анкара міграційне
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питання розглядала через призму заявки про членство Туреччини в ЄС та 

введення безвізового режиму для громадян Туреччини.

В умовах зниження рівня національної, регіональної та глобальної 

безпеки міграційна криза є додатковим фактором, що призводить до 

збільшення оборонних витрат країн-членів ЄС, зокрема і ФРН. Комплекс 

негативних наслідків міграційної проблеми ставить ФРН і держави-члени 

ЄС перед необхідністю формування єдиної уніфікованої 

загальноєвропейської системи надання притулку та захисту зовнішніх 

кордонів Союзу за допомогою Агентства ЄС з питань безпеки зовнішніх 

кордонів (ЖООТЕХ), Європейського бюро з питань боротьби з 

шахрайством (ОЬАР), поліцейської служби ЄС (Європол). На думку 

автора, ініційоване німецьким керівництвом прагнення виробити спільну 

союзну стратегію щодо мігрантів стане проявом не лише конструктивного 

співробітництва на рівні ЄС, але і життєздатності/кризостійкості Союзу.

Дисертант звертає увагу на те, міграційна криза, попри 

деструктивний вплив на суспільно-політичне життя в ФРН, сприяє 

консолідації зусиль на внутрішньодержавному рівні. У цьому плані 

виняткова роль відводиться партії «Альтернативна для Німеччини», яка 

була створена у 2013 році. Про це свідчать положення контраверсійної 

комплексної партійної програми євроскептиків та консерваторів під 

назвою «Програма для Німеччини», що була представлена під час з’їзду 

30.04-01.05.2017 року в м.Штутгарт [120]: обмеження влади партій; 

скорочення кількості депутатів Бундестагу; обрання федерального 

президента всенародним голосуванням; викорінення лобізму; посилення 

національного рівня політики країн-членів ЄС; об’єднання

загальноєвропейських інтересів; проведення референдуму щодо 

не/збереження «євро»; посилення ролі поліції та покращення сфери 

правосуддя; боротьба проти організованої злочинності; захист кордонів 

Німеччини; реформування ООН, передусім РБ; НАТО -  оборонний союз, а 

ОБСЄ -  європейська безпекова структура; посилення ролі Бундесверу та
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повернення військового обов’язку; ні європейській армії!; посилення 

німецької ідентичності через мову та культуру замість

мультикультуралізму; іслам не є частиною Німеччини, дозволяється 

критика ісламу; заборона імміграції під приводом притулку; охорона 

навколишнього середовища та повернення до використання атомної 

енергії.

Стан безпекового середовища Німеччини автор представив за 

допомогою матриці 8^О Т -  аналізу (див. додаток 4), виокремлюючи 

сильні та слабкі сторони, а також загрози і можливості. Загальні тенденції 

розвитку безпекового середовища ФРН дають негативний сигнал 

німецькому керівництву. Однак, при раціональному використанні сильних 

сторін та можливостей можна знизити рівень загроз, сприяючи, таким 

чином, підвищенню рівня національної безпеки.

2.2. Вплив американського фактору на безпековий аспект 

зовнішньої політики Німеччини

Задля післявоєнного відновлення Європи США надавали економічну 

допомогу європейським державам («План Маршала»), що доповнювалося 

підтримкою інтеграційного шляху загальноєвропейського співробітництва 

та процесу об’єднання ФРН і НДР. Такі кроки пояснювалися передусім 

бажанням американського керівництва послабити сфери впливу СРСР й 

сформувати міцну трансатлантичному вісь партнерів і союзників.

Позиція США щодо об’єднання Німеччини базувалася на урахуванні 

Гельсінкського Заключного Акту (у контексті питання непорушності 

кордонів) та зацікавленості у збереженні участі об’єднаної Німеччини в 

європейських та євроатлантичних інтеграційних структурах. Попри 

значний американський вплив (позарегіональний/позаєвропейський 

фактор), провідні внтурішньоєвропейські гравці -  Франція (досягнула 

примирення з ФРН ще в 1963 році) та Велика Британія довгий час 

виступали проти об'єднання Німеччини. Це було зумовлено традиційним
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суперництвом з офіційним Берліном і, відповідно, небажанням 

встановлення домінуючої ролі ФРН в Європі, що представниками 

західного істеблішменту тлумачилося як «відродження німецького 

імперіалізму». У цьому контексті показовим був офіційний візит у грудні 

1989 року президента Франції Ф.Міттерана до НДР, що створив прецедент 

у питанні підтримки розподілу Німеччини на дві частини: Західна та 

Східна.

Побоювання західних держав щодо «нової ролі ФРН в Європі» 

відбувалися на фоні позиціонування німецькою стороною 

зовнішньополітичного курсу держави, орієнтованого на те, щоб проявити 

гнучкість та різноманітність; не демонструвати міць, а прагнути до 

зміцнення зв’язків у ЄС; не домінувати, а брати участь разом з іншими; не 

нав’язувати рішення, а приймати їх на основі консолідованих 

загальноєвропейських позицій [84, с.16-17]. У статті 23 Основного закону 

ФРН (Конституція 23 травня 1949 року) закріплено, що «для реалізації ідеї 

об’єднаної Європи ФРН бере участь в розвитку ЄС, до обов’язків якого 

входить гарантування дотримання принципів демократичної, правової, 

соціальної і федеративної держави й принципу субсидіарності...» [45].

Як європейські держави, так і США були зацікавленими в усуненні 

розмежувальних ліній в Європі, виходячи з негативного досвіду ХХ 

століття, й переході до багатовимірного євроатлантичного співробітництва 

задля реалізації власних прагматичних інтересів. Для німецького 

керівництва передусім це означало прагнення формувати союзницькі 

відносини з ключовими регіональними та позарегіональними партнерами 

(США, Францією й СРСР/РФ) з метою подолання післявоєнних обмежень 

у зовнішній політиці й оновлення зовнішньополітичної стратегії держави з 

акцентом на принцип мультилатералізму. Сутнісні характеристики (сфери 

співпраці, рівні взаємного сприйняття) формування союзницьких відносин 

ФРН вдало, на думку автора, проаналізував експерт Р.Зайдельман [121] 

(див. додаток 5).
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Після Другої світової війни ФРН опинилася під «ядерною 

парасолькою» США та увійшла до системи колективної оборони НАТО. 

На думку автор, ці характеристики, маючи фундаментальне значення для 

національної безпеки ФРН у період «холодної війни», не втратили своєї 

значущості і після об’єднання Німеччини.

На території Німеччини розміщені американські військові бази у 

таких містах [122]: Графенвьор, Гісен, Ханау, Хайдельберг,

Кайзерслаутерн, Штутгарт, Рамштайн, Шпандхалем. Про роль, яка 

відводиться присутності американських військових формувань на 

території ФРН, свідчить приклад німецького містечка Швайнфурт: 

протягом 70 років близько 300 гектарів землі було виділено для 

розміщення американських військових формувань. У 2014 році вони 

залишили місто (незадовго до того була закрита військова база у м. 

Бамберг), а Гарнізон Швайнфурт приєднався до інших військових 

формувань США, що дислоковані на території ФРН. Аналізуючи подібні 

тенденції, експерт Е.Броу зазначає, що таким чином мова йде про 

закінчення «холодної війни», чому європейці однозначно раді, адже 

численна військова присутність США в Європі була аномалією спочатку 

післявоєнного часу, а згодом і періоду «холодної війни» [123].

Говорячи про внутрішньонімецький аспект сприйняття ядерного 

чинника, як детермінанти безпекового середовища ФРН, автор згадує 

ситуацію напередодні парламентських виборів 2009 року, коли ряд 

німецьких політичних партій (СДПН, ВДП, «Ліві» та «Союз90/Зелені») 

активно виступили за виведення американської ядерної зброї з території 

ФРН. При цьому позиція провідної партії -  консерваторів з ХДС/ХСС була 

протилежною, виходячи з розуміння, що у безпековому плані ФРН є 

залежною від США/НАТО.

Дещо схожою була ситуація стосовно розміщення об’єктів 

американської ПРО на території Чехії та Польщі (активно обговорювалося 

у 2006 -  2007 рр.): чотири з п’яти фракцій тодішнього складу Бундестагу



76

(СДПН, ВДП, «Союз90/Зелені», «Ліві») виступили проти таких кроків, а 

Союз ХДС/ХСС зайняв нейтральну позицію [124, с.40]. Спірними 

питаннями для німецьких політичних партій були такі:

- рішення не було колективним (США і європейські партнери);

- недостатня підтримка з боку населення Польщі та Чехії (на 

території яких системи ПРО мали б розміщуватися);

- небажання Берліна зіпсувати відносини з Москвою.

Однак, коли американці почали говорити про те, що ЄвроПРО не є 

виключно ПРО США, але й НАТО в цілому -  це вплинуло на зміну 

німецької риторики з даного питання: передбачала можливість включення 

РФ до створення загальноєвропейської системи ПРО. Цей проект 

загальмувався із-за традиційно широкого спектру протиріч між НАТО і 

РФ. Негативна реакція РФ була висловлена у 2011 році президентом 

Д.Медведєвим шляхом доручення Міністерству оборони та Збройним 

силам ввести в стан бойової готовності радіолокаційну станцію системи 

попередження про ракетний напад в Калінінграді, посилити прикриття 

об’єктів стратегічних ядерних сил, а також розгорнути, у разі необхідності, 

ракетний комплекс «Іскандер» в Калінінградській області з метою 

створення комплексів з протидії системі ПРО в Європі, «спрямованої 

проти РФ» [125]. Наприклад, початок функціонування у травні 2016 року 

наземної бази американської системи ПРО «Іджіс» (Аедіз) в Румунії і 

початок будівництва аналогічної бази в Польщі російським 

істеблішментом також було представлено як загрозу національній безпеці 

держави.

Слід відмітити, що ФРН, проявляючи стриманість, займає серединну 

позицію в геополітичній боротьбі між США/НАТО та РФ. Натомість 

офіційний Берлін перевагу надає розвитку економічного виміру 

зовнішньополітичної стратегії держави. Так, Вашингтон є найбільшим 

імпортером німецьких товарів за межами ЄС, а Берлін -  один з ключових 

торговельних партнерів США в Європі. За даними Дослідницького центру
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«П’ю» 72% американців вважають Німеччину надійним партнером (85% 

віддають перевагу Великій Британії, що підтверджує відносини 

«особливого партнерства» між США і Великою Британією), а 61% німців 

надійним партнером вважають США ( після Франції -  найближчого 

союзника ФРН). Показовим є те, що 57% німців вважають, що для ФРН 

набагато важливіше мати сильніші відносини з США, ніж з РФ [126].

У той час як 61% німців з західної частини країни виступають за 

сильні відносини з США, лише 44% німців зі східної частини підтримують 

подібну риторику. І навпаки: якщо зі східної частини 23% виступають за 

сильні відносини з РФ, лише 12% з західної частини підтримують таку 

позицію [127]. Така фрагментованість німецького суспільства пояснюється 

стереотипним мисленням, що є залишком холодної війни.

Двостороннє американсько-німецьке співробітництво, в основі якого 

лежать ціннісні категорії, доповнюється багатосторонньою взаємодією в 

рамках міжнародних організацій євроатлантичного регіону. При цьому 

автор звертає увагу на те, що американсько-німецьким відносинам 

притаманний прагматизм та симетричність в економіко-політичній сфері і 

асиметричність у безпекових питаннях. Останнє можна побачити, 

порівнявши безпекові стратегії США та ЄС, запропоновані 

Ф.Беренскоттером [128, с.88] (див. додаток 6).

Дисертант підкреслює, що відносини між США та ФРН більшою 

мірою розвиваються в контексті взаємодії США та ЄС, лідером якого є 

ФРН. У контексті зазначеного фахівець у сфері міжнародних відносин 

М.Миронова справедливо, на думку автора, акцентує на тому, що США та 

ЄС по-різному позиціонують себе на міжнародній арені: США -  як єдина 

наддержава, а ЄС -  як регіональний центр сили. Щодо моделі поведінки, 

то у випадку з США характерною є односторонність, а у випадку з ЄС -  

багатосторонність [129, с.12], що пояснюється, насамперед, особливостями 

функціонування та процесу прийняття рішень в Союзі. ЄС є прихильником 

використання дипломатичних методів у процесі вирішення конфліктних
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ситуацій, а США -  силових методів (військових інструментів) [129, с. 13]. 

У такому разі, як зазначають ряд авторів, є можливість зіткнення 

геополітичних амбіцій США і геоекономічної сили ФРН, яка використовує 

економіку задля розширення свого впливу та просування 

зовнішньополітичних інтересів [130]. В цілому ж, загальні характеристики 

ЄС (економічна впевненість та військова стриманість) притаманні також 

зовнішній політиці ФРН.

Очевидним є обопільний характер взаємного сприйняття важливості 

сторін взаємодії для вирішення проблем не лише регіонального, але й 

глобального рівня. У спільній заяви за результатами саміту США -  ЄС 

було зазначено, що «сильне партнерство між США та ЄС має вирішальне 

значення у процесі побудови безпечного, демократичного і процвітаючого 

світу» [131], що випливає з тісного співробітництва сторін в економічній, 

політичній, безпековій, культурній та інших сферах. Цю ж тезу у праці 

«Зіткнення цивілізацій та перетворення світового порядку» розвивав 

відомий американський політолог С.Хантінгтон: «Захід прагнув до цього і 

надалі буде продовжувати зберігати свою передову позицію й захищатиме 

свої інтереси, визначаючи їх як інтереси «світового співтовариства» [132, 

с. 184].

Про значущість взаємодії й поглиблення відносин офіційного 

Вашингтона з європейськими партнерами, а також про важливість зв’язків 

НАТО-ЄС з метою посилення трансатлантичної безпеки йдеться і в 

Стратегії національної безпеки США [133, с. 25].

При цьому слушно, на думку автора, застерігає старший науковий 

співробітник Інституту безпекових досліджень ЄС Д.Кохейн, що попри 

єдність трансатлантичної вісі європейцям слід задуматися про їхні 

колективні інтереси, тому що у них немає ресурсів діяти окремо (одна 

держава) чи білатерально, а США не завжди можуть вирішувати їхні 

проблеми. Якщо не буде такої переоцінки бачення, співробітництво між 

ЄС та США у сфері безпеки та оборони може мати заплутане та складне
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майбутнє [134]. Дійсно, проблема полягає в тому, що європейські держави 

свої глобальні інтереси у сфері безпеки розглядають через призму 

американського бачення, розраховуючи на партнерство і підтримку США.

Ініціативи створення «європейської армії» (наприклад, заява 

очільника Єврокомісії Ж.-К.Юнкера на початку березня 2015 року) є 

проявом того, що в ЄС починають усвідомлювати необхідність переходу 

до автономного забезпечення власної безпеки (більше політико-безпекових 

опцій для Союзу було визначено в декларації Сан-Мало від 1998 року) й 

взяття на себе більшої відповідальності в цій сфері, посилюючи союзну 

Спільну безпекову та оборонну політику. При цьому очевидним є те, що 

спільна армія хоча й може обійтися дешевше, однак означатиме і передачу 

суверенітету у військовій сфері до наднаціонального рівня, з чим 

погодяться не всі країни ЄС. У контексті реалізації безпекових ініціатив 

ЄС слід згадати позицію США, висловлену державним секретарем (1997

2001 рр.) М.Олбрайт у вигляді трьох «Д» (Виріісаїіоп, Весоирііпд, 

Візсгішіпаїіоп):

- ЄС не повинен дублювати зусилля НАТО;

- ЄС не повинен роз’єднувати США і Європу;

- ЄС не повинен дискримінувати тих членів НАТО, які не входять до

Союзу [135, с.147].

При цьому українські фахівці І.Погорська і Д.Лакішик справедливо 

звертають увагу на ідею американського парадоксу, з яким зіткнулися 

держави-члени ЄС: США не підтримують спроби ЄС діяти абсолютно 

самостійно у сферах, які вони вважають своєю прерогативою, 

демонструючи, таким чином, сумніви у здатності єдиної Європи до 

вироблення та дотримання єдиної стратегії міжнародних взаємодій [136, с. 

155].

Парадоксальною у даному контексті є можливість США і 

неможливість ЄС, і ФРН зокрема, діяти як самостійний гравець у 

вирішенні ключових питань безпекового порядку денного. На думку
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автора, це зумовлено тим, що у ФРН і в більшості державах-членах ЄС 

військові витрати здебільшого спрямовуються на утримання армії, а не на 

її розвиток чи модернізацію військово-технічної бази, що збільшує 

технологічне та фінансове відставання європейських держав від США у 

військовій сфері.

Хоча Німеччина входить до десятки країн з найбільшим рівнем 

військових витрат, а також до п’ятірки постачальників основних звичайних 

озброєнь, однак сума її оборонних витрат складає лише приблизно 1,2 -  1,3 

% від національного ВВП, у той час коли держави-члени НАТО мають 

витрачати на оборону 2% від ВВП. Для порівняння, за рік до об’єднання 

(3-ого жовтня 1990 року) -  у 1989 році Західна Німеччина витрачала $33,9 

млрд. на оборону (2,8% від ВВП) з чисельністю армії 500 000, тоді як у 

2016 році Німеччина витратила на оборону $36 млрд. (або 1,2 % від ВВП) з 

чисельністю армії менше 200 000 осіб [137].

Наприклад, у 2014 році витрати на оборону США сягнули $581 

млрд., а серед європейських держав до 15-ки передових за показниками 

витрат на оборону відносяться лише декілька: Велика Британія ($61,8 

млрд.); Франція ($53,1 млрд.), Німеччина ($43,9 млрд.), Італія ($24, 3 

млрд.) [138], сумарний показник яких менший, ніж у США.

Так, у США оборонні витрати складають майже 4% від ВВП, а в 

більшості державах-членах ЄС -  менше 2% від ВВП. Лише декілька 

держав-членів НАТО, окрім США, витрачають на оборону 2% (чи більше) 

від національного ВВП: Велика Британія, Греція, Польща та Естонія [139]. 

У цьому контексті колишній міністр оборони США Р.Гейтс свого часу 

звернув увагу на те, що «коріння скорочення витрат в європейських 

оборонних бюджетах є глибшими і полягають в демілітаризації Європи» 

[140].
ФРН розвиває військово-технічне співробітництво як з США, так і з 

провідними європейськими державами. Прикладом взаємовигідної 

співпраці для ФРН було рішення Міністерства оборони від 2015 року (за
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підтримки Бундестагу) про відмову від зенітно-ракетних комплексів Раїтіої 

(американської компанії КауШеоп) й заміну їх більш модернізованим 

варіантом -  оборонними багатоцільовими зенітно-ракетними системами 

класу «повітря-земля» Меабз, розробкою яких займалися німецький 

оборонний концерн МВ^А, італійський концерн МВ^А та американська 

компанія ^оскЬееб Магїіп. Початкова сума закупки ракетних комплексів до 

2025 року становила близько 4 млрд. євро (окрім 1 млрд. євро, 

інвестованих ФРН), однак згодом її було збільшено до 7 млрд. євро.

Серед переваг МЕА08 виділяються наступні [141]:

1) принципово нове програмне забезпечення, всі права на яке 

належать Бундесверу;

2) радіолокаційна станція, що охоплює 360 градусів;

3) здатність вражати мінімум дві цілі одночасно.

Оскільки основу німецько-американських відносин формує 

взаємодія в економічній сфері, тому сторони з 2013 року взялися за 

реалізацію амбітного проекту економічного співробітництва на 

трансатлантичному рівні -  Торговельне і інвестиційне трансатлантичне 

партнерство (ТТІП), кінцева мета якого -  трансатлантична зона вільної 

торгівлі. Цей проект має покращити умови торгівлі між сторонами, 

сприяти створенню нових робочих місць та поліпшити економічний 

розвиток на обох берегах Атлантики, у чому ФРН дуже зацікавлена, адже 

німецька економіка орієнтована на експорт (економічна безпека ФРН). 

Однак, у даному процесі наявними є критичні погляди щодо можливості 

втрат, насамперед, для Європи у вигляді зниження росту ВВП, скорочення 

експорту чи навіть робочих місць. До внутрішньонімецьких критиків ТТІП 

відносилися представники СДПН (зокрема, віце-канцлер ФРН З.Габріель у 

2013-2017 рр.) та «Союз90/Зелені», які цей проект вважали 

контроверсійною асиметричною домовленістю між США та ЄС, що 

приречена на провал [142] (із-за проблем з правами споживачів, 

інвестицій, навколишнього середовища тощо). Основні сигнали критиків
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мають антиамериканське забарвлення і спрямовані на те, що європейці не 

повинні приймати умови, які диктує/нав’язує американська сторона.

Попри особливе місце Європи в американській зовнішній політиці, 

відносини між ЄС, відповідно й ФРН, та США змінюються в залежності 

від ситуації, вони позбавлені статичності, тому приймають різні форми 

гнучкого співробітництва, взаємного впливу, а іноді і взаємозаміщення 

[143, с. 11].

Так, терористичні атаки 11 вересня 2001 року в США сприяли 

посиленню євроатлантичної взаємодії. Тоді вперше була використана 

стаття 5 Північноатлантичного договору з метою проведення операції в 

Афганістані задля боротьби проти спільної загрози, поява якої 

консолідувала країни Заходу. Натомість, позиція ФРН щодо війни в Іраку 

негативно вплинула на динаміку німецько-американських відносин. 

Агресія РФ по відношенню до України також зблизила трансатлантичних 

союзників і т.д.

У цьому помітними характеристиками зовнішньополітичної стратегії 

ФРН, на думку автора, виступають ситуативність та прагнення до 

балансування між США та Росією, демонструючи свій посередницький 

потенціал в ініціативах міжнародного рівня. Разом з цим спостерігається 

«обмежена» незалежність Берліна від зазначених сторін в регіональній 

політиці [144].

Розбіжності щодо проблем міжнародного рівня між США та 

європейськими державами автор пояснює радше особливостями 

зовнішньополітичної стратегії останніх, аніж соціокультурними аспектами 

всередині «атлантичного співтовариства», як стверджують ряд російських 

політологів: «...все більш пацифістська, наднаціональна, секулярна і 

незалежна Європа зі зростаючою неприязню реагує на імперсько-силову і 

гегемоністичну політику Вашингтона з його зневагою до міжнародного 

права, релігійним моралізаторством, культом воєнної мощі і 

американського суверенітету» [145, с. 320].
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Зниження рівня довіри між США і Німеччиною може також 

зумовлюватися негативною динамікою двосторонньої взаємодії. 

Прикладом цього є шпигунський скандал 2013 та 2015 рр.: 

прослуховування американським Агентством національної безпеки і 

Спеціальною службою збору ЦРУ розмов європейських чиновників, 

зокрема, відомства канцлера ФРН А.Меркель, та працівників 

дипломатичних представництв. Цікавим є те, що у післявоєнні роки 

американські спецслужби на законних підставах працювали на території 

ФРН, однак з 1968 року співпраця спецслужб двох держав перейшла на 

новий рівень і стосувалася питань міжнародного значення. Шпигунський 

скандал викликав дискусії як на рівні ЄС, так і внутрішньонімецькі 

партійні звинувачення стосовно того, що Федеральна розвідувальна 

служба Німеччини допомагала американським спецслужбам. СДПН, Ліві 

та «Союз90/Зелені» звернулися до федерального уряду з вимогою 

пред’явити спеціальному комітету Бундестагу список «селекторів» -  

критеріїв пошуку в роботі спецслужб. На фоні зростання націоналістичних 

настроїв в Німеччині подібна ситуація викликала хвилю 

антиантиамериканізму. Я.Фахімі, головний секретар СДПН (2014-2015 рр.) 

закликала канцлера ФРН не «підкорятися» у відносинах з США: «Ми не 

повинні бути васалами США і ігнорувати повноваження Бундестагу» 

[146]. Тоді А.Меркель дипломатично відреагувала, заявивши, що 

«шпигувати за друзями не можна».

Важливо відмітити, що німецька тематика, як ніколи раніше, 

озвучувалася під час президентської кампанії 2016 року в США. Так, тоді 

ще представник Республіканської партії Д.Трамп усяліко критикував 

діяльність Ангели Меркель, зокрема, посилаючись в антимеркелівській 

риториці на імміграційну політику федерального канцлера та 

«неможливість» гарантувати національну й європейську безпеку 

(посилаючись на зростання кількості терористичних атак в умовах 

активізації міграційної кризи). Натомість, представник Демократичної
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партії Х.Клінтон підкреслювала важливість ФРН, як партнера і союзника 

США у питанні вирішення проблем міжнародного значення.

Вочевидь, перемога Д.Трампа, який налаштований на радикальний 

перегляд американської політики щодо НАТО та відносин з 

європейськими державами, сприятиме стриманості та зростанню взаємної 

критики в трансатлантичних відносинах. Насамперед це пов’язано з 

вимогою адміністрації Д.Трампа до європейських держав збільшити 

витрати на оборону 2% від ВВП, що має досягатися усіма членами НАТО 

до 2025 року (було визначено на саміті НАТО в Уельсі у 2014 р.). 

Аргументацією адміністрації американського президента стало те, що 

якщо загрози для держав-членів НАТО є спільними, то й видатки на 

оборону і вироблення союзного потенціалу спроможностей теж мають 

бути справедливими. Хоча партії ХДС/ХСС в цілому підтримували 

пропозицію адміністрації президента США Д.Трампа (з посиланням на те, 

що це питання часу), однак напередодні парламентських виборів 2017 року 

СДПН піддала критиці позицію федерального уряду. На думку 

представників СДПН, позиція з А.Меркель занадто слабка по відношенню 

до нав’язаних ззовні вимог (передусім американських) щодо зобов’язань в 

рамках Альянсу. Водночас, скептицизм щодо перспектив розвитку 

відносин з адміністрацією президента Д.Трампа на рівні 

внутрішньополітичного дискурсу ФРН спостерігався не лише в риториці 

представників СДПН, але й канцлер ФРН А.Меркель, у свою чергу, 

поставила під сумнів роль США, як надійного партнера ЄС: «Часи, коли 

ми могли цілковито покластися один на одного, минули. В останні дні я це 

чітко зрозуміла» [147]. Слова федерального канцлера -  сигнал як 

президенту США Д.Трампу (натяк на те, що його політика віддаляє 

трансатлантичних партнерів), так і європейським державам (заклик до 

згуртованості та консолідації зусиль задля вирішення проблем 

європейського порядку денного, де лідером виступає ФРН), оскільки 

«європейці повинні взяти свою долю у власні руки» [147].
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2.3. Російський чинник формування безпекової політики ФРН

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 вплив російського фактору на динаміку архітектури 

європейської безпеки має об’єктивну основу. Питання полягає в характері 

російського впливу.

На думку автора, вплив політики РФ на геополітичне середовище 

європейських держав послідовно залишається зовнішнім чинником 

підриву внутрішньоєвропейської єдності, будучи також стримуючим 

фактором ефективного нормативного співробітництва ЄС з

пострадянськими країнами, зокрема, це стосується учасників ініціативи 

«Східне партнерство». Держави-члени ЄС та США, у свою чергу, в 

геополітичному контексті формують спільну євроатлантичну

геостратегічну сферу, тому обома сторонами значна увага приділяється 

російському чиннику, зокрема небажаному для американських 

національних глобальних інтересів й європейських регіональних інтересів 

посилення позицій Росії в регіоні та світі [79, с. 236].

Аналізуючи відносини недовіри між РФ та державами Заходу, 

експерт М.Оренштайн виділив дві причини («пропутінські ідеї»), які 

лежать в основі інтересів РФ щодо нового балансу сил в Європі [148]:

- по-перше, російський істеблішмент маніпулює ідеями, що РФ 

виключена з сучасної безпекової архітектури в Європі, яка 

побудована НАТО і ЄС;

- по-друге, Росія має і буде відігравати провідну роль в новій системі 

європейської безпеки.
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Саме такими інтересами пояснюються прагнення РФ (про що 

засвідчила політика президента В.Путіна) розхитати європейську єдність, 

підтримуючи праворадикальні течії в країнах Європи, й, використовуючи, 

насамперед, важелі впливу в енергетичній сфері.

Автор зазначає, що залежність більшості європейських держав, у 

тому числі ФРН, від російських енергетичних ресурсів робить їх 

вразливими та слабкими по відношенню до РФ, обмежуючи процес 

реалізації зовнішньополітичних стратегій.

Для прикладу, у 2012 році Німеччина забезпечила свої енергетичні 

потреби в обсязі 11%, інші 89% було імпортовано, з яких 39% припадало 

на РФ, 35% на Норвегію, 22% на Нідерланди і 3% на Данію, Велику 

Британію та інші держави [149, с.230]. Саме тому в зовнішньополітичній 

стратегії ФРН робиться акцент на диверсифікацію енергетичних постачань 

завдяки державам Північної Африки, Норвегії, країнам Центральної Азії та 

інших географічно наближених регіональних акторів. Вочевидь, 

безпечність торговельних шляхів та постачання ресурсів (інфраструктурна 

й енергетична безпека) в майбутньому матимуть важливе значення як для 

національної безпеки Німеччини, так і для європейської безпеки в цілому 

[29, с.9]. Важливість енергетичної безпеки для Німеччини підтверджується 

також риторикою колишнього міністра закордонних справ ФРН Ф.- 

В.Штайнмайєра: «Глобальна безпека в ХХІ столітті буде невід’ємно 

пов’язаною з енергетичною безпекою» [150].

Парадоксальним є те, що у той час, коли Німеччина і більшість 

держав ЄС є залежними від імпорту енергетичних ресурсів РФ, остання є 

залежною від експорту своїх енергетичних ресурсів.

Прагненням ЄС зменшити залежність від російського енергетичного 

ринку можна пояснити ініціативи зі створення Енергетичного Союзу ЄС -  

єдиного енергетичного ринку Союзу. У даному контексті колишній 

прем’єр-міністр Польщі К.Марцінкевич (2005 -  2006 рр.) у Давосі в січні 

2006 року виступив з планом створення «Енергетичного НАТО» («Пакт
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мушкетерів») -  організації в дусі «Угоди по вугіллю і сталі» [151, с.56] з 

метою вироблення єдиної стратегії ЄС у сфері енергетичної безпеки. 

Зазначена організація мала б керувати поставками газу до держав-членів 

ЄС, координувати і фінансувати побудову газопроводів і займатися 

диверсифікацією поставок енергоносіїв. До її складу також планувалось 

включити Україну, Молдову і Грузію. Така позиція була б певною 

відповіддю «енергетичному імперіалізму РФ», особливо у контексті 

газових воєн 2006 року. Однак, ці ідеї не знайшли втілення із-за 

відсутності у держав-членів Союзу єдиної позиції. Натомість реалізуються 

проекти за участі РФ.

Г азопровід Північний потік від Виборгу (РФ) до Г райсвальду (ФРН) 

має на меті диверсифікацію російських енергопостачань в обхід території 

Україні, Білорусі та Польщі. Консорціум складається з таких учасників: 

російська компанія Газпром (51%), німецькі компанії Е.ОN (15,5%) і 

ВА8Р/^іпіег8Ьа11 (15,5%), нідерландська компанія МУ. №дег1апб8е 

Оазипіе (9%) та французька компанія ЕNОШ (9%) [152].

Північний потік-2 -  це проект розширення існуючого трубопроводу 

між Виборгом та Грюсвальдом по дну Балтійського моря. Активністю в 

сфері енергетичних відносин між ФРН і РФ незадоволені як держави 

Вишеградської четвірки, так і Балтії, Італія, Україна тощо. Представники 

польського істеблішменту неодноразово заявляли, що проект лише 

посилить залежність газопостачань від одного постачальника, сприяючи 

монополізації становища російського «Газпрому». Так, балтійський 

газопровід представники польських офіційних кіл вважають «німецько- 

російською домовленістю над головами поляків» [153, с.8]. У даному 

контексті слід враховувати, що на відміну від Польщі, в Німеччині газові 

контракти з «Газпромом» підписуються недержавними компаніями, а тому 

позиція приватного бізнесу з даного питання має вагоме значення (що 

підтверджує комерційний характер проектів). Відтак, мова йде про 

комерційні проекти, які не можуть політизуватися.
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Очевидно, що спільні енергетичні проекти держав-членів ЄС з РФ 

збільшують російський вплив в регіоні, затьмарюючи сподівання 

європейських держав щодо диверсифікації шляхів постачань та зменшення 

російської залежності. РФ, маючи перешкоди у розвитку Південного та 

Турецького потоків, в першу чергу робить акцент на Німеччину, яка також 

зацікавлена в реалізації прагматичних інтересів у взаємодії з РФ, хоча 

риторика всередині країни щодо російської тематики залишається 

фрагментованою: позиція ХДС/ХСС V8 представників СДПН, бізнес- 

лобісти і ті, хто «розуміє Росію» [154].

Подвійність та упередженість у політиці ФРН було 

продемонстровано в ситуації, що склалася навколо питання не/надання 

Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО Україні та Грузії на 

Бухарестському саміті Альянсу у квітні 2008 року. Німеччина, керуючись 

передусім російським фактором, виступила проти надання ПДЧ названим 

країнам, відкидаючи, таким чином, американські ініціативи щодо 

підтримки євроатлантичної інтеграції країн пострадянського простору з 

метою зменшення впливу РФ на їхню зовнішню політику.

Непослідовність у політиці західних держав стала причиною того, 

що декілька місяців після Бухарестського саміту НАТО та до початку 

російсько-грузинської війни у червні 2008 року тодішній президент РФ 

(2008-2012 рр.) Д.Медведєв виступив з ініціативою з розробки Договору 

про європейську безпеку [155] з метою створення єдиного простору 

військово-політичної безпеки в Євроатлантичному регіоні на основі 

принципу «неподільності та рівності безпеки». Парадоксально, що РФ, не 

бажаючи стати членом НАТО, пропонувала власний проект військово- 

політичної інтеграції для держав Заходу, які об’єктивно відхилили його, не 

вбачаючи альтернативи Альянсу. Відтак, взаємна недовіра залишалася 

ключовою характеристикою взаємовідносин НАТО-РФ, що заважало 

формуванню ефективної моделі взаємодії сторін. Хоча РФ бере участь у 

засіданнях Ради північноатлантичного співробітництва (1991 р.), у
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програмі «Партнерство заради миру» (1994 р.), між НАТО і РФ укладений 

«Основоположний акт РФ-НАТО про взаємні відносини, співробітництво і 

безпеку» (1997 р.), в РФ функціонує представництв НАТО (1998 р.) тощо.

Показовою була реакція німецького істеблішменту на військові 

навчання «Анаконда 2016», які в червні 2016 року проводила Польща за 

підтримки НАТО. Тодішній федеральний міністр закордонних справ Ф.- 

В.Штайнмаєр висловив критичну позицію щодо посилення таким чином 

напруженості на східних кордонах НАТО. Такі дії німецькою стороною 

інтерпретувалися як провокація РФ, хоча й мали виключно навчальні цілі й 

були зумовленими деструктивним впливом політики російського 

керівництва на стан безпеки в Європі.

Однак, попри високий рівень недовіри у відносинах і широкий 

спектр протиріч, західні держави, у тому числі ФРН, співпрацюють з РФ у 

вирішенні питань міжнародного значення, що реалізується як в рамках 

форматів багатостороннього співробітництва, так і на двосторонній основі. 

Зокрема, мова йде про боротьбу з міжнародними загрозами: міжнародний 

тероризм, «Ісламська держава», поширення ЗМЗ, а також врегулювання 

регіональних конфліктів. «Співробітництво НАТО -  Росія є стратегічно 

важливим, оскільки воно робить внесок у створення спільного простору 

миру, стабільності і безпеки. НАТО не становить загрози для Росії. Ми 

(члени НАТО) хочемо бачити справжнє стратегічне партнерство між 

НАТО і Росією, і будемо діяти відповідним чином, очікуючи на взаємність 

від Росії» [156, с.33], -  так визначається важливість РФ для західних 

держав у Стратегічній концепції оборони та безпеки членів Альянсу від 

2010 року.

Автор звертає увагу на те, що зовнішньополітична стратегія 

об’єднаної Німеччини (особливо чітко це проявляється за врядування 

представників СДПН) 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
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загальноєвропейського співробітництва та безпекової архітектури в Європі 

(проект «Ширша Європа»). Саме таке сприйняття робить РФ важливим і 

необхідним безпековим партнером ФРН як на регіональному, так і на 

глобальному рівні. Це підтверджується як встановленням відносин 

стратегічного партнерства з РФ й бажанням ФРН побачити Росію у якості 

члена НАТО (дане питання обговорювалося на початку 2000-х рр.) чи, 

наприклад, ініціативи «Східне партнерство», як це планувалося у 2007 -

2008 рр.

На думку автора, «особливі» відносини ФРН щодо Росії зумовлені:

- усвідомленням почуття історичної відповідальності ФРН за політику 

націонал-соціалістів та розв’язання Другої світової війни (стосується 

й інших держав пострадянського простору);

- бізнес-інтересами: більш ніж 6 000 німецьких компаній працюють в 

Росії, виступаючи лобістами покращення німецько-російських 

відносин. Так, кожне десяте німецьке підприємство представлене 

регіонах по всій території РФ. Приблизно 250 000 осіб в РФ 

працюють на німецьких фірмах, а в Німеччині приблизно 300 000 

робочих місць зайняті в галузях, звідки експортується продукція до 

Росії [157]. Створений ще у 1952 році в ФРН Східний комітет 

німецької економіки, як бізнес-платформа, лобіює передусім 

розвиток економічних відносин ФРН з РФ. У 2011 році в рамках 

Комітету була підготовлена доповідь, яка пропонувала скасувати 

візи не лише для громадян РФ, але й інших східноєвропейських 

держав. Показовою також є підтримка комітетом зняття санкцій з 

РФ, запроваджених в результаті російської агресії проти України;

- безпековими інтересами ФРН на периферії ЄС (враховуючи 

географічну близькість з РФ), а також сприйняття РФ як важливого 

партнера у боротьбі з міжнародними загрозами й регіональними 

конфліктами, важливого безпекового гравця на міжнародній арені і 

складову частину архітектури європейської безпекової системи.
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Йдеться також про зацікавленість ФРН в інтеграції РФ в європейську 

безпекову систему, попри перегляд безпекової стратегії ФРН щодо 

РФ у 2016 році («Біла книга ФРН 2016 року»);

- залежністю Німеччини від російського енергетичного ринку 

(третина газу та нафти імпортується з Росії);

- підтримкою російської пропаганди частиною німецького суспільства 

-  так звані Кн88Іапбуег8І:еЬег (ті, хто розуміє Росію) на противагу 

єврооптимістам та атлантистам, що доповнюється лобіюванням 

інтересів РФ як провідними німецькими політичними діячами, 

здебільшого залежних від РФ у фінансовому плані в силу своєї 

діяльності (прикладом є заклик колишніх канцлерів ФРН Г.Шмідта, 

Г.Коля і Г.Шрьодера щодо курсу на «примирення» з РФ попри 

російську агресію проти України), так і в рамках механізмів 

активізації двосторонньої взаємодії (наприклад, проведення 

«Потсдамських зустрічей», «Петербурзьського діалогу» тощо). 

Дисертант звертає увагу на те, що розвиток особливого партнерства з

Росією традиційно є ключовим аспектом німецької східної політики. 

Хоча, наприклад, експерт А.Умланд зазначає, що оскільки на політику 

Росії Німеччина не може істотно впливати, їй необхідно зосередитися на 

вибудовуванні максимально близьких відносин саме з Україною, яка явно 

перевершує інші пострадянські країни за ступенем відкритості до 

співпраці з Європою та бажанням стати її частиною. Таким чином, 

переорієнтація на Київ -  інструмент протидії «неоколоніальній» політиці 

Москви.

3 вересня 2006 року тодішній міністр закордонних справ Німеччини 

Ф.-В.Штайнмайєр у м.Лаппеенрант (Фінляндія) представив німецький 

проект «східної політики під час неофіційної зустрічі міністрів 

закордонних справ країн ЄС. Європейська Рада уповноважила Німеччину 

під час саміту ЄС в червні 2007 року в Брюсселі представити засади
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середньоазіатської стратегії [159,с.419-420]. Ця концепція була спрямована 

на розвиток відносин зі східними сусідами ЄС і мала включати 3 вектори:

- зміцнення відносин з Росією (стратегія «зміни через зближення або 

зміни через торгівлю»);

- політика по відношенню до країн Східної Європи та Південного 

Кавказу (Європейська політика сусідства плюс);

- стратегія щодо країн Центральної Азії.

Більш конкретизованим варіантом німецької концепції «східної 

політики» 2006 року стала поява у 2008 році концепції «Партнерство для 

модернізації» [160, с.40], яка мала б сприяти доступу до російського ринку 

німецького малого та середнього бізнесу у сфері послуг, охорони клімату, 

охорони здоров’я тощо. Разом з співпрацею в економічній та енергетичній 

сферах, йшла мова про впровадження західних стандартів у сфері 

публічного адміністрування. Російська сторона також була зацікавлена у 

постачанні німецької технології та входженні на німецький ринок.

Зростання сукупності викликів та загроз зі східного напрямку та 

зацікавленість в стабілізації східного сусідства ЄС шляхом поглиблення 

двосторонньої взаємодії сприяли тому, що 7 травня 2009 року на саміті в 

Празі держави-члени ЄС офіційно започаткували зовнішньополітичну 

ініціативу «Східне партнерство» (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Г рузія, 

Молдова і Україна), запропоновану польською та шведською сторонами. 

ФРН і Польща стали ключовими гравцями у проведенні «східної політики» 

ЄС. Для Німеччини -  це була можливість демонструвати міць на противагу 

французьким зусиллям в середземноморському напрямку. В основі 

відносин між ЄС та державами-членами «Східного партнерства» був 

закладений принцип «більше за більше». Однак, слід підкреслити, що 

взаємна зацікавленість сторін завжди була різною, що свідчить про 

поляризацію інтересів держав-членів ЄС з однієї сторони і 

диференційоване ставлення до ЄС з боку держав ініціативи «Східне 

партнерство».
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Г еополітичне наповнення ініціативи «Східне партнерство» найбільш 

яскраво було продемонстровано перед проведенням Вільнюського саміту 

28-29 листопада 2013 року із-за рішення українського керівництва про 

відтермінуванням підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. 

Саме дестабілізація ситуації в Україні призвела до риторики про «провал» 

політики ЄС в східному напрямку та поступливість нормативного рівня 

відносин ЄС з державами «Східного партнерства» в умовах геополітичної 

боротьби з Росією, що можна підсумувати як «програш-програш». Перші 

спроби у напрямку перегляду відносин з державами «Східного 

партнерства» були зроблені 31-ого березня 2014 року, коли міністри 

закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі («Веймарський 

трикутник»), обговорюючи питання «нової східної політики» ЄС, 

виступили проти політики «або» -  «або» у трикутнику відносин ЄС -  

держави-члени «Східного партнерства» -  РФ. Ці ініціативи згодом були 

розширені канцлером ФРН А.Меркель [161]:

- «Східне партнерство» -  це не інструмент політики розширення ЄС;

- усі шість держав-членів ініціативи «Східне партнерство» 

відрізняються між собою і мають різні очікування та перспективи, а 

тому відносини між ЄС і вказаними державами мають базуватися на 

принципі «індивідуального підходу» (диференціація в залежності від 

зовнішньополітичних пріоритетів держав);

- «Східне партнерство» не спрямоване проти жодної країни, особливо 

РФ. У взаємодії між ЄС і державами-членами ініціативи «Східного 

партнерства» немає принципу вибору: «або ЄС, або РФ».

Вочевидь, окупація Криму та підтримка сепаратистських настроїв на

Сході України з боку РФ безпосередньо вплинули на стан безпеки в 

Європі. Передусім з міркувань безпеки в умовах зростаючих загроз на 

периферії ЄС офіційний Берлін засудив російську агресію проти України, 

називаючи політику РФ «злочинною та протиправною» [162]. Показовим 

також є те, що у передвиборчій програмі ХДС/ХСС 2017 року дії Росії по
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відношенню до України були названими «російською агресією», а наявна 

ситуація в Україні -  «російсько-українським конфліктом».

При цьому керівництво ФРН не відходило від прагнення побудувати 

європейський безпековий порядок разом з РФ, про що на офіційному рівні 

в черговий раз канцлер ФРН А.Меркель заявила під час зустрічі з 

президентом США Б.Обамою в рамках візиту федерального канцлера до 

США (9 лютого 2015 р.): «ми (американський і німецький народи) не 

зацікавлені в поразці Росії і не прагнемо бачити її ізольованою, скутою й 

ослабленою. Ми зацікавлені у сильній, багатій, життєздатній та впевненій 

Росії, яка може бути нашим партнером у вирішенні багатьох глобальних 

проблем» [163]. У цьому контексті автор також посилається на лист- 

звернення колишніх міністрів закордонних справ Польщі Р.Сікорського і 

ФРН Г.Вестервелле від листопада 2011 року, в якому зазначалось, що 

«Росія у плані історії, культури і географічного положення належить до 

європейської сім’ї націй і за допомогою ЄС має зайняти належне місце у 

демократичній, вільній і процвітаючій Європі» [164]. Відтак, географічна 

детермінанта та статус РФ в міжнародних відносинах роблять її 

винятковим партнером для європейських держав, у тому числі для ФРН.

У процесі подолання наслідків російської агресії проти України саме 

зусилля Берліна, зокрема канцлера А.Меркель (за підтримки французьких 

партнерів) дисертант вважає найбільшими в напрямку дипломатичного 

врегулювання конфліктної ситуації. Попри російський фактор, ФРН взяла 

на себе роль лідера, посередника і зацікавленої сторони у політико- 

дипломатичному вирішенні конфлікту з метою убезпечення Європи і 

Німеччини зокрема від потенційних безпекових загроз зі східного 

напрямку. Як влучно зазначила канцлер ФРН А.Меркель, «...якщо ми 

відмовимось від принципу територіальної цілісності, то не зможемо 

зберегти мирний порядок в Європі» [165].

21 лютого 2014 року за сприяння тодішніх міністрів закордонних 

справ Німеччини, Польщі та Франції (Ф.-В.Штайнмайєра, Р.Сікорського та
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Л.Фабіуса, якого згодом представляв представник МЗС Франції Е.Фурн’є) 

були досягнуті домовленості та укладена Угода про врегулювання кризи в 

України [166], яку підписали три названі сторони, тодішній президент 

України В.Янукович, опозиційні лідери А.Яценюк (лідер ВО 

«Батьківщина»), В.Кличко (лідер партії «УДАР») і О.Тягнибок (лідер ВО 

«Свобода»). Показовим є те, що Угоду не підписав лише Спеціальний 

представник президента РФ В.Лукін. Попри зазначені досягнення, на 

наступний день ситуація в Україні докорінно змінилася, оскільки 

президент В.Янукович фактично самоусунувся від влади і Верховна Рада 

почала керувати політичним життям країни, починаючи з повернення 

Конституції 2004 року, призначення виконуючого обов’язки президента 

тощо.

Риторика німецького керівництва свідчила про те, що ситуація в 

Україні, викликана російською загрозою, впливає не лише на російсько- 

українські відносини, але й на стан безпеки та співробітництва в Європі. У 

цьому контексті міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В.Штайнмайєр 

на початку березня 2014 року заявив, що «ще можна зробити поворот. Ще 

можна запобігти новому поділу Європи.. .Ми з усією рішучістю вимагаємо 

від Росії відмовитися від будь-яких порушень суверенності та 

територіальної цілісності України» [167].

Керівництво ФРН неодноразово закликало РФ відмовитися від 

підтримки сепаратистських груп та концентрації російських військових 

формувань поблизу українсько-російського кордону, а також вплинути на 

проросійські угрупування, які були дислокованими на східній частині 

території України. При цьому лунали також заяви щодо необхідності 

ухвалення Україною законодавства задля проведення виборів на східних 

окупованих територіях, ігноруючи першочерговість безпечності умов 

розвитку в ОРДЛО. Показовим є також те, що попри засудження 

російської агресії щодо України, керівництво Німеччини неодноразово 

заявляло, що виступає проти поставок озброєнь Україні, тому що бачить
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лише дипломатичний шлях вирішення конфлікту. У той час приклад щодо 

курдського питання свідчив про інше: німці підтримали передачу 

озброєння курдським силам, що боролися проти Ісламської держави на 

півночі Іраку, а також погодилися тренувати бійців курдської пешмерги. 

Такі подвійні стандарти в позиції керівництва ФРН є свідченням 

ситуативності у процесі реалізації зовнішньої політики держави, а також 

залежності від РФ в умовах високого спектру двосторонньої взаємодії і 

побоювання від ймовірного переходу до протистояння у військовій 

площині.

Не позбавляючи РФ пріоритетної ролі у східноєвропейській політиці 

Німеччини, федеральне керівництво прагнуло активізувати український 

вектор зовнішньополітичної стратегії держави за такими напрямами:

- сприяння забезпеченню безпеки в Україні, як передумови безпеки в 

Європі, шляхом імплементації Мінських домовленостей;

- санкційна політика по відношенню до РФ;

- виключення РФ зі складу «Великої вісімки» і припинення 

проведення самітів РФ-ЄС;

- підтримка підписання й подальшої імплементації Угоди про 

асоціацію між ЄС та Україною, а також лібералізації візового 

режиму з ЄС для громадян України;

- надання Україні фінансово-економічної, гуманітарної (направлення 

вантажів), медичної (постачання ліків, медичних препаратів й 

лікування постраждалих в зоні АТО у німецьких лікарнях), 

військово-технічної (поставка обмундирування для 

військовослужбовців) та адресної технічної допомоги для підтримки 

життя тимчасово переміщених осіб в осінньо-зимовий період;

- голосування за резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність 

України» (27 березня 2014 року, 100 голосів «за», 11 -  «проти») -  

підтримка територіальної цілісності України в межах її міжнародно 

визнаних кордонів та факт анексії Криму Росією та «Ситуація з
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правами людини в Автономій Республіці Крим та місті Севастополь» 

(19 грудня 2016 року, 73 голоси «за», 23 -  «проти», 76 -  

«утримались»);

- невизнання так званих «виборів», які пройшли у самопроголошених 

«ДНР» і «ЛНР» в листопаді 2015 року, а також виборів до Державної 

Думи РФ, що пройшли на території окупованого Росією Криму 18 

вересня 2016 року. Визнання їхнього незаконного характеру і того, 

що вони суперечать Мінським домовленостям;

- надання сприяння у проведенні внутрішньоукраїнських реформ 

(зокрема, відправлення спеціального посланника федерального уряду 

з питань реформ в Україні Г.Мільбрадта).

Очевидним є надання переваги політико-економічним інструментам 

впливу на ситуацію, що склалася в Україні внаслідок російської агресії 

проти неї. У цьому контексті автор звертає увагу на те, що відомий 

американський політолог Г.Кіссінджер у праці «Світовий порядок» [168] 

влучно зазначив, що економічна взаємозалежність глобалізованого світу є 

інструментом в руках західних держав, які, використовуючи свої 

економічні можливості, можуть примусити інших країн дотримуватися 

міжнародних правил. Позитивним прикладом такої діяльності є 

повернення Ірану до переговорного столу.

Де-юре ЄС виступав єдиним гравцем щодо агресії РФ проти України 

і, відповідно, порушення її територіальної цілісності. Санкційний пакет 

(заходи обмежувальної дії) держав-членів ЄС проти РФ та її громадян, як 

юридичний інструмент супротиву агресії, поширювався на імпорт товарів з 

Криму і м.Севастополь до країн-членів ЄС, а також експорт товарів та 

технологій (транспортних, телекомунікаційних, енергетичних) у 

зворотному напрямку; інвестиції в Крим чи м.Севастополь; надання 

туристичних послуг в Криму та м.Севастополь, а також замороження 

активів фізичних осіб й введення обмежувальних заходів проти 

юридичних осіб. Дію цих санкцій Рада ЄС 17 червня 2016 року вперше
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продовжила строком на 1 рік -  до 23 червня 2017 року, а 19 червня 2017 

року вдруге -  до 23 червня 2018 року.

Передумовою для зняття санкцій мало б бути повне виконання 

Мінських домовленостей. Таку ініціативу підтримав уряд ФРН на чолі з 

канцлером А.Меркель, хоча окремі групи зі складу СДПН (зокрема, 

міністр закордонних справ Ф.-В.Штайнмайєр) дотримувалися позиції 

поетапного зняття санкцій (що підтримували також Італія, Угорщина, 

Болгарія, Франція, Словаччина, Греція, Кіпр, Австрія). Для 

внутрішньополітичного дискурсу ФРН окрім позиції СДПН показовим 

було також те, що керівники деяких федеральних земель, зокрема східних 

(Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія та Саксонія-Ангальт), також 

неодноразово виступали проти введення нових санкцій щодо Росії. Однак, 

постачаючи газові турбіни німецького концерну 8іетеп§ до окупованого 

Криму (для використання на електростанціях) російська компанія 

«Ростех» порушила санкційний режим ЄС, за що європейська сторона 

об’єктивно була змушена ввести нові санкції.

Відтак, не дивлячись на єдність позицій країн-членів ЄС щодо 

санкцій (заходи обмежувальної дії) проти РФ, фактично спостерігалася 

фактична фрагментація акторів на проукраїнські та проросійські. 

Наприклад, країни Прибалтики, Велика Британія, Польща були 

прихильниками «жорстких» заходів. Натомість, такі держави як Іспанія, 

Італія, Австрія, Кіпр, Угорщина були налаштовані більш «м’якше». 

Німеччина ж займала серединну позицію, демонструючи солідарність з 

обома сторонами, насамперед, із-за власних економічних інтересів, але з 

акцентом на те, що держави-члени ЄС єдині в позиції щодо дотримання та 

повної імплементації Мінських домовленостей.

Попри заяви експертів про те, що економіка ФРН зазнала збитків від 

введення санкцій проти РФ, реальні показники засвідчили про зворотну 

тенденцію. Так, за даними Німецької служби статистики, у 2010 -  2015 рр. 

збереглася стійка тенденція до зростання експортно-імпортного
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товарообігу та ВВП ФРН. У 2014 р. загальний обсяг експорту з ФРН до 

закордон зріс на 3,3%, у 2015 р. -  на 6,4%. Обсяги імпорту з інших країн до 

ФРН у 2014 р. зросли на 2,2%, у 2015 р. -  на 4,2%. Що стосується саме 

німецько-російської економічної взаємодії, то у 2014 р. експорт з ФРН до 

РФ скоротився на 18,4%, у 2015 р. -  на 25,5%. Імпорт товарів з РФ до ФРН 

у 2014 р. скоротився на 7,1%, а у 2015 р. -  на 22,3%. У той час як у 

першому півріччі 2016 р. німецький експорт до РФ зменшився на 3,9% 

порівняно з відповідним періодом 2015 р., а імпорт -  на 10,6%, за цей 

період загальний обсяг експорту з Німеччини до країн світу зріс на 0,71%, 

а імпорту з інших країн світу до ФРН -  на 0,28% [169]. Окрім того, активно 

розвивалась оборонна промисловість ФРН. Очевидно, що у такому разі 

основні втрати зазнають лише ті німецькі компанії, які або працюють в РФ, 

або переважно орієнтовані на російський ринок.

Попри зусилля РФ загальмувати євроінтеграційну політику України, 

ЄС та офіційний Київ змогли досягнути оптимальної моделі взаємодії 

шляхом укладення Угоди про асоціацію між ними. 26 березня 2015 року 

Бундестаг (окрім партії «Ліві» представники усіх інших партій -  

ХДС/ХСС, СДПН, «Союз90/Зелені» -  одностайно підтримали), а 8 травня 

2016 року Бундесрат ФРН ратифікували Угоду про асоціацію між ЄС та 

Україною, Грузією й Молдовою, надаючи, таким чином, новий імпульс 

відносинам ЄС з пострадянськими країнами, які висловилися за 

просування євроінтеграційного вектору своєї зовнішньої політики.

Щодо позиції ФРН стосовно участі РФ у «Великій вісімці» в 

риториці німецького керівництва неодноразово підкреслювалося, що «08» 

-  це об’єднання цінностей, яких РФ має дотримуватися. У резолюції 

Європейського парламенту (поп-1е£І8Іаї^е гезоіиїюп) від червня 2015 року 

європарламентарі висловилися за те, що «Росія більше не є стратегічним 

партнером ЄС» [170]. Це є наслідком порушення Москвою демократичних 

принципів, фундаментальних цінностей та міжнародного права шляхом 

жорстких дій та дестабілізації ситуації в сусідніх країнах.
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Однак, незважаючи на декларативний характер заяв німецьких та 

інших європейських офіційних осіб, політика ФРН і ЄС в цілому щодо РФ 

здебільшого зводиться до використання «м’якої сили», що демонструє 

сутність Німеччини і Союзу у військовому плані. Так, російська агресія 

проти України продемонструвала сильні (дипломатичні можливості та 

економічну сила) і слабку (нестача військової сили) сторони зовнішньої 

політики Німеччини [171]. Також виокремилися три особливості 

безпекової політики ЄС [172, с.7]:

- по-перше, ЄС не залишився осторонь, позиціонуючи себе як 

частину цієї проблеми й проявляючи зацікавленість у швидкому її 

вирішенні;

- по-друге, «м’яка сила» ЄС виявилася недостатньою для 

протиставлення жорстким безпековим викликам, для чого потрібні 

традиційні інструменти «жорсткої сили»;

- по-третє, особливості прийняття рішень в ЄС уповільнюють та 

ускладнюють зовнішньополітичну реакцію ЄС.

При цьому варто констатувати, що російська агресія проти України 

призвела до зміцнення союзницьких відносин між державами Заходу та 

формування образу РФ як «загрози» для системи міжнародної безпеки. 

Про це свідчить виокремлення генеральним секретарем НАТО 

Є.Столтенбергом у 2016 році головних викликів з якими зіткнувся 

західний світ: «Ісламська держава» та російська агресія проти України. 

Різниця між підходами щодо російської агресії та джихадистами 

«Ісламської держави» полягає у тому, що у першому випадку є 

переговорний партнер -  РФ, а в другому -  немає [173].

На думку автора, саме російською агресією в Україні та 

порушенням, таким чином, міжнародного права (Заключного акту Наради 

з безпеки і співробітництва в Європі, Паризької хартії, Будапештського 

меморандуму тощо), пов’язується перегляд Білої книги ФРН, а також 

збільшення ролі безпекової складової у системі зовнішньополітичних
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пріоритетів держави. Вочевидь, події в Україні вплинули на східну 

політику Німеччини, яка довгі роки формувалася за принципом: «Росія 

насамперед!». В основі нової Білої книги ФРН 2016 року [49] лягла теза 

про те, що РФ створює загрозу європейській системі безпеки, хоча до 

українських подій РФ вважалася стратегічним партнером ФРН. Крім того, 

виокремилися особливості німецького сприйняття РФ [174]:

1) Німеччина дотримується концепту «стратегічної терпимості» по 

відношенню до агресивної політики, що проводить РФ;

2) у ФРН переконані, що Європа приречена співпрацювати з РФ, 

адже благополуччя та безпека в Європі є можливими лише за умови 

співробітництва з РФ.

Подібна риторика підкреслює залежність зовнішньополітичних дій 

німецького керівництва від факторів та акторів зовнішнього середовища. 

Саме тому на експертному рівні все частіше зазначається про дуальну 

стратегію (сопдадетепі) ФРН щодо Росії, що включає комбінацію політики 

стримування (сопіаіптепі) і залучення (епдадетепі) [174].

Висновки до розділу 2

Початок постбіполярного періоду позначився більш інтегрованим й 

взаємозалежним в економічному й соціальному плані світопорядком, ніж 

попередня система. Разом з цим світ став більш фрагментованим, 

конфліктогенним та небезпечним.

Структурні зміни в Європі на початку 1990-х рр. змінили умови 

забезпечення національної безпеки ФРН. Ключовий рівень зовнішнього 

виміру безпекового середовища Німеччини формувався (й продовжує 

надалі визначатися) станом безпеки та динамікою розвитку ситуації в 

Західній Європі, в регіоні Балтійського моря, в державах Центрально- 

Східної Європи та на Балканах, що автор пояснює географічною 

детермінантою.
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В основу зовнішньополітичної стратегії ФРН лягло прагнення 

підвищити рівень національної безпеки шляхом стабілізації безпекового 

середовища держави. Цей концепт базувався на використанні 

геоекономічного потенціалу ФРН, розвитку багатовекторної зовнішньої 

політики й дотриманні «серединної позиції» у процесі взаємодії з США і 

РФ, будучи залежною від перших у безпековому плані (військовий аспект), 

а від другої -  в енергетичному.

Офіційний Берлін вразливий до зовнішнього російсько- 

американського впливу, що підтверджується прагненням бачити РФ 

включеною до системи євроатлантичної безпеки від Ванкувера до 

Владивостока. Локально європейська взаємодія з РФ проектується на 

міжнародне співробітництво, під чим розуміється прагнення вирішувати 

проблеми у сфері безпеки на глобальному рівні спільними зусиллями з 

російською стороною. 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.

Основні положення розділу висвітлені в працях автора [235, 236].



РОЗДІЛ 3.

НІМЕЧЧИНА В СТРУКТУРАХ БАГАТОСТОРОННЬОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ БЕЗПЕКИ

3.1. Значення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС для

ФРН

ЄС, основи функціонування якого були закладені в середині ХХ 

століття (тоді ще ЄЕС), був створений як мирний проект між державами- 

членами об’єднання, але мир в Європі сьогодні залежить від подій поза 

межами ЄС [175]. Розвиток на периферії Союзу детермінує умови розвитку 

єесівського безпекового середовища.

Поява «широкого єесівського розуміння міжнародної безпеки», що 

включає розширення (нові безпекові виклики) та поглиблення (нові 

безпекові об’єкти) порядку денного міжнародної безпеки [176, с.20], стало 

свідченням просування ініціатив з адаптації Союзу до нових умов розвитку 

безпекового середовища, яке склалося на європейському континенті 

внаслідок геополітичних трансформацій кінця 1980-х -  початку 1990-х рр.

Слід зазначити, що після закінчення «холодної війни» відбулося 

істотне скорочення ключового військового оснащення в Європі) [177, с. 15] 

(див. додаток 5), що автор пов’язує з тривалим мирним розвитком на 

європейському континенті у післявоєнний період і, відповідно, істотною 

стабілізацією безпекового середовища передусім у Західній Європі. Так, 

наприклад, відбулося скорочення основних бойових танків з 1995 -  2015 

рр. з 22 049 до 6 924 одиниць, що дорівнює спаду на 69%. У ФРН 

скорочення відбулося наступним чином: 2 695 (1995 році); 2 398 (у 2005 

році) і 410 (у 2015 році) [177, с.15].

Як відомо, до початку 1990-х рр. ЄЕС розвивався в умовах «холодної 

війни», а ініціативи формування зовнішньої, безпекової й оборонної 

союзної політики не були реалізованими (наприклад, план Плевена 1951 

року щодо створення Європейського оборонного співтовариства), що було

103



104

зумовлено підвищеним рівнем гетерогенності інтересів учасників 

євроінтеграційного процесу. Натомість, відносини між державами-членами 

об’єднання базувалися на посиленій політико-економічній взаємодії 

(повністю підтримувалося німецьким керівництвом), що європейськими 

державами розглядалося більш оптимальною можливістю подолання 

безпекових обмежень.

Маастрихтський договір (підписаний 7 лютого 1992 року, набув 

чинності 1 листопада 1993 року) заклав початок функціонуванню ЄС й 

забезпечив нормативне підґрунтя для оборонної та безпекової співпраці 

держав-членів ЄС. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС була 

закріплена у якості однієї з трьох стовпів процесу європейської інтеграції, 

доповнюючи соціально-економічний (комунітарний) вимір європейської 

інтеграції та внутрішні справи і правосуддя. Створення СЗБП 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 вирішенні безпекових проблем.

Так, ЄС почав розвиватися у напрямку повноцінного оформлення 

своєї ролі як безпекової інституції, для чого потрібно було інкорпорувати 

ЗЄС. У 1996 році в рамках міністерської зустрічі держав-членів НАТО в 

Берліні були досягнуті домовленості щодо розвитку Європейської 

безпекової та оборонної ідентичності (ЄБОІ) під керівництвом НАТО 

[178]. В основу цієї ініціативи лягла співпраця між ЗЄС та НАТО, зокрема, 

у питанні доступу до розвідувальної інформації Альянсу.

У березні 1997 року Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург 

та Іспанія представили спільний документ щодо поступової інтеграції ЗЄС 

в ЄС. Цей перехід мав відбутися в три етапи [179, с.184]:

1) початок формування спільної Європейської оборонної політики і 

гармонізація правил та процедур двох організацій;
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2) узгодження позицій: ЄС мав брати на себе відповідальність за 

процес прийняття рішень щодо військових операцій, а на ЗЄС -  

відповідальність за його реалізацію;

3) передача повноважень інституцій та органів ЗЄС відповідним 

структурним одиницям ЄС.

На Амстердамському саміті було вирішено інкорпорувати 

«Петерсберзькі завдання» до нормативної бази ЄС (стаття 17 

Амстердамського договору 1997 року, що набув чинності у 1999 році), а 

ЗЄС -  до структурних одиниць ЄС. Окрім того, була створена посада 

Високого представника з питань спільної зовнішньої та безпекової 

політики, а також закріплені процедурні складові СЗБП: спільні стратегії, 

спільні позиції, спільні дії. Німецьке керівництво підтримувало такі 

підходи, оскільки мова йшла про поглиблення європейської інтеграції на 

основі політичного співробітництва, що, в свою чергу, давало змогу 

державам-членам ЄС працювати над виробленням спільних підходів щодо 

врегулювання безпекових проблем не лише в рамках Союзу, але і поза 

його межами.

Вагомий внесок у становленні Спільної зовнішньої та безпекової 

політики ЄС зробили дві події, що відбулися наприкінці 1998 року:

1) 1 грудня 1998 року під час зустрічі в Потсдамі урядовці ФРН та 

Франції досягнули згоди на шляху визначення СЗБП, підтримуючи 

інтеграцію ЗЄС в структури ЄС й створення союзного військового та 

оперативного потенціалу (в рамках інтегрованого ЗЄС чи НАТО);

2) одразу після франко-німецької зустрічі 3-4 грудня 1998 року 

відбулися франко-англійські переговори, які закінчилися підписанням 

Декларації Сан-Мало (Франція), в якій зазначалося про прагнення ЄС 

отримати більше політико-безпекових автономних опцій в рамках 

Альянсу [180, с.57]. В основу досягнення політико-військової автономії від 

НАТО лягла зацікавленість ЄС брати участь у кризовому врегулюванні
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шляхом посилення військової та оборонної сфери своєї безпекової 

політики.

Однак, остаточні кроки в розбудову Спільної безпекової і оборонної 

політики ЄС були зроблені на саміті Європейської Ради в німецькому місті 

Кьольн у червні 1999 року [15, с.73]:

- мандат на створення необхідних політико-військових структур, 

які мали б забезпечувати політичний контроль і стратегічне 

керівництво ЄС під час реалізації «Петерсберзьких завдань» з і 

без використання ресурсів НАТО;

- зобов’язання держав-членів ЄС щодо подальшого розвитку 

збройних сил, активізація співробітництва та координація 

діяльності військово-промислових комплексів;

- сприяння ефективним консультаціям, співробітництву і 

прозорості взаємодії ЄС -  НАТО;

- можливість рівної участі як держав-членів НАТО, так і 

нейтральних і тих держав-членів ЄС, які не являються членами 

НАТО, в операціях під егідою ЄС.

Таким чином, у 1999 році формується ЄБОП як складова частина 

СЗБП ЄС. Європейська безпекова та оборонна політика, що проводилася 

ЄС, замінила Європейську безпекову та оборонну ідентичність. Наприкінці 

2003 року була ухвалена Декларація НАТО та ЄС щодо розвитку СБОП, 

згідно якої Союз отримав гарантії доступу до структур та ресурсів НАТО 

для кризового регулювання. Ці домовленості отримали назву «Берлін +» 

[181]. Відповідно до них ЄС отримав такі можливості: доступ до засобів 

військового планування НАТО, використання у своїх операціях засобів і 

ресурсів НАТО, призначення командування операціями під проводом ЄС, 

обмін розвідувальною інформацією між ЄС та НАТО, проведення спільних 

з НАТО консультацій у контексті операцій ЄС, в яких задіяні ресурси 

Альянсу. У цьому контексті важливо відмітити про право першої відмови
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НАТО: якщо Альянс відмовляється проводити операцію, то її може 

проводити ЄС (маючи доступ до структур та ресурсів НАТО).

Мова йде про три рівні командування військовими операціями:

1) співпраця з НАТО (в рамках Берлін+);

2) оперативний центр ЄС в Брюсселі;

3) автономні штаби.

Варто зазначити, що для планування та проведення операцій під 

егідою ЄС необхідними підставами є: резолюція РБ ООН (відповідальність 

в рамках колективної безпеки), запрошення приймаючої країни або ж 

необхідність захисту громадян ЄС.

Стратегічний підхід ЄС щодо участі у кризовому врегулюванні 

базується на рамковому документі -  Комплексний підхід ЄС щодо 

врегулювання криз [182], Концепції участі у військових та цивільних 

операціях (СОКОР8) та Оперативному плані операцій (ОРБАК) [183].

До безпекових акторів в рамках ЄС відносяться [184]: Високий 

представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки; 

Комітет з питань політики та безпеки (виконує функції стратегічного 

планування, консультування та контролю); Військовий комітет ЄС (готує 

рекомендації, виступає платформою для консультацій між начальниками 

оборонних штабів країн-членів ЄС); Військовий штаб ЄС (займається 

ситуаційним аналізом та стратегічним плануванням); Центр оперативного 

командування ЄС; Комітет з цивільних аспектів кризового врегулювання; 

Європейське оборонне агентство; Департамент кризового врегулювання та 

планування в рамках Європейської служби зовнішніх справ (ЕЕА8); 

Європейський коледж з питань безпеки та оборони тощо.

До інструментів СБОП ЄС відносяться:

- Місії спостереження (наприклад, ЕЦММ в Г рузії);

- Місії з контролю за кордонами (наприклад, ЕЦВАМ в Молдові та в

Україні);
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- Місії з контролю за функціонуванням правової держави (наприклад,

ЕЦЬЕХ в Косово);

- Поліцейські місії (наприклад, Ргохіта, ЕЦРОЕ в Кінсазі);

- Місії з питань реформ у сфері безпеки (наприклад, ЕШЕС в

Демократичній республіці Конго);

- Участь у військових операціях (наприклад, Аїаіапїа, ЕЦЕОК АІШеа);

- Військові навчальні місії (наприклад, ЕЦТМ) тощо.

Місії ЄС поділяються на цивільні (фінансуються за рахунок бюджету 

СЗБП) та військові (фінансуються за рахунок держав-членів, які беруть в 

них участь) з кількісним складом -  міжнародним/місцевим <100 - > 2000 

осіб [185].

Вочевидь, розгалужена система функціонування СЗБП ЄС створює 

для німецького керівництва додаткові можливості для підвищення рівня 

національної безпеки на мультилатеральній основі. 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 (сили високої готовності), що функціонують в рамках реалізації 

СБОП ЄС:

- франко-німецька;

- франко-німецько-бельгійська;

- німецько-нідерландсько-фінська;

- іспано-франко-німецька;

- польсько-латвійсько-литовсько-франко-словацька;

- німецько-франко-іспано-бельгійсько-люксембурзька.

З 1 січня 2007 року до Німеччини перейшло головування в Раді ЄС 

(що співпало також з головуванням Берліна у «Великій вісімці»). У цьому 

зв’язку зусилля німецького головування спрямовувалися на такі 

пріоритети [186, с.2-3]:

1) діюче співтовариство -  подальший розвиток ЄС;
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2) побудова економічного, соціального та екологічного майбутнього 

ЄС;

3) побудова простору свободи, безпеки та правосуддя;

4) проведення спільної зовнішньої та безпекової політики та

зовнішньої політики у сфері економічного розвитку.

Відтак, ФРН зробила акцент на економічний вимір співробітництва 

між державами-членами ЄС з метою зміцнення наднаціонального 

характеру інституцій Союзу та гарантування безпечного розвитку на 

континенті. Про важливість ролі Німеччини в питанні забезпечення 

європейської безпеки в своїй «Європейській промові» свого часу 

символічно висловився колишній міністр закордонних справ Польщі 

Р.Сікорський (28 листопада 2011 р.): «я боюся німецької могутності 

менше, ніж німецької бездіяльності... адже німці стали незамінною нацією 

в Європі» [187].

Вагоме значення для посилення ролі ФРН в ЄС має функціонування 

«Веймарського трикутника» (ФРН, Франція та Польща), як неформального 

об’єднання, заснованого на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств 

зазначених держав 28-29 серпня 1991 року за ініціативи німецького 

міністра закордонних справ Г.-Д.Геншера. У 2006 р. під час зустрічі 

керівників військових відомств Польщі, Франції та ФРН було прийнято 

рішення про формування Веймарської бойової тактичної групи (як частини 

сил швидкого реагування ЄС, що можуть брати участь в операціях, 

визначених Петерсберзькими завданнями), а в липні 2011 р. у Брюсселі 

трьома сторонами підписано Технічне порозуміння щодо створення 

Веймарської багатонаціональної бойової тактичної групи з кількістю 

близько 2 100 військовослужбовців (на ФРН покладалося логістичне 

забезпечення).

На думку американського політолога З.Бжезинського, 

«Веймарський трикутник» створив на європейському континенті 

геополітичну «вісь», яка має потенційно велике значення, охоплюючи
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близько 180 млн. осіб, котрі належать до трьох націй з яскраво 

вираженим почуттям національної самобутності. З одного боку, це ще 

більше зміцнило провідну роль Німеччини в Центральній Європі, але, з 

іншого -  ця роль дещо врівноважувалась участю Франції і Польщі в 

трьохсторонньому діалозі [188, с. 89].

З метою формування союзної та міжнародної мультилатеральної 

політики щодо боротьби з міжнародними загрозами й стабілізації 

безпекового середовища на периферії Європи, зумовленої, передусім, 

міжнародною антитерористичною діяльністю США та війною в Іраку, у 

2003 році ЄС ухвалив стратегічний документ «Безпечна Європа в кращому 

світі. Європейська стратегія безпеки».

Г оловні принципи Європейської безпекової стратегії були зведені до 

таких [92, с.38-39]:

1) запобігання -  спроможність діяти до появи кризи;

2) комплексний підхід -  економічний, політичний та соціальний 

виміри безпеки є нерозривно взаємопов’язаними;

3) мультилатералізм.

Так, зовнішньополітична діяльність європейських держав в рамках 

союзної політики послідовно спрямована на реалізацію «союзних 

інтересів», які експерт С.Біскоп, характеризуючи як європейські інтереси, 

зводить до наступних [91, с.41-42]:

- захист і оборона території ЄС від військових загроз;

- відкритість ліній комунікації та торгівлі (у тому числі в 

кіберпросторі);

- безпечне постачання енергетичних та інших природних ресурсів;

- сталий розвиток навколишнього середовища;

- керування міграційними потоками;

- дотримання міжнародного права;

- збереження автономності процесу прийняття рішень в ЄС та в 

державах-членах Союзу.
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Найбільш повний перелік інтересів ЄС закріплено у статті 21 

Консолідованої версії Договору про ЄС [189].

Спільні цілі та «стратегічні інтереси» ЄС також визначені у статті 26 

Лісабонського договору (підписано 13 грудня 2007 року, набув чинності 1 

грудня 2009 року) [190, с. 17-18]. Крім того, за Лісабонським договором 

були розширені «Петерсберзькі завдання»: спільні операції з роззброєння, 

гуманітарні та рятувальні операції, військові консультації та надання 

сприяння, запобігання конфліктам та підтримання миру, миробудівництво 

та постконфліктне врегулювання. Безпекова політика ЄС була оформлена 

єдиною політикою -  Спільна безпекова та оборонна політика, якою керує 

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики (без 

слова «спільної»).

Сучасне розуміння європейської безпеки, доречно, на думку автора, 

окреслили колишні міністри закордонних справ Німеччини Ф.- 

В.Штайнмайєр та Франції Ж.-М.Ейро в спільній статті «Сильна Європа в 

світі невизначеності»: «Безпека держав-членів ЄС глибоко

взаємопов’язана, так як безпекові загрози сьогодні впливають на 

континент в цілому: будь-яка загроза однієї держави-члена також є 

загрозою для інших. Тому ми розглядаємо нашу безпеку як єдину і 

неподільну. Європейський союз і європейський порядок безпеки ми 

відносимо до наших ключових інтересів, а тому маємо захищати їх за 

будь-яких обставин» [191]. 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. Для 

того, щоб ефективно відповісти на ці виклики, Німеччина і Франція 

запропонували укласти Європейський безпековий пакт, який би охопив всі 

аспекти безпеки і оборони загальноєвропейського рівня, сприяючи 

зміцненню безпеки громадян ЄС. На інституційному рівні Європейська 

Рада мала б раз на рік збиратися у якості Ради європейської безпеки
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(зустрічі за участі міністрів закордонних справ, міністрів оборони і 

міністрів внутрішніх справ держав-членів ЄС) з метою обговорення та 

знаходження шляхів вирішення внутрішніх і зовнішніх питань безпеки й 

оборони, перед якими опинився ЄС. Окрім того, ЄС повинен був створити 

першу в світі багатонаціональну систему охорони кордонів та 

прибережних зон, адже забезпечення безпеки зовнішніх кордонів Союзу 

більше не є виключно національним завданням, а відноситься до спільної 

відповідальності держав-членів ЄС. При цьому, помітною особливістю 

німецько-французького підходу залишається акцент на посилення 

внутрішньої безпеки в ЄС шляхом активізації в середньостроковій 

перспективі комплексного підходу до вирішення безпекових проблем, в 

основі якого мають лягти такі заходи [191]:

- створення європейської платформи для співпраці у сфері 

розвідки, повага національних прерогатив і використання наявних 

можливостей держав-членів ЄС;

- вдосконалення системи обміну даними;

- планування на випадок масштабних кризових сценаріїв, які 

можуть стосуватися кількох держав-членів Союзу;

- створення реальних можливостей для оперативного союзного 

реагування;

- створення корпусу цивільного захисту.

Виходячи з необхідності адаптації до нових безпекових умов та 

заміни Стратегії 2003 року, у 2016 році з’явилась нова зовнішньополітична 

та безпекова стратегія ЄС «Глобальна стратегія у сфері зовнішньої та 

безпекової політики «Спільне бачення й дії: сильна Європа» [54], в якій 

підкреслювалося, що «ЄС має посилюватися як безпековий актор: зусилля 

країн Європи у сфері безпеки та оборони мають давати ЄС змогу діяти як 

автономно, так і доповнювати діяльність НАТО, співпрацюючи з нею» [54, 

с.20]. Очевидно, що каталізатором подібних зрушень стало підвищення 

рівня небезпеки в Європі завдяки зростанню сукупності загроз на



113

периферії ЄС, що безпосередньо впливає на внутрішньорегіональний 

розвиток. Ключовою концептуальною основою Стратегії 2016 року стала 

«концепція стійкості» (Ше гезіїіепсе сопсерї), що під чим розуміється 

спроможність ЄС та союзних партнерів здійснити супротив сукупності 

міжнародних викликів та загроз.

Таким чином, були визначені ключові пріоритети зовнішньої 

політики ЄС [54, с.9-10].:

1) безпека Союзу -  колективна безпека у співпраці з ключовими

партнерами, насамперед НАТО, з метою боротьби з тероризмом, 

гібридними загрозами, зміною клімату, економічною

нестабільністю, енергетичною небезпекою тощо;

2) державна і соціальна стійкість на Сході та Півдні ЄС -  

проведення, передусім, ефективної міграційної політики, а також 

підтримка економічних, соціальних і інших реформ з метою 

подолання нестабільної ситуації в країнах на периферії ЄС;

3) комплексний підхід до врегулювання конфліктів -  участь ЄС на

всіх етапах конфліктного регулювання на локальному, 

регіональному та глобальному рівнях з використання

розширеного спектру інструментів з метою запобігання загрозам, 

належного вирішення конфліктних ситуацій та постконфліктного 

будівництва разом з міжнародними партнерами ЄС;

4) регіональний порядок, що базується на співробітництві (в Європі, 

в Середземномор’ї, на Близькому Сході та в Африці, в Америці, 

Азії та Арктиці) в умовах посилення взаємозалежності світу є 

гарантією ефективної боротьби з міжнародними загрозами;

5) світове врядування для ХХІ століття -  ЄС виступає за 

функціонування світового порядку на основі міжнародного права, 

що сприяє дотриманню прав людини та стійкому розвитку.

Важливим аспектом реалізації СЗБП ЄС є питання фінансування, де 

спостерігається тенденція до зростання витрат (для прикладу: з менш ніж
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20 млн. євро в 2001 році до 305 млн. євро в 2014 році; а в 2020 

прогнозується більше 350 млн. євро). Бюджет 2014 року обсягом 304,66 

млн. євро розподілявся наступним чином: 1) 273,31 млн. євро -  на місії 

СЗБП ЄС; 2) 15,67 млн. євро -  на спеціальні представництва ЄС; 3) 15,35 

млн. євро -  на підтримку нерозповсюдження та роззброєння; 4) 0,33 млн. 

євро -  на підготовчі та додаткові заходи [192]. Таким чином, протягом 

2014 -  2020 рр. (оскільки бюджет ЄС затверджується на 7 років) 

передбачається зростання видатків з 314 млн. євро у 2014 році до 354 млн. 

євро у 2020 році [193, с.44], що пов’язується зі зниженням рівня безпеки 

європейських держав внаслідок активізації міграційних потоків, російської 

агресії проти України, загрози з боку «Ісламської держави» тощо.

На рівні ФРН про подібну тенденцію свідчило прагнення німецького 

керівництва збільшити видатки Федерального міністерства оборони, що 

було закріплено в документі «Фінансовий план Федерації на 2015-2019 

рр.» від 14 серпня 2015 року [194, с.19]:

- 34,4 млрд. євро у 2016 році (на 1,9 млрд. євро більше, ніж в 

попередньому році);

- 34,9 млрд. євро у 2017 році;

- 35,0 млрд. євро у 2018 році;

- 35,2 млрд. євро у 2019 році.

Експерт Д.Кохейн доречно акцентує на тому, що «ренаціоналізація 

європейського оборонного співробітництва може призвести до посилення 

загальноєвропейського оборонного співробітництва, якщо європейські 

держави спрямовуватимуть свої зусилля у напрямку конвергенції та 

усунення розбіжностей в оборонних політиках, яким притаманні істотні 

відмінності» [195]. Хоча на сучасному етапі проекти співпраці 

європейських держав у сфері оборони активізуються, включаючи, 

наприклад, інтенсифікацію постійного структурного співробітництва (груп 

бажаючих покращити співпрацю в оборонній сфері), створення Штабу з 

планування та проведення військових операцій (МРСС) -  08 червня 2017
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року; бажання створити Європейський оборонний фонд, однак на рівні ЄС 

все ж спостерігаються відцентрові тенденції (наприклад, референдум у 

Великій Британії про вихід з ЄС чи зростання націоналістичних устремлінь 

в окремих державах-членах Союзу), які означають не лише одночасне 

посилення ролі національних політик у сфері безпеки, але й прагнення 

уникнути впливу з центру.

Парадоксально, але високий рівень внутрішньорегіональної безпеки 

з однієї сторони заохочує держав до підтримання цього стану, але з іншої -  

«заспокоює» їх, роблячи пасивними у безпековому плані. Враховуючи 

останнє, держави-члени ЄС мають стати більш згуртованими, більш 

привабливими та сильними; мають побудувати союзницькі відносини на 

регіональному та глобальному рівнях; інвестувати в міжнародні інституції 

[175], щоб виступити з єдиною позицією в забезпеченні миру в Європі, що 

автоматично стане закріпленням стану безпеки окремих держав, зокрема, 

Німеччини. Так, ефективна безпекова політика ЄС має включати три 

складові [196]:

1) потрібно уникнути завищених очікувань. Європейська безпекова 

політика має бути реалістичною з урахуванням геополітичних цілей та 

потенціалу ЄС;

2) потрібно формувати ефективну технологічну та виробничу базу 

для європейських озброєнь, а також мобілізувати необхідні фінансові 

зусилля для досягнення цієї мети, для чого держави-члени НАТО мають 

витрачати 2% від національного ВВП на оборонну сферу;

3) при формуванні безпекової політики потрібно враховувати 

громадську думку в державах-членах ЄС, що базується на бажанні 

побачити результати діяльності, яка захищатиме громадян від безпекових 

загроз.

При цьому варто відмітити, що хоча суб’єктна сторона забезпечення 

європейської безпеки є визначеною, однак спектр безпекових загроз та 

викликів, маючи в своїй основі дестабілізуючий потенціал, має швидшу
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динаміку розвитку, ніж заходи з їхньої нейтралізації з боку суб’єктів. 

Свідченням стурбованості станом європейської безпеки стало підписання 

25 березня 2017 року 27 державами-членами ЄС (без участі Великої 

Британії) та головами Європейської Ради, Європейського Парламенту і 

Європейської Комісії Римської декларації, присвяченої 60-річчю Римських 

договорів. Були визначені чотири основні напрямки розвитку ЄС на 

найближчу перспективу [197]:

1) безпечна та надійна Європа;

2) процвітаюча та стійка Європа;

3) соціальна Європа;

4) сильна Європа на світовій арені.

Хоча Німеччина, як держава-засновник і виразник інтересів ЄС на 

глобальному рівні, виступала за поглиблену інтеграцію та зміцнення 

наднаціонального характеру інституцій ЄС (означає активізацію 

вертикальних зв’язків між центром у вигляді взаємодії ЄС-держави-члени 

з акцентом на посилення союзної політики) і на відміну від Франції 

(надавала перевагу міжурядовим структурам розвитку СЗБП) підтримувала 

комунітарний характер її функціонування (передбачає більшу роль 

Європейської Комісії у питаннях цього напряму) [58, с.167], однак, в міру 

особливостей функціонування ЄС, державам-членам Союзу вдалося 

знайти компромісний варіант функціонування СЗБП: «міждержавне 

співробітництво у поєднанні з наднаціональністю». Це дало ФРН змогу 

розширювати міждержавну взаємодію і співробітництво з ключовими 

партнерами, спектр безпекових проблем для яких більшою мірою був 

тотожним. Відтак, автор наголошує на тому, що концептуальне 

оформлення та практична реалізація Спільної зовнішньої та безпекової 

політики лягли в основу функціонування нової платформи забезпечення 

європейської безпеки поряд з НАТО та ОБСЄ. Будучи лідером ЄС, саме на 

ФРН буде покладатися роль провідника та відповідального суб’єкта за 

майбутній розвиток СЗБП ЄС.
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3.2. Трансатлантичний чинник безпекової політики ФРН

Трансатлантичний чинник безпекової політики ФРН автор розглядає 

через призму діяльності в рамках ключових міжнародних організацій по 

обидва береги Атлантики. Інституціолізованим варіантом 

трансатлантичного партнерства є НАТО, в ширшому плані -  ОБСЄ.

Генеральний секретар НАТО А.Фог Расмуссен (2009-2014 рр.) 

слушно зауважив, що «є ціна, яку треба заплатити за безпеку, а от 

небезпека може коштувати набагато дорожче» [198]. Хоча НАТО і 

залишається головним постачальником безпеки для європейців, проте в 

трансатлантичних відносинах особливий акцент робиться на спільних 

цінностях, аніж на військовому вимірі співробітництва в рамках Альянсу 

[140].

Обрання Німеччиною членства в НАТО, як моделі забезпечення 

національної безпеки, пояснюється, насамперед, на особливостях 

функціонування даної структури. Мова йде про концепцію колективної 

оборони, в основі якої лежить принцип мультилатералізму. Зокрема, стаття 

5 Північноатлантичного договору передбачає, що: «збройний напад на 

одну або кількох держав-членів НАТО вважатиметься нападом на усіх і, 

відповідно, у разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи 

своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, 

підтверджене Статтею 51 Статуту ООН, надасть допомогу країні чи 

країнам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно 

з іншими країнами-членам такі дії, які вважатимуться необхідними, 

включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і 

збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні» [199]. Для НАТО ж 

Німеччина є важливою в контексті відповідальності за ситуацію на 

східному фланзі військово-політичного блоку.

Об’єднаний Захід (ядром якого є США/НАТО та ЄС) автором 

представляється у якості ефективно діючої «вісі», сторони якої, 

розвиваючи партнерські відносини, отримують двосторонні вигоди,
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впливаючи одночасно на процеси світового розвитку завдяки спільному 

геополітичному та геоекономічному потенціалу. Трансатлантичне 

партнерство виступає не лише засобом реалізації двосторонніх інтересів, 

але й можливістю вирішення глобальних проблем [200, с.3], що дає змогу 

говорити про фундаментальний вплив трансатлантичної осі на динаміку 

розвитку системи міжнародних відносин.

Хоча європейський вектор зовнішньополітичного курсу Німеччини 

традиційно вважається основним, проте у питаннях безпекової політики 

ключову роль відіграє трансатлантичний вимір. Як вже зазначалося, 

імперативом і моделлю забезпечення національної безпеки Німеччини є 

членство в НАТО.

Про це неодноразово заявляли німецькі офіційні особи:

- федеральний канцлер Г.Шрьодер (1998-2005 рр.) у травні 2005 

року підкреслив, що «НАТО -  це більше, ніж оборонний альянс. 

НАТО -  відображення трансатлантичних цивілізацій, спільних 

інтересів і спільних цінностей... НАТО -  це частина німецьких 

національних інтересів» [11, с.101].

- міністр закордонних справ ФРН Ф.-В.Штайнмаєр (2005-2009рр. і 

2013-2017 рр.)трансатлантичний союз назвав «хребтом» 

безпекової політики ФРН [201].

- міністр оборони ФРН Т. де Мезєр (2011-2013 рр.) 

зовнішньополітичні пріоритети ФРН описав таким чином: 

«головний політичний дім Німеччини -  це ЄС, безпековий дім -  

НАТО» [14, с.41].

Вочевидь, Німеччина є залежною від США/НАТО у безпековому 

плані, адже лише НАТО може гарантувати безпеку євроатлантичного 

простору, попри те, що Альянс (більшість держав-членів якої є членами 

ЄС) є продуктом періоду «холодної війни». Виняткова роль НАТО 

випливає з трьох основних її завдань, що доповнюють статтю 5 

Північноатлантичного договору: колективна оборона, кризове



119

регулювання, співробітництво й забезпечення безпеки шляхом 

партнерських відносин [202, с.7].

Початкові цілі створення НАТО свого часу символічно описав 

перший генеральний секретар НАТО (1952-1957 рр.) Г.Ісмей: «не 

допустити росіян в Європу, забезпечити американську присутність в 

Європі і тримати німців під контролем» [203]. Хоча після подолання 

розмежувальних ліній в Європі на Римському саміті НАТО 1991 року 

державний секретар США Дж.Бейкер (1989-1993 рр.) та міністр 

закордонних справ ФРН Г.-Д.Геншер (1974-1992 рр.) висловилися за 

розвиток євроатлантичного співтовариства від Ванкувера до Владивостока, 

однак першочерговим завданням Альянсу послідовно залишається 

стабілізація безпосереднього сусідства держав-членів організації.

У даному контексті автор особливу увагу звертає на четверте 

розширення НАТО (березень 1999 року), коли до організації приєдналися 

Польща, Угорщина та Чехія, та на п’яте розширення (березень 2004 року), 

коли членами НАТО стали Болгарія, Балтійські країни, Румунія, Словенія 

та Словаччина. Ці процеси призвели до активізації відносин Німеччини з 

країнами Центрально-Східної Європи, посиливши, таким чином, 

трансатлантичну взаємодію. Зміцнення німецько-американського

співробітництва сприяло появі концепту «партнерство в лідерстві» [137].

Динаміка розвитку постбіполярної системи міжнародних відносин 

вимагає постійної адаптації НАТО до нових умов міжнародного розвитку. 

Так, поряд з процесом розширення організації відбувається

внутрішньоструктурна оптимізація з метою формування потенціалу 

спроможності для боротьби з новими викликами. Наприклад, «об'єднання 

та розподіл» (рооііпд апб зЬагіпд) -  це один з механізмів активізації 

співробітництва між державами-членами НАТО при співпраці з ЄС, метою 

якого є раціональне використання військових можливостей. Об’єднавши 

оборонні зусилля, зацікавлені держави таким чином створюють спільний 

потенціал для ефективного реагування на реальні та потенційні виклики й
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загрози -  «розумна оборона» (зшагї беїеше) з усвідомленням поділу 

відповідальності (Ьигбеп зЬагіпд) між державами-членами Альянсу і 

пошуком шляхів оптимізації процесу планування операцій, у тому числі за 

співпраці з ЄС. Подібні ініціативи набули концептуального закріплення на 

Чиказькому саміті НАТО у травні 2012 році.

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 ЕпаЬІе & 

ЕпЬапее ІпШаііуе (Е2І) як на національному рівні, так і на рівні НАТО, 07, 

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, якщо їх навчати, тренувати або навіть постачати їм військове 

оснащення [204, с. 1-2].

У 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. 

Концепція рамкових держав -  це група 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) [205]:

- тилове забезпечення; радіологічний, хімічний, біологічний і ядерний 

захист; забезпечення вогневої безпеки на суші, в повітрі і на морі; 

розгортання штабів (ці завдання покладалися на ФРН, як рамкову 

державу, і 10 інших держав-членів НАТО);

- створення Об’єднаних експедиційних сил швидкого реагування 

(Велика Британія і 7 держав-членів НАТО);

- стабілізація і відновлення сухопутних формувань (Італія і 6 держав- 

членів НАТО) тощо.
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Таким чином, згідно з запропонованою концепцією, європейські 

держави мали б формувати кластери -  групи малих і великих держав, які 

повинні були б координувати питання поповнення активів в оборонній 

сфері в довгостроковій перспективі, виходячи з принципу взаємної 

зацікавленості. Саме «рамкова держава» мала б взяти на себе роль лідера в 

даному кластері. Відтак, передбачалося певний розподіл функціональних 

обов’язків: за армію, логістику, командування та контроль

відповідальність покладалося на «рамкову державу», у той час як 

другорядні аспекти, зокрема, повітряна оборона, інженерні проекти 

відходили до компетенцій малих держав. Проблема реалізації концепції 

актуалізувало основні питання, які залишилися відкритими у сфері 

оборонного співробітництва держав-членів НАТО [206]:

- по-перше, це взаємозалежність: на який рівень залежності можуть 

йти сторони для забезпечення своїх інтересів;

- по-друге, баланс інтересів: великі держави повинні бути в змозі 

забезпечити функціонування даного механізму в політичному, 

військовому та фінансовому аспектах з акцентом на отримання 

користі як для себе, так і для малих держав;

- по-третє, терміни реалізації: визначення строків запуску механізму 

співпраці, що важливо як в контексті використання наявних 

можливостей, так і для уникнення «втрачених можливостей»;

- по-четверте, глибина співробітництва: включає інтенсивність

співробітництва, залученість сил, ресурсів і т.д.

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.

У контексті дискусійного питання щодо розширення НАТО 

важливою подією для західних держав стало запрошення Чорногорії до
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членства в НАТО на початку грудня 2015 року під час зустрічі міністрів 

закордонних справ держав-членів НАТО у Брюсселі. Попри зусилля РФ не 

допустити подальшого розширення Альянсу 5 червня 2017 року 

Чорногорія стала 29-им членом Альянсу. Ця подія і переговори про 

перспективу членства Грузії в НАТО (в рамках Комісії НАТО-Грузія) 

російська сторона послідовно розглядає як зовнішню військову загрозу, що 

закріплено у Військовій доктрині РФ 2014 року: «нарощування силового 

потенціалу НАТО...наближення військової інфраструктури держав-членів 

НАТО до кордонів РФ, у тому числі шляхом подальшого розширення 

блоку» [207].

Про стурбованість рівнем безпеки на європейському континенті в 

результаті російської агресії по відношенню до України, а також 

виникнення об’єктивної необхідності для держав Заходу консолідуватися 

у військово-політичному сенсі, свідчив порядок денний Варшавського 

саміту НАТО, що відбувся 8-9 липня 2016 року. Саміт був націлений на 

знаходження відповідей на нові виклики і загрози в системі міжнародної 

безпеки й зміцнення оборонного потенціалу НАТО і партнерів Альянсу з 

метою стабілізації міжнародного безпекового середовища, у тому числі 

шляхом активізації діяльності у сфері кібероборони. Важливим у даному 

контексті стало підписання Комюніке за результатами Варшавського 

саміту Альянсу, спрямованого на посилення безпекового співробітництва 

між ЄС та НАТО, а також на активізацію спільних зусиль щодо боротьби з 

загрозами за такими напрямками [208]:

- боротьби з гібридними загрозами (шляхом активізації обміну 

розвідувальними даними);

- забезпечення кібернетичної безпеки (шляхом проведення спільних 

навчань, тренувань і координації діяльності);

- розвиток оборонної промисловості держав-членів ЄС і НАТО за 

принципом комплементарності.
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Рішення держав-членів Альянсу щодо посилення присутності НАТО 

в східноєвропейських державах-членах Альянсу (Польщі, Литві, Латвії та 

Естонії) зумовлено, насамперед, російською агресією по відношенню до 

України. Канцлер ФРН А.Меркель неодноразово застерігала, що у випадку 

збройного конфлікту РФ (у контексті деструктивної політики РФ на 

пострадянському просторі) з Естонією, Латвією і Литвою НАТО надасть їм 

військову допомогу, як це передбачено союзницькими зобов’язаннями в 

рамках НАТО. Показовою також стала заява тоді ще новопризначеного (у 

2017 році) федерального міністра закордонних справ З.Габріеля про те, що 

«безпека Естонії, Литви та Латвії є рівнозначною з безпекою ФРН» [209].

Слід відмітити, що до розміщення військових баз Альянсу на 

території держав Східної Європи у 2015 році закликав президент Польщі 

А.Дуда, відчуваючи небезпеку від «імперіалістської політики», яку 

проводила Росія: «Ми не хочемо бути буферною зоною. Ми хочемо бути 

справжнім східним флангом Альянсу. Сьогодні, якщо подивимось на 

розподіл баз Альянсу, здається, що реальні межі НАТО закінчуються на 

кордонах Німеччини» [210].

У відповідь на укріплення кордонів східноєвропейських держав під 

проводом НАТО («план посилення»), російська сторона почала 

нарощувати військовий потенціал на своєму кордоні. РФ прагне до 

створення зон «протидії/заборони доступу» («апїі-ассе88/агеа-дета1», 

А2/ДО) на своїх західних кордонах, що спрямовано на ускладнення 

натівських маневр біля російського кордону.

Практичною реалізацією «варшавської ініціативи» стало розміщення 

4 багатонаціональних батальйонів Альянсу на ротаційній основі (кожні 

шість місяців) починаючи з 2017 року (вже згадувана концепція 

«рамкових держав»):

1. Батальйон в Естонії -  представлений Францією та Данією під 

керівництвом Великої Британії;
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2. Батальйон в Литві -  представлений Люксембургом, Нідерландами і

Норвегією під керівництвом Німеччини;

3. Батальйон в Польщі -  представлений Румунією під керівництвом

США;

4. Батальйон в Латвії -  представлений Італією, Словенією, Іспанією під

керівництвом Канади.

ФРН, в межах взятих зобов’язань, на початку 2017 року направила до 

Литви (військова база «Рукла») біля 200 одиниць військового оснащення, у 

тому числі танк ^еора^б 2. Окрім того, на ротаційній основі разом з 

військовослужбовцями з Франції, Бельгії й Хорватії ФРН погодилась 

направити до Литви від 450 до 650 солдатів німецького Бундесверу.

«План посилення» передбачав створення в подальшому 

багатонаціональної бригади в Румунії і розгортання танкових бригад США 

в східноєвропейських країнах-членах Альянсу (розпочалося у січні 2017 

року перекиданням 87 танків та 144 бойових машин піхоти Бредлі).

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) -  регіональна безпекова організація, що включає 57 

держав-членів.

Особливістю ОБСЄ, як безпекової організації, є її функціональна 

основа, що охоплює «три кошики»:

- військово-політичний вимір (заходи по запобіганню конфліктів, 

контроль над розповсюдженням озброєнь, заходи по зміцненню 

довіри тощо);

- економіко-екологічний вимір (питання безпеки у сфері економіки 

та екології);

- людський вимір (захист прав людини, моніторинг за виборами та 

розвитком демократичних інститутів і т.д.).
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Механізми вирішення конфліктів в рамках ОБСЄ, включаючи 

інституції, саміти, наради та форуми, включають такі елементи:

- Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) з офісом 

у м.Варшава (Польща). БДІПЛ щорічно проводить нараду з 

огляду виконання зобов’язань держав-учасниць ОБСЄ у 

людському вимірі. Фактично, експертні кола держав-членів ОБСЄ 

обговорюють стан та проблеми у сфері захисту питань прав 

людини, верховенства права та демократизації в рамках ОБСЄ;

- Верховний комісар у справах національних меншин (засідає у 

м.Гаага, Нідерланди);

- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (засідає у м.Відень, 

Австрія);

- Координатор проектів ОБСЄ в Україні;

- Спеціальний представник головуючого в ОБСЄ в Трьохсторонній 

контактній групі з питань врегулювання конфлікту в Україні 

(включає представників РФ, України та ОБСЄ);

- Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні 

(моніторинг ситуації в ОРДЛО та верифікація виконання 

Мінських домовленостей). 16 березня 2017 р. Постійна Рада 

ОБСЄ (у відповідь на звернення України) ухвалила рішення про 

продовження мандату СММ на рік -  до 31 березня 2018 року;

- Місії спостерігачів ОБСЄ, зокрема, на двох російських пунктах 

пропуску -  «Гуково» і «Донецьк»;

- Женевські дискусії (щодо врегулювання конфліктів в Г рузії);

- Мінський група (щодо врегулювання Нагірнокарабаського 

конфлікту);

- Переговори у форматі «5+2» (для врегулювання 

Придністровського конфлікту) тощо.

Запропоновані формати, що практикуються ОБСЄ, свідчать про 

багатовимірність діяльності організації, що має на меті стабілізацію
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ситуації на нестабільних територіях держав-членів. Попри зусилля, які 

докладаються ОБСЄ для забезпечення миру на євроатлантичному 

просторі, наприкінці червня 2009 року під час неформальної зустрічі 

міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ на острові Корфу були 

підняті питання щодо функціонування нової безпекової системи в Європі 

(«процес Корфу»).

Ключові ініціативи щодо майбутнього розвитку 

загальноєвропейської безпеки, зокрема реформування ОБСЄ, й оновлення 

політико-безпекових відносин в євроатлантичному просторі наприкінці 

листопада 2009 року було представлено Росією у вигляді «Договору про 

європейську безпеку» [155]. Критика експертів щодо запропонованого 

Договору полягала в недоцільності перегляду інституційних основ 

діяльності безпекових організацій в Європі. При цьому очевидним був 

підтекст в риториці російського керівництва: шляхом «оновлення» моделі 

забезпечення безпеки на просторі від Ванкувера до Владивостока 

послабити тривалі та багатовимірні функціональні зв’язки між державами 

Заходу.

Автор підкреслює, що у 1990-х рр. в результаті геополітичних змін 

на європейському континенті, появи нових незалежних держав на 

пострадянському просторі і паралельних процесів стабілізації й 

дестабілізації у системи міжнародних відносин, роль ОБСЄ у процесі 

забезпечення європейської безпеки була значно вищою, ніж на початку 

ХХІ століття. Перехід ряду конфліктів на пострадянському просторі в 

заморожений стан сприяв пасивності діяльності ОБСЄ та зведенню 

основних функцій організації здебільшого до моніторингових та місій 

спостереження. Відчутне пробудження у діяльності ОБСЄ відбулося в 

контексті анексії Криму та дестабілізації ситуації на Сході України Росією.

У політиці об’єднаної Німеччини щодо НБСЄ/ОБСЄ автор 

виокремлює декілька періодів, які з однієї сторони були детерміновані
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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 було б 

детальніше розглянути два кейси:

1) врегулювання придністровського конфлікту;

2) 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.

Хоча військова фаза придністровського конфлікту (між Республікою 

Молдова та її Придністровським регіоном) припадає на початок 1990-х рр., 

проте тривалий заморожений стан став основою проведення багаторічних 

переговорів з врегулювання цієї проблеми. Віденська угода ОБСЄ 1995 

року про незастосування військової сили та економічних санкцій у 

взаємовідносинах між Республікою Молдова та її Придністровським 

регіоном лягла в основу міжнародно-правового виміру врегулювання 

придністровського конфлікту. У квітні 2012 року в рамках роботи
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«Постійної наради з політичних питань по переговорному процесу з 

Придністровського врегулювання» було схвалено Документ щодо 

принципів та процедур проведення переговорів (йшлося про принципи 

рівності та взаємоповаги сторін у переговорному процесі).

Найбільш ефективним форматом політичного врегулювання 

придністровського конфлікту є «5+2»: дві сторони конфлікту (Молдова і 

Придністров’я), три посередники (ОБСЄ, РФ, Україна) та два спостерігача 

(ЄС і США).

Посередники та спостерігачі у придністровському врегулюванні 

виступають за врегулювання конфлікту шляхом пошуку політичного 

рішення між Кишиневом і Тирасполем на принципах поваги 

територіальної цілісності й суверенітету Республіки Молдова, невід'ємною 

частиною якої є Придністровський регіон. Вагому роль у даному процесі 

відіграє ОБСЄ, як один з посередників переговорного процесу. В цілому, 

зацікавленість третіх сторін у врегулюванні придністровської проблеми 

передусім має безпекову основу, беручи до уваги основний фактор -  

географічну детермінанту.

Переговорний процес базується на трьох тематичних напрямках: 

соціально-економічному, гуманітарному і політичному. Республіка 

Молдова виступає за врегулювання придністровської проблеми шляхом 

реінтеграції країни з наданням Придністров’ю особливого юридичного 

статусу у складі Молдови. Популярною у цьому плані є ініціативи щодо 

федералізації Молдови. Наприклад, «план Козака», заступника Голови 

адміністрації президента РФ у 2000-2003 рр., передбачав шлях 

асиметричної федерації Республіки Молдова. Цю ідею на початковому 

етапі свого президентства підтримав проросійський президент Республіки 

Молдова І.Додон (обраний в листопаді 2016 року), який згодом змінив свій 

підхід, просуваючи варіант реінтеграції Придністровського регіону в 

складі єдиної Молдови на умовах особливого статусу регіону з 

урахуванням територіальної цілісності й суверенітету Республіки Молдова
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(«Бачення придністровського врегулювання Президента РМ до 2019-2020 

РР.»)-
У той час коли для Кишинева політичний вимір придністровського 

врегулювання є пріоритетним, керівництво Придністров’я робить акцент 

на соціально-економічних проблемах регіону.

У 2010 році канцлер ФРН А.Меркель і президент РФ Медвєдєв 

виступили з ініціативою придністровського врегулювання («Мезебергська 

ініціатива»). Планувалося, що російсько-єесівська співпраця щодо 

врегулювання придністровської проблеми мала б відбуватися в рамках 

Комітету ЄС-РФ з питань зовнішньої та безпекової політики (на рівні 

Міністра закордонних справ РФ і Високого представника ЄС з питань 

зовнішньої політики і політики безпеки). Однак, зазначені домовленості не 

були реалізованими (і Комітет не був створений) із-за неконструктивного 

підходу російської сторони, зокрема, ігнорування пропозицій ФРН вивести 

військові формування РФ з території Придністровського регіону 

Республіки Молдова.

Автор відзначає, що позиція ФРН щодо придністровської 

проблематики найбільш яскраво була продемонстрована під час 

Німецького головування в ОБСЄ у 2016 році, що відобразилось в 

ініціативах німецької сторони щодо:

- надання особливого юридичного статусу Придністровському 

регіону з дотриманням територіальної цілісності й суверенітету 

Республіки Молдова;

- вирішення проблеми участі транспортних засобів з 

придністровською реєстрацією у міжнародному русі, а також 

таких питань, як телефонний зв’язок між двома берегами Дністра 

визнання дипломів Придністровського університету;

- посилення довіри між Тирасполем і Кишиневом;

- активізація переговорного процесу з придністровського 

врегулювання та застосування стратегії «малих кроків» на базі
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Принципів та Процедур 2012 року шляхом розгляду окремих 

питань соціально-економічного характеру й переходу до 

обговорення питань «третього кошика» (політичні та безпекові 

питання, зокрема, спеціальний статус регіону, утилізація або 

виведення російських складів боєприпасів з с.Ковбасна за межі 

РМ, виведення Об’єднаної групи російських військ (ОГРВ) з 

Придністров’я) та перетворення військової миротворчої місії у 

цивільну під егідою ОБСЄ.

У контексті останнього слід відзначити, що хоча РФ є посередником 

у врегулюванні придністровського конфлікту, однак серед факторів 

зовнішнього середовища, які впливають на стан переговорного процесу, 

саме російський є по суті деструктивним. РФ досі не виконала свої 

зобов’язання (згідно рішення Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року) 

щодо виведення російських військ з Придністровського регіону Республіки 

Молдова і навряд чи погодиться на переформатування військової 

миротворчої місії у Придністров’ї у цивільну поліцейську місію під егідою 

ОБСЄ.

Практичною реалізацією задекларованих пріоритетів Німецького 

головування щодо придністровського врегулювання стала організація за 

сприяння Міністерства закордонних справ ФРН ряду важливих заходів, 

спрямованих на досягнення позитивних зрушень у переговорному процесі 

з придністровського врегулювання:

1. 2-3 червня 2016 року, після дворічної перерви, у м.Берлін (ФРН) 

відбулося засідання «Постійної наради з політичних питань в рамках 

переговорного процесу з придністровського врегулювання» (у 

форматі «5+2»), за результатами якого переговорними сторонами 

було підписано спільний Протокол засідання, який у подальшому 

розглядався як своєрідна дорожня карта переговорного процесу між 

Кишиневом та Тирасполем.
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Порядок денний засідання був визначений Німецьким 

головуванням у ОБСЄ й стосувався найбільш актуальних питань 

молдовсько-придністровського діалогу, зокрема [211]:

- апостилізація дипломів придністровського університету ім. 

Т.Шевченка;

- використання придністровських автомобільних номерних знаків та 

допущення придністровських автомобілів до участі у міжнародному 

транспортному русі;

- відновлення прямого телефонного зв’язку (стаціонарного та 

мобільного) між двома берегами Дністра;

- підписання Протоколу про співробітництво сторін у сфері екології 

та метеорології;

- обмін списками кримінальних справ, порушених відповідними 

органами Молдови і Придністров’я, та забезпечення 

безперешкодного пересування посадових осіб з обох сторін.

2. 12-13 липня 2016 у м.Бад Райхенхалль (ФРН) відбулася Конференція 

зі зміцнення заходів довіри в процесі врегулювання 

придністровського конфлікту. Результати конференції підтвердили, 

що німецька сторона послідовно виступає за продовження 

переговорів у форматі «5+2» в дусі конструктивного діалогу та 

досягнення практичних результатів.

3. 8-9 грудня 2016 року у м.Гамбург (ФРН) пройшло 23-е Міністерське 

засідання ОБСЄ, яке завершувало Німецьке головування в цій 

організації. У рамках засідання відбулися офіційні консультації з 

проблематики Придністровського врегулювання у форматі «5+2», які 

закінчилися ухваленням Декларації про переговори з 

Придністровського врегулювання у форматі «5+2». Особливо 

актуальною ця тема була в контексті проведення президентських 

виборів у Республіці Молдова (30 жовтня 2016 року -  перший тур,
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13 листопада 2016 року -  другий тур) та виборів керівника

Придністров’я (11 грудня 2016 року).

Таким чином, роль ФРН у процесі врегулювання придністровського 

конфлікту автор зводить до надання посередницьких функцій здебільшого 

за умов необхідності чи вимушеності, беручи до увагу географічну 

детермінанту, а відтак і прагнення уникнути дестабілізації регіональної 

стабільності. Спостерігається схильність ФРН до збереження статус-кво 

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

визначення статусу Придністров’я в сучасних умовах.

Вочевидь, варіант реалізації російського сценарію реінтеграції 

Придністровського регіону, яку просуває молдовський президент І.Додон, 

посилить вплив РФ на процес визначення зовнішньополітичного вектору 

Молдови. Офіційна Москва зацікавлена в стримуванні Кишинева від 

реалізації курсу на європейську інтеграцію й поглиблення співробітництва 

із Заходом, просуваючи, натомість, ініціативи із закріплення її 

нейтрального статусу. Якщо ця модель буде реалізована, РФ у подальшому 

просуватиме серед міжнародної спільноти подібний варіант врегулювання 

ситуації на Сході України.

Дисертант наголошує на тому, що у процесі врегулювання російсько- 

українського конфлікту серед міжнародних організацій провідну роль 

відгравала саме ОБСЄ, а серед окремих держав -  ФРН.

Загалом, діяльність ОБСЄ спрямована на зміцнення безпеки, пошуку 

шляхів врегулювання та деескалації конфліктів на просторі держав-членів 

Організації. Прикладом зазначеного є конфлікт в Україні, де з 2014 року 

ОБСЄ залучена до врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та 

Луганської областей (ОРДЛО).

У березні 2014 року, при фазі активної ескалації конфлікту в Україні, 

держави-члени ОБСЄ на основі консенсусу, у відповідь на урядовий запит 

від України, створили Спеціальну моніторингову місію (мала цивільний і 

неозброєний характер), на яку було покладено завдання займатися
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вивченням ситуації на Сході України та знайти шляхи вирішення 

конфлікту передусім за допомогою відновлення довіри й діалогу між 

протидіючими сторонами.

Окрім того, за підтримки ФРН у червні 2014 року у французькій 

Нормандії розпочалися регулярні зустрічі за участі представників ФРН, 

Франції, України та РФ (Нормандський формат), які мали б сприяти 

врегулюванню ситуації на Сході України. У статті про канцлера 

Німеччини А.Меркель для рейтингу Топ-100 світових лідерів 

авторитетного американського видання Тіте президент України П. 

Порошенко підкреслив, що саме Ангела Меркель, завдяки своїй 

«далекоглядності, значному політичному впливу і, що більш важливо, 

відвазі та непохитній прихильності до демократичних цінностей» [212] 

допомогла у переговорах щодо мирного врегулювання конфлікту на сході 

України, у тому числі -  у Нормандському форматі, попри те, що на той час 

відчутних досягнень щодо українського питання не було. За словами 

П.Порошенка, німецький канцлер перетворила економічну міць Німеччини 

у її дипломатичну силу, докладаючи, таким чином, значних зусиль задля 

забезпечення міжнародної безпеки.

Хоча у 2016 -  2017 рр. поширювалася інформація щодо можливої 

заміни Нормандського формату іншою або розширення кола учасників, 

наприклад, шляхом включення США, однак в цьому не було об’єктивної 

необхідності. Все ж, найоптимальнішим варіантом залишилось проведення 

переговорного процесу за участі ФРН, Франції, України та РФ.

Додатковим напрямком активізації зусиль ОБСЄ щодо врегулювання 

ситуації в Україні стало започаткування у червні 2014 року 

Трьохсторонньої контактної групи (за участі представників України, РФ й 

ОБСЄ) як переговорного форуму з метою обговорення шляхів вирішення 

конфлікту, а згодом -  стану реалізації Мінських домовленостей.

5 вересня 2014 року у м.Мінськ (Білорусь) представники України, 

РФ, так званих «ДНР» і «ЛНР» та ОБСЄ підписали Угоду про тимчасове



134

перемир’я на сході України (Мінськ-1), а 19 вересня 2014 року 

представниками Трьохсторонньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ) 

був підписаний Меморандум про виконання положень Протоколу 5 

вересня 2014 року. Однак, невиконання умов домовленостей призвело до 

активізації політико-дипломатичних зусиль європейських держав: 5

лютого 2015 року в Київ з візитом відвідали канцлер Німеччини 

А.Меркель та президент Франції Ф.Олланд, а 6 лютого відбулася їхня 

зустріч з президентом РФ В.Путіним. Так з’явився план «Меркель- 

Олланда» з пропозицією створення демілітаризованої зони на території 

Донецької та Луганської областей від 50-70 км. А 12 лютого 2015 року 

представники «нормандського формату» після довготривалих переговорів 

ухвалили Комплекс заходів з виконання умов вересневих Мінських 

домовленостей (Мінськ-2).

Залучаючи механізми вирішення конфліктів, ОБСЄ прагнула 

отримати безперешкодний доступ до ОРДЛО з метою здійснення 

належного та постійного моніторингу як в регіоні, так і на українсько- 

російському кордоні з притаманним йому високим рівнем потенціалу 

небезпеки, зумовленим незаконним перетином військової техніки, 

боєприпасів, бойовиків тощо. Незважаючи на відсутність проблем з 

технічним оснащенням місій ОБСЄ, можливості їхнього повноцінного 

маневру обмежувалися специфікою локального розвитку і випадками 

загибелі представників СММ.

Проблемним питанням переговорного процесу, окрім стану безпеки 

в регіоні, захисту прав місцевого населення й внутрішньопереміщених 

осіб, звільнення українських заручників тощо, наприкінці 2016 -  на 

початку 2017 рр. стала активізація дискусій щодо можливості розгортання 

озброєної поліцейської місії ОБСЄ в ОРДЛО для забезпечення безпеки в 

регіоні, а також проведення місцевих виборів відповідно до законодавства 

України й стандартів ОБСЄ (за спостереження БДІПЛ). Однак, ОБСЄ, 

проводячи стриману посередницьку діяльність у процесі врегулювання
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ситуації в Україні, й, уникаючи можливої провокації держави-члена 

організації (РФ) та ескалації конфлікту, не була готовою розгортати 

поліцейську місію в Україну.

20 жовтня 2016 року у м.Берлін (ФРН) відбулися переговори у 

форматі нормандської четвірки (за участі канцлера ФРН А.Меркель, 

президента Франції Ф.Олланда, президента України П.Порошенка та 

президента РФ В.Путіна), за результатами яких переговорні сторони 

дійшли згоди щодо розробки «дорожньої карти» з імплементації Мінських 

домовленостей. Такі кроки є свідченням пошуку додаткових зусиль в 

умовах відсутності прогресу. Щодо питання розміщення озброєної місії 

ОБСЄ на Сході України канцлер ФРН А.Меркель заявила, що це питання 

вона пов’язує з початком виборчого процесу на цих територіях. Німецька 

сторона запропонувала «формулу Штайнмаєра», згідно з якою тодішній 

міністр закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмаєр пропонував оформити 

«особливий/спеціальний статус» для окремих районів Донецької та 

Луганської областей після виборів, які мали б відбутися під контролем 

ОБСЄ.

Натомість, риторика українського керівництва базувалася на 

зворотній позиції -  дислокації поліцейської місії ОБСЄ на території 

ОРДЛО, як передумови для проведення виборів (спочатку безпечні умови, 

потім політичне врегулювання). Українська сторона акцентувала увагу на 

тому, що проведення виборів можливе лише після виведення російських 

військ з території ОРДЛО.

Відтак, основні зусилля щодо досягнення прогресу в стабілізації 

ситуації в ОРДЛО зводилися до необхідності повного виконання положень 

Мінських домовленостей Росією, незаконними збройними формуваннями 

на Сході України та українською стороною.

ФРН виступала посередником у процесі врегулювання українського 

конфлікту, що в черговий раз показала пріоритетні методи 

зовнішньополітичної діяльності німецького керівництва.
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У 2016 році роль офіційного Берліна у цьому процесі активізувалася 

із-за того, що ФРН головувала в ОБСЄ. Попереднє німецьке головування в 

ОБСЄ (тоді ще НБСЄ) припало на 1991 рік -  період динамічних 

структурних змін та адаптації європейських держав до нових 

геополітичних умов існування, які детермінували пріоритети діяльності 

ФРН в рамках ОБСЄ.

У період другого головування в ОБСЄ ФРН разом з попередньою 

головуючою країною в ОБСЄ у 2015 році (Сербія) та наступною у 2017 

році (Австрія) формували так звану «трійку» [213]. Варто відмітити, що 

ФРН є другою після США за членським внеском до бюджету ОБСЄ (11%).

Основні пріоритети німецького головування були визначені таким 

чином: [213, с.3-12]

- врегулювання криз та конфліктів на території держав-членів 

ОБСЄ;

- розширення можливостей ОБСЄ на всіх стадіях конфліктного 

циклу (раннє попередження та реагування; запобігання 

конфліктів; посередництво та медіація; врегулювання криз; 

постконфліктне врегулювання);

- використовування ОБСЄ як платформи для діалогу (діалог з 

питань загальноєвропейської безпеки; заходи по зміцненню 

довіри й безпеки, а також контроль над озброєннями; 

відображення спільних загроз і пошук відповідей на виклики, 

зокрема, щодо таких питань як міжнародний тероризм, 

радикалізація, організована злочинність, нелегальний обіг 

наркотиків, ризики в сфері інформаційних технологій і торгівля 

людьми);

- стійка підтримка принципів зв’язаності і належного управління в 

державах-учасницях ОБСЄ (розвиток економіко-екологічного 

виміру ОБСЄ);
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- концентрація уваги на людському вимірі, сфері прав людини і 

основних свобод;

- посилення взаємодії між суспільствами і населеннями 

(транснаціональний суспільний обмін за участі громадянського 

суспільства).

Загалом, Німецьке головування в ОБСЄ пройшло під лейтмотивом: 

«Оновити діалог, повернути довіру, відновити безпеку». Тодішній міністр 

закордонних справ ФРН Ф.-В.Штайнмаєр високо оцінив роль німецького 

головування в ОБСЄ: «Переймаючи головування в ОБСЄ, Німеччина 

також бере на себе додаткову відповідальність за мир та безпеку в Європі. 

Ми підтверджуємо нашу прихильність концепції простору неподільної 

безпеки і співробітництва, що базується на довірі, зафіксованої в 

документах НБСЄ та ОБСЄ з моменту підписання Гельсінського 

заключного акту» [214, с.1]. Відтак, риторика німецького керівництва 

виходила з усвідомлення німецької відповідальності за стан європейської 

безпеки в умовах нестабільного розвитку як в Європі, так і на її периферії.

Враховуючи анексію Криму, дестабілізацію ситуації на Сході 

України, зростання спектру загроз в системі європейської безпеки, а також 

з метою підвищення рівня безпеки в Європі у часи ерозії світового 

порядку, міністр закордонних справ ФРН Ф.-В.Штайнмаєр запропонував 

перезавантажити режими контролю за озброєнням та роззброєнням 

шляхом структурного діалогу між відповідальними за європейську безпеку 

партнерами, у тому числі РФ, під егідою ОБСЄ. За пропозицією Ф.- 

В.Штайнмаєра, домовленості між партнерами щодо політики роззброєння 

та контролю над озброєннями мають відбуватися шляхом домовленостей 

за такими напрямками [215]:

1) визначення максимально допустимих меж в регіонах, мінімальну 

віддаленість та заходи для забезпечення прозорості (зокрема, у 

чутливих з військової точки зору регіонах, наприклад, у Прибалтиці);
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2) врахування нових військових можливостей і стратегій (з акцентом 

на підвищення ефективності можливостей транспортування);

3) залучення нових систем озброєнь (наприклад, дронів);

4) можливості гнучкої верифікації (наприклад, за допомогою ОБСЄ);

5) застосування і в регіонах, де існують території зі 

спірним територіальним статусом.

Очевидно, що така ініціатива німецького міністра закордонних справ 

була зумовлена, окрім зниженням рівня європейської безпеки в результаті 

російської агресії проти України, також російською позицією щодо 

Договору про звичайні збройні сили в Європі (підписаний у 1990 році, 

набув чинності у 1992 році), з якого РФ вийшла у 2015 році, попередньо 

заявивши про мораторій на виконання цього договору ще у 2007 році.

3.3. Німеччина в структурі безпекового співробітництва в ООН і 

багатосторонніх коаліціях

Отримавши статус переможеної держави після Другої світової війни, 

ФРН розпочала період розвитку багатовимірного двостороннього та 

мультилатерального співробітництва, тяжіючи до держав Заходу, а НДР 

приєдналась до соціалістичного табору. Сьогоднішній статус Німеччини 

автор вважає спадщиною політики керівництва колишньої ФРН.

Німеччина є одним з найсильніших гравців як на європейському 

континенті, так і на міжнародній арені, що підтверджується гідною 

представленістю офіційного Берліна в структурах багатостороннього 

співробітництва (ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС), що доповнюється співпрацею у 

форматах 07 (08), 020 тощо.

Як було визначено у попередніх розділах дослідження, обраною 

моделлю забезпечення національної безпеки Німеччини являється 

членство в системі колективної безпеки в рамках НАТО, однак 

зовнішньополітичні амбіції та економічна потуга країни змушують ФРН 

посилити свої позиції на міжнародній арені, зокрема, шляхом активізації
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співробітництва в рамках ООН і багатосторонніх коаліцій, що є зовнішнім 

фактором формування безпекового середовища держави. 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.

Без сумніву, роль Німеччини в міжнародних відносинах істотно 

змінилася від початку функціонування ООН (24 жовтня 1945 року), як 

міжнародної організації, діяльність якої має універсальний характер. 

Видозмінюється й ООН, функціональний спектр діяльності якої набуває 

більш ширшого виміру.

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 (у 2016-2017 рр.) [216].

Діяльність ФРН в ООН має багатовимірний характер, що передусім 

пояснюється специфікою функціонування цієї організації. Німеччина 

послідовно залучається до проектів ООН (шляхом підтримки резолюцій, 

участі у миротворчих 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 (з 2012 року ФРН є членом 

Антитерористичного центру ООН);

- боротьбу з організованою злочинністю, транскордонними загрозами, 

контрабандою, наркотрафіком;

- забезпечення кібернетичної безпеки;

- захист навколишнього середовища та забезпечення кліматичної 

безпеки;
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- надання гуманітарної допомоги (в рамках Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (ЦМНСК), Всесвітньої 

продовольчої програми ООН (^РР) тощо) та підтримка політики 

сталого розвитку (наприклад, ухвалення державами-членами ООН у 

вересні 2015 року комплексної програми «Трансформація нашого 

світу: Порядок денний сталого розвитку 2030»);

- захист прав людини тощо.

ФРН є учасником міжнародних миротворчих операцій, що 

проводяться під егідою ООН. Отже, окрім фінансових вливань до 

основного бюджету, Німеччина робить також внески до бюджету ООН для 

проведення миротворчих операцій.

Слід підкреслити, що більшість сучасних миротворчих операцій 

мають багатовимірний характер, включаючи військову, поліцейську та 

цивільну компоненти [217, с.13]. У рамках операцій ООН ФРН 

здебільшого надає окрім фінансової, військово-технічну, логістичну, 

медичну, кадрову підтримку. Для прикладу, у 2014-2015 рр. внесок ФРН 

до бюджету ООН з миротворчих операцій склав 734,3 млн. євро. Маючи 

частку 7,14%, ФРН є четвертою державою за розміром членського внеску 

після США, Японії та Франції [217, с.14].

Прикладами участі ФРН в операціях ООН, санкційованих 

резолюціями РБ ООН, є [218]:

- Тимчасові сили ООН в Лівані (ЦМРІР), розміщені на лівансько- 

ізраїльському кордоні -  (1978 р., резолюція РБ ООН №425 (у 2006 

році продовжено резолюцією РБ ООН №1701);

- Багатопрофільна комплексна місія ООН по стабілізації в Малі 

(МШШМА) -  (2013 р., резолюція РБ ООН №2100);

- Змішана місія Африканського Союзу і ООН в Дарфурі (ЦКАМГО) -  

(2007 р., резолюція РБ ООН №1769);

- Місія ООН в Південному Судані (ЦММІ88) -  (2011 р., резолюція РБ 

ООН №1996);
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- Місія ООН в Ліберії (ЦММЬ) -  (2003 р., резолюція РБ ООН №1509);

- Тимчасова цивільна адміністрація ООН у Косово (ЦММЖ) -  (1999 

р., резолюція РБ ООН №1244);

- Місія ООН в Демократичній Республіці Конго (МОКИ8СО) -  (2010 

р., резолюція РБ ООН №1925);

- Місія ООН щодо проведення референдуму в Західній Сахарі 

(МШШ.8О) -  (1991 р., резолюція РБ ООН №690);

- Місія ООН по стабілізації в Гаїті (МШЛ8ТАН) -  (2004 р., резолюція 

РБ ООН №1542);

- Місія ООН по наданню підтримки Афганістану (ЦКАМА) -  (2002 р., 

резолюція РБ ООН №1401 (у 2016 році продовжено резолюцією РБ 

ООН №2274);

- Місія ООН з підтримки в Сомалі (ЦК8ОМ) -  (2013 р., резолюція РБ 

ООН №2102);

- Місія ООН з підтримки в Лівії (ЦК8МГЬ) -  (2011 р., резолюція РБ 

ООН №2009).

Слід зазначити, що окрім миротворчих місій, в рамках ООН також 

функціонують спеціальні політичні місії, які діляться на три види [217, 

с.20]:

- спеціальні представники Генерального секретаря ООН;

- санкційна панель;

- інспекційна панель.

Прикладом участі ФРН у функціонуванні спеціальних політичних 

місій ООН є призначення німецьких дипломатів очільниками миротворчих 

місій під егідою ООН чи спеціальними представниками Генерального 

секретаря ООН. Наприклад, німецький дипломат М.Коблер очолював Місії 

ООН в Лівії, в Конго, в Іраку та в Афганістані.

Окрему увагу автор звертає увагу на те, що динаміка розвитку 

післявоєнної системи міжнародних відносин вимагає перегляду основ 

функціонування ООН. Так, збільшилася критика з боку окремих держав-
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членів організації та експертів щодо низької ефективності та високого 

рівня бюрократизації організації. У цьому контексті однією з основних 

проблем залишається питання реформування РБ ООН. Це питання 

відноситься до ключових аспектів зовнішньополітичної стратегії ФРН в 

ООН, оскільки ФРН прагне приєднатися до постійних членів Радбезу.

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: 1)1977-1978 рр.; 2) 1987-1988 рр.; 3) 1995-1996 

рр.; 4) 2003-2004 рр.; 5) 2011-2012 рр. Крім того, ФРН прагне отримати 

статус непостійного члена в РБ ООН в 2019 -  2020 рр., вибори щодо яких 

відбудуться у 2018 році.

Прагнучи стати непостійним членом РБ ООН у 2019-2020 рр., 

німецьке керівництво переслідує чотири основні цілі [219]:

1. Мир -  позиціонування ФРН, як безпекового гравця, котрий 

послідовно робить внесок до забезпечення міжнародної безпеки 

разом з іншими членами світового співтовариства;

2. Справедливість -  позиціонування ФРН як захисника світового 

порядку, де мають захищатися цінності, права людини, питання 

гендерної рівності тощо;

3. Інновація -  позиціонування ФРН як гаранта кліматичної безпеки, 

винахідника «енергетичного повороту», зацікавленої держави у 

стійкому енергопостачанні, доступі до освіти, водних ресурсів тощо;

4. Партнерство (взаємодія рівного з рівним) -  позиціонування ФРН як 

надійного партнера, зацікавленого в політиці розвитку, гуманізації 

світу, зокрема шляхом справедливого поводження з біженцями.

Варто зазначити, що окрім несправедливої географічної

представленості, основними причинами реформування Ради Безпеки ООН 

є [220, с.78]:

1) трансформація міжнародного співтовариства та поява нових держав;
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2) зростання ролі Ради Безпеки ООН після закінчення «холодної 

війни»;

3) специфічна роль Ради Безпеки: «законодавець» порядку денного 

міжнародної безпеки;

4) поява нових загроз;

5) використання сили державами тощо.

Відтак, мова йде не тільки про ФРН, але й Японію та ряд країн, що 

розвиваються (Індія, Бразилія, Мексика), які не погоджуються з 

привілейованим статусом постійних членів Ради Безпеки ООН, основи 

якого було закладено у часи закінчення Другої світової війни, та 

виступають, таким чином, за набуття статусу постійного члена в РБ ООН. 

Окрім того, дискусійним залишається питання права вето, яким володіють 

5 постійних членів РБ ООН (Велика Британія, Китай, Росія, США та 

Франція), які в принципі задоволені сучасним 8їаїи8 дио у функціонуванні 

РБ ООН.

Активні дискусії щодо реформування ООН розпочалися на початку 

1990-х рр. та 2000-х рр. Найбільш амбітні пропозиції щодо реформування 

РБ ООН були представлені у 2005 році [221]:

1) проект, представлений «групою чотирьох» (Бразилією,

Німеччиною, Індією та Японією), передбачав включення до числа 

постійних членів РБ ООН 6 нових держав без права вето, з яких 4 -  мали б 

бути вищевказані та 2 -  африканські. До непостійних членів мали б 

додатися ще 4 країни -  по одному представнику на регіональній основі. 

Всього -  25 членів;

2) пропозиції генерального секретаря ООН К.Аннана, представлені у 

доповіді «При більшій свободі: до розвитку, безпеки і прав людини для 

всіх»:

- план А (збільшити кількість членів РБ до 24 шляхом приєднання 6 

нових постійних і 3 непостійних членів);
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- план Б (+ 1 непостійне місце і 8 напівпостійних членів, які мали б 

переобиратися кожні 4 роки);

3) проект «Єдність заради згоди», представлений в ООН у 2005 році 

Аргентиною, Італією, Канадою, Колумбією та Пакистаном, передбачав 

збереження кількості постійних членів, а непостійні мали б збільшитися до 

20.

Позиція німецького керівництва базується на розумінні, що 

структура та діяльність ООН мають відповідати сьогоднішнім реаліям в 

міжнародних відносинах, адже істотне збільшення кількості викликів 

вимагає належної відповіді від світової спільноти. Про чергову 

необхідність реформування РБ ООН канцлер ФРН А.Меркель зазначила 

також на саміті 04 (ФРН, Бразилія, Індія, Японія) восени 2015 року в 

рамках засідання Г енеральної Асамблеї ООН.

В цілому, підхід Німеччини щодо реформування РБ ООН передбачає 

збільшення кількості непостійних членів на 4, а також приєднання 6 країн, 

які мали б строк повноважень 12 років з можливістю переобиратися, але 

без права вето. Зрозуміло, що досягнути подібних нововведень важко не 

лише із-за складності узгодження позицій держав-членів ООН, але й через 

процедурні труднощі. Для того, щоб вносити зміни в Статут ООН потрібна 

ратифікація з боку 2/3 країн-членів Генеральної Асамблеї і 5 постійних 

членів РБ ООН. Однак, яка ефективність від того, що нові постійні члени 

РБ ООН не матимуть права вето, залишаючись в обмеженому положенні 

по відношенню до інших 5 постійних членів? У такому випадку інтерес 

полягає в набутті додаткового статусу на міжнародній арені.

У випадку з Німеччиною постає інше питання: прагнути постійного 

членства для себе чи для ЄС в цілому? Безумовно, Франція і Велика 

Британія не відмовляться від свого постійного членства в РБ ООН на 

користь ЄС не лише із-за винятковості цієї позиції, але й тому, що історія 

організації не знала такого прецеденту. З іншої сторони -  учасниками 

ООН є лише держави, а не організації, тому Німеччина у даному питанні
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має відстоювати лише національні інтереси, виходячи з розуміння, що 

ФРН має потенціал та шанси для отримання статусу постійного члена РБ 

ООН.

Іншим важливим аспектом зовнішньополітичної активності ФРН в 

рамках ООН є питання «кліматичної безпеки», що має глобальний вимір і 

набуває особливої актуальності на початку ХХІ століття. Для «кліматичної 

зовнішньої політики» ФРН характерною є комплексне розуміння безпеки в 

цій сфері, що пов’язано з розумінням кліматичної безпеки, як фактору, що 

впливає на навколишнє середовище, стан економіки, безпечність умов 

розвитку тощо. Розуміння деструктивності впливу змін клімату на 

міжнародну безпеку є спонукаючим аспектом для порушення Німеччиною 

питання нагальності цієї проблеми в рамках структур багатостороннього 

співробітництва на рівні ООН, ЄС, 07/8, 020.

ФРН виступає за боротьбу міжнародної спільноти з глобальним 

потеплінням, скорочення викидів парникових газів та охорону 

навколишнього середовища, вважаючи кліматичні зміни загрозою 

міжнародного рівня і однією з причин активізації міграційних потоків. 

Разом з тим, Німеччина й надалі залишається одним з найбільших 

емітентів парникових газів серед держав-членів ЄС з урахуванням на душу 

населення (за викидами вуглекислого газу на ФРН припадає 2% від 

загальносвітового обсягу). Показовим став скандал навколо німецького 

автоконцерну Уоікз^адеп у 2015 році, якого Американське агентство з 

питань охорони навколишнього середовища звинуватила Уоікз^адеп у 

фальсифікації тестувань щодо викидів в атмосферу шкідливих газів 

дизельними двигунами.

При цьому варто зазначити, що у грудні 2014 року німецький уряд 

ухвалив стратегію скорочення викидів, згідно з якою емісія парникових 

газів в Німеччині до 2020 року має скоротитися на 40% у порівнянні з 1990 

роком, що означає зменшення викидів приблизно на 20% протягом 

наступних п’яти років [222]. До 2022 року планується перехід до
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використання відновлювальних джерел енергії -  так званий «енергетичний 

поворот», рішення стосовно якого було прийнято в 2011 році. Відтак, 

впровадження програм енергоефективності відносяться до важливих 

завдань державної політики у ФРН.

Кліматична безпека стала темою Паризької конференції ООН, яка 

відбулася 30 листопада -  12 грудня 2015 року. За результатами 

конференції була укладена угода, яка має замінити Кіотський протокол (діє 

до 2020 року). Держави-члени ООН домовилися докладати зусиль з метою 

утримання на рівні 2°С підвищення середньої температури на планеті, 

переглядаючи кожні п’ять років квоти по викидам парникових газів. У 

цьому контексті важливим є те, що з метою формування глобальної 

системи боротьби зі зміною клімату, починаючи з 2020 року розвинені 

держави, зокрема ФРН, будуть надавати фінансову допомогу менш 

розвиненим країнам, які неспроможні самостійно боротися з цією 

проблемою. Особливістю Паризької угоди також є те, що вона скасовує 

санкції за парникові викиди з 2020 року, а також забороняє міждержавну 

торгівлю квотами, як це відбувалося за Кіотським протоколом. Негативний 

досвід в імплементації Кіотського протоколу, зокрема невиконання рядом 

держав своїх кліматичних зобов’язань (США взагалі не ратифікували 

його), а також вихід США з Паризької кліматичної угоди за ініціативи 

президента Д.Трампа свідчать про те, що хоча загрози у кліматичній сфері 

зростають, однак необхідний процес консолідації зусиль членів 

міжнародного співтовариства стосовно врегулювання цієї проблеми має 

зворотну динаміку розвитку.

Окрему роль автор звертає на історичну ретроспективу 

позиціонування ФРН у врегулюванні регіональних конфліктів та проблем 

у сфері безпеки, які на практиці демонструють сутнісні характеристики 

безпекової політики ФРН.

У війні в Перській затоці (серпень 1990 -  лютий 1991 рр.) між Іраком 

і міжнародною коаліцією держав, викликаної анексією Кувейту офіційним
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Багдадом, ФРН не брала військову участь не лише з міркувань відсутності 

загроз національній безпеці, але й тому, що подібне рішення було б 

неконституційним. Саме розуміння неконституційності участі Бундесверу 

в міжнародних операціях створювало умови для появи єдиної 

внутрішньополітичної позиції щодо ролі ФРН у процесі забезпечення 

міжнародної безпеки на початку 1990-х рр. Усвідомлюючи обмеженість 

зовнішньополітичних дій в аспекті військової участі Бундесверу в 

операціях за кордоном, німецьке керівництво надавало союзникам лише 

логістичну та фінансову допомогу. Така політика отримала назву 

«дипломатія чекової книжки». З таких же міркувань у 1992 році ФРН 

направила військових лікарів в Камбоджу в рамках миротворчої операції 

ООН, а у 1992-1993 рр. надавала логістичну підтримку під час Операції 

ООН в Сомалі.

Будучи однією з держав-гарантів підписання Дейтонських угод (14 

грудня 1995 року) поряд з США, Францією, Великою Британією та РФ, 

ФРН виступала за припинення вогню в Боснії і Герцеговині та стабілізацію 

Балканського регіону. Наприкінці 1995 року Бундестаг ухвалив рішення, 

яке було спрямовано на реалізацію Дейтонських мирних домовленостей. 

Німецьке керівництво погодилося відправити 4 000 солдатів та військовий 

літак Торнадо, щоб припинити вогонь та покінчити з війною в Боснії та 

Герцеговині (операція «Спільні зусилля», що проводилася під егідою 

НАТО).

Черговим випробуванням для керівництва ФРН у балканському 

напрямку стала війна в Косово. Хоча морально-ціннісна та гуманітарна 

складові (з міркувань уникнення гуманітарної катастрофи, враховуючи 

негативний досвід в Боснії та Герцеговині) стали стимулюючими 

факторами німецького приєднання до миротворчої операції в Косово, 

однак Німеччина мала також явні безпекові інтереси: стабілізація 

південного флангу з метою призупинення та убезпечення, таким чином, від 

потоку біженців, наркотрафіку, організованої злочинності та інших



148

дестабілізаційних факторів, джерелом яких був нестабільний балканський 

регіон. Саме міграційні проблеми загострювали гуманітарні питання, від 

яких Німеччина не могла триматися осторонь (цей концепт був 

притаманний політиці як канцлера Г.Коля, так і його послідовників), 

враховуючи збільшення кількості прохачів притулку в ФРН саме з 

балканського напрямку.

16 жовтня 1998 року німецький Бундестаг ухвалив рішення про 

участь Бундесверу в миротворчій операції в Косово, що стало практичною 

реалізацією конституційних змін 1994 року. З 24 березня 1999 року НАТО 

розпочала військову операцію проти Союзної Республіки Югославія без 

санкціонування РБ ООН, що багатьма експертами інтерпретується як 

порушення міжнародного права. Відповідно, склалася парадоксальна 

ситуація: бомбардування силами НАТО югославських позицій з метою 

захисту косовських албанців від насилля згідно принципу «обов’язок 

захистити», який був оформлений в рамках ООН у 2005 році, тобто вже 

після війни в Косово. Лише 10 червня 1999 року РБ ООН ухвалила 

резолюцію №1244, згідно якої були створені «Сили для Косово» (КРОК) -  

міжнародні сили зі стабілізації Косово під егідою НАТО (були дислоковані 

з 12 червня 1999 року). Німецька участь в операції налічувала розміщення 

близько 8.000 солдатів Бундесверу.

Косовські події відбувалися паралельно з приходом до влади в ФРН 

червоно-зеленої коаліції на чолі з канцлером Г.Шрьодером, який у квітні 

1999 року, виступаючи перед Бундестагом, заявив: «Німеччина, беручи 

участь в операції НАТО в Косово, бере на себе свою частину від загальної 

відповідальності. Це не лише союзна солідарність, але й наш історичний 

обов’язок в рамках спільноти демократичних держав виступати за мир та 

безпеку, а також проти гноблення, вигнання та застосування сили» [223]. 

Німецька відповідальність отримала ширший вимір за рахунок того, що у 

цей період Німеччина також головувала в Раді Міністрів ЄС та у Великій 

вісімці.
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Перші пропозиції Німеччини щодо вирішення конфлікту в Косово 

були запропоновані федеральним міністром закордонних справ Й.Фішером 

(1998-2005 рр.) й включали такі пункти [22, с. 185]:

1) припинення вогню;

2) відведення сербських військ;

3) роззброєння сербських добровольчих батальйонів;

4) повернення біженців;

5) підписання договору на основі Домовленостей в Рамбуйє (Тимчасова 

угода про мир і самоуправління в Косово 1999 року).

Згодом до цих пропозицій Й.Фішер додав пункт про міжнародну 

військову присутність на місці до того часу, поки конфлікт остаточно не 

буде врегульовано.

У квітні 1999 року офіційні німецькі «мирні ініціативи з 

врегулювання конфлікту в Косово» були представлені як «План Фішера», 

передбачаючи трьохрівневу Дорожню карту:

1) зустріч країн-членів Великої вісімки з метою підготовки нової 

резолюції ООН;

2) досягнення домовленостей в РБ ООН;

3) припинення повітряних бомбардувань НАТО (з продовженням 

миротворчої операції).

Таким чином, німецькі пропозиції частково були виконаними. Війна 

закінчилася встановленням контролю сил Альянсу над регіоном, де діяла 

місцева албанська адміністрація. Тривалий заморожений стан «косовської 

проблеми» за умов гарантій безпеки для регіону з боку міжнародного 

співтовариства призвів до того, що 17 лютого 2008 р. керівництво Косово в 

односторонньому порядку проголосило про свою незалежність від Сербії 

(20 лютого 2008 року ФРН визнала незалежність Косово).

У контексті реалізації стратегії НАТО, визначеної за результатами 

Страсбурзького саміту Альянсу 2009 року, наприкінці 2010 року кількість 

міжнародних сил була скорочена до 4 600 з яких німецьких -  700 осіб (при
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максимально допустимій кількості 1 350 осіб згідно мандату). Такі кроки 

були пов’язаними з відчутною стабілізацією безпекової ситуації в Косово, 

що, водночас, вимагало також перегляду та оновлення стратегії НАТО, і 

ФРН у тому числі, в цьому напрямку.

Виходячи з міркувань безпеки в умовах зростаючих загроз з 

балканського напрямку, викликаних передусім косовською проблемою, за 

ініціативи німецького головування в Раді ЄС у першому півріччі 1999 

року, 10 червня 1999 року в рамках саміту ЄС в Кьольні міністри 

закордонних справ держав-членів ЄС підписали Пакт стабільності для 

країн Південно-Східної Європи. Офіційно цей проект запрацював на саміті 

держав-членів Пакту стабільності для країн Південно-Східної Європи, що 

відбувся 30 липня 1999 року в м.Сараєво. У Декларації Сараєвської 

зустрічі були визначені тематичні блоки, на яких базувалася діяльність 

Пакту [224]:

1) демократизація та права людини (захист прав національних меншин 

та переселенців, дотримання принципу законності, свободи слова);

2) економічний розвиток і співробітництво (створення зон вільної 

торгівлі, інфраструктурні проекти, покращення інвестиційного та 

бізнес-клімату);

3) безпекові питання (оборона співпраця, юстиція, боротьба з 

тероризмом, організованою злочинністю).

Відтак, метою Пакту було забезпечення мирного, демократичного й 

стабільного економічного розвитку на півдні європейського континенту 

задля запобігання «ерозії стабільності» на периферії ЄС та побудови 

загальноєвропейського простору безпеки й співробітництва за участі як 

балканських держав, так і РФ, США, держав-членів ЄС, ООН тощо. У 2008 

році Пакт був трансформований в Раду регіонального співробітництва 

держав Південно-Східної Європи. Очевидно, що подібні кроки націлені на 

покращення функціональних зв’язків між європейськими державами з 

метою мінімізації безпекових викликів та загроз і водночас розширення
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«зони стабільності» на континенті. Такий розвиток повністю вписується в 

систему координат безпекового аспекту зовнішньополітичної стратегії 

ФРН.

Звертаючись до близькосхідного напряму зовнішньої політики ФРН, 

дисертант виокремлює відносини з Ізраїлем, які належать до пріоритетних 

принципів державного розвитку ФРН. Про це у 2008 році заявила канцлер 

ФРН А.Меркель під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнессеті). 

Характерною рисою німецько-ізраїльських відносин (дипломатичні 

відносини були встановлені у 1965 році) є особлива моральна 

відповідальність Німеччини перед державою Ізраїль та єврейським 

народом за голокост євреїв нацистським режимом А.Гітлера (попри 

виплату репарацій Ізраїлю протягом багатьох років). Німеччина виступає 

за мирне політико-дипломатичне врегулювання арабо-ізраїльського 

конфлікту (триває з середини ХХ століття), що підкреслюється під час 

регулярних двосторонніх зустрічей німецького керівництва з 

представниками обох сторін, а також в рамках роботи «близькосхідного 

квартету», створеного у 2002 році за участі ЄС, США, РФ, ООН.

Позиція ФРН щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського 

конфлікту полягає у підтримці існування двох держав (ізраїльтян та 

палестинців). Німецька дипломатія робить акцент саме на переговорному 

процесі, вважаючи це ключовим інструментом вирішення не лише 

палестинсько-ізраїльського конфлікту, але й інших регіональних 

суперечок. Слід відмітити, що Ізраїль та ряд інших близькосхідних держав, 

наприклад Саудівська Аравія, є основними споживачами німецького 

військово-промислового комплексу. Для прикладу, у 2015 році ФРН 

підписав контракт з Ізраїлем щодо постачання підводних суден класу 

Дельфін, особливістю яких є можливість оснащення атомною зброєю. 

Німецька позиція базується на сприянні військово-політичному розвитку 

Ізраїлю з метою підвищення спроможності ізраїльського народу для
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самозахисту. Вочевидь, це дещо суперечить лінії винятково мирного 

способу врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Переломним моментом для системи міжнародної безпеки стали 

терористичні акти 11 вересня 2001 року в США. Вже 12 вересня 2001 

року РБ ООН ухвалила Резолюцію №1368 щодо вжиття невідкладних 

заходів («готовність вживати усі необхідні кроки») світовою спільнотою з 

метою боротьби з міжнародним тероризмом. На загальноєвропейському 

рівні держави-члени ЄС ухвалили «План дій щодо боротьби з 

тероризмом».

Події 9/11 підняли питання про «необмежену солідарність» з 

міжнародними союзниками (трансатлантична солідарність), враховуючи 

зобов’язання в рамках системи колективної безпеки (колективна 

відповідальність світової спільноти за забезпечення миру та безпеки в 

міжнародних відносинах).

Тодішній канцлер ФРН Г.Шрьодер підкреслив, що «атаки на Нью- 

Йорк та Вашингтон -  це атаки не лише проти американських політичних 

цінностей, але й наших, закріплених в Основному законі. Це не лише 

формальні зобов’язання, які випливають з нашої відповідальності як 

партнера Альянсу» [59, с.44]. Отже, таким чином підкреслювалося як 

ціннісно-гуманітарне підґрунтя німецької участі в міжнародній операції в 

Афганістані, так і зобов’язання Німеччини перед ключовим 

трансатлантичним союзником -  США. Варто наголосити на тому, що ФРН, 

демонструючи таку позицію, закладала підвалини для реалізації 

далекоглядної стратегії, націленої на убезпечення національних кордонів 

від «потрапляння» потенційної загрози -  міжнародного тероризму, попри 

те, що такий підхід ефективний лише в короткостроковій перспективі.

Разом з використанням широкого спектру політичних інструментів у 

процесі боротьби з міжнародним тероризмом, військова присутність 

міжнародних сил на території Афганістану не ставилася під сумнів 

світовою спільнотою, адже мова йшла про майбутнє глобальної безпекової
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системи. Саме тому 20 грудня 2001 року РБ ООН ухвалила резолюцію 

№1386 щодо відправки місії І8ЛБ (спочатку під егідою ООН, а з серпня 

2003 року -  НАТО) для боротьби з тероризмом в Афганістані.

Німецькому керівництву, попри міжпартійні розбіжності щодо 

інструментів боротьби з тероризмом, вдалося досягнути згоди у питанні 

надання допомоги союзникам з метою боротьби проти спільної загрози, 

перед якою постали не лише США, але й вся міжнародна спільнота. Проти 

участі ФРН в операції в Афганістані була Партія Демократичний 

Соціалізм, яка в 2007 році разом з партією «Виборча альтернатива -  праця 

і соціальна справедливість» створила партію «Ліві».

Восени 2001 року німецький Бундестаг ухвалив рішення про участь 

Бундесверу в операції з боротьби проти тероризму в Афганістані. Німецька 

участь забезпечувалася 5 100 солдатами, з яких 3 900 осіб були задіяні в 

операції «Непохитна свобода» («Орегаїіоп Епбигіпд Ргеебош»), а 1 200 осіб 

-  в операції «Міжнародні сили сприяння безпеці» (І8ДБ), в якій у першому 

півріччі 2003 року головували Німеччина та Нідерланди. Німецький 

контингент дислокувався на північній частині території Афганістану, 

займаючись питаннями сектору своєї відповідальності (формування 

ефективних органів внутрішніх справ).

У грудні 2001 року під егідою ООН та за підтримки ФРН відбулося 

підписання Боннської домовленості (дорожньої карти) щодо майбутнього 

розвитку Афганістану, яка передбачала скликання Афганської Лойя- 

джирга з метою формування перехідного уряду, а також Конституційного 

Лойя-джирга, яка мала займатися розробкою нової Конституції 

Афганістану. Питанню відбудови Афганістану також була присвячена 

Берлінська конференція у квітні 2004 року, за підсумками якої була 

підписана декларація.

Варто відзначити, що німецьке керівництво запровадило механізми 

комплексного підходу для сприяння врегулюванню ситуації в Афганістані 

[59, с. 125-126]:
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1) зустрічі державних секретарів міністерств, ресурси яких задіяні в 

операції в Афганістані (раз на місяць);

2) зустрічі начальників відділів чотирьох міністерств (Міністерства 

закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх 

справ, Міністерства економічного співробітництва та розвитку), які 

займаються підготовкою засідання державних секретарів міністерств;

3) зустрічі залучених міністрів з канцлером;

4) щотижневі відео-конференції, які проводить МЗС за участі 

Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 

економічного співробітництва та розвитку;

5) аб Ьос конференції, робочі та неформальні зустрічі тощо.

Окрім того, в рамках МЗС ФРН функціонує посада Спеціального 

представника ФРН з питань Афганістану та Пакистану. А у 2001 -  2002 рр. 

німецький дипломат К.-П. Клайбер був Спеціальним представником ЄС 

щодо Афганістану [225, с.514].

Показовим у контексті сприйняття німецькою стороною 

терористичної загрози стало те, що на національному рівні німецький 

Бундестаг 10 грудня 2001 року ухвалив Закон «Про фінансування боротьби 

з тероризмом», наприкінці 2004 року було створено Спільний 

антитерористичний центр (проводить інформаційно-аналітичну роботу за 

дев’ятьма робочими групами), а в 2012 році запрацював Спільний центр із 

захисту від загроз екстремізму та тероризму. Ці кроки стали індикаторами 

зростання рівня сприйняття німецьким політикумом міжнародного 

тероризму як загрозу національній, регіональній та глобальній безпеці.

Говорячи про суспільну оцінку дій німецького керівництва щодо 

участі ФРН у військовій операції в Афганістані, автор наводить дані 

соціологічних опитувань, згідно з якими, наприклад, у 2005 році 64% 

респондентів підтримували участь ФРН в афганській операції, а в 2010 

році ця кількість зменшилася до 44% [59, с.160].
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Німецьким Фондом Кьорбера також було проведено опитування 

стосовно того, що громадяни ФРН думають про участь своєї країни у 

вирішенні міжнародних кризових ситуацій. Якщо в 1994 році 62% (37% 

проти) респондентів висловилися за посилення участі ФРН, то в 2014 -  

2015 рр. 60-62% висловилися за те, що Німеччина має проявити 

стриманість [177, с.11]. Відношення німецьких політичних партій щодо 

участі ФРН у вирішенні міжнародних криз є таким: «Союз 90/Зелені» -  

62%, ХДС/ХСС 41%; СДПН 37%; «Ліві» 30%; у АдН 15% (станом на 

січень 2015 року) [177, с.54].

Результати опитування громадян ФРН щодо доцільності участі 

федеральних збройних сил в місіях за кордоном показали, що найбільшу 

підтримку отримали такі питання [177, с.11]:

- якщо існує безпосередня загроза миру та безпеці Європи (87%);

- з гуманітарних міркувань, зокрема, забезпечення постачання

продовольства в кризові регіони (85%);

- з метою запобігання геноциду (82%);

- з метою запобігання поширення ЗМЗ (77%);

- участь в міжнародних місіях з підтримання миру (74%);

- якщо існує пряма загроза для союзників (70%).

Показовим є низький рівень підтримки двох інших питань: 1) 

забезпечення доступу до необхідних ресурсів та торговельних шляхів 

(48%); 2) реалізація міжнародного економічного ембарго, введеного проти 

агресора (44%).

В цілому автор відмічає низький рівень суспільної зацікавленості 

питаннями безпеки, зокрема зовнішньої, що зумовили такі фактори: 

тривале панування миру в Європі, суміщення акцентів у діяльності 

керівництва держави на внутрішньодержавний і союзний розвиток, а 

суспільства -  на питання соціально-економічного характеру. Свідченням 

зазначеного стала виборча кампанія 2013 року, коли за результатами 

соціологічних опитувань були визначені п’ять важливих для виборців
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питаннь: зайнятість (25%), заробітна плата (18%), криза в зоні євро (16%), 

пенсії (15%), соціальна справедливість (12%) [14, с.24-25]. При цьому 

очевидно, що подальша інтенсифікація безпекових проблем сприятиме 

зростанню громадської участі в питаннях, що мають безпекову значущість.

Федеральний концепт щодо подальшої німецької участі в операції в 

Афганістані, вироблений спільно відомством канцлера, Міністерством 

закордонних справ, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 

оборони та Міністерством економічного співробітництва та розвитку, у 

січні 2010 року був представлений канцлером А.Меркель напередодні 

Лондонської конференції щодо Афганістану (27 січня 2010 року) [59, 

с.139]:

1) активізація роботи німецьких фахівців, які мали б тренувати 

солдатів афганської армії;

2) збільшення кількості німецьких поліцейських тренерів з 123 до 200 

осіб, а також відправка ще 850 німецьких солдатів в Афганістан;

3) посилення ролі місцевої армії на півночі Афганістану;

4) зобов’язання щорічно сплачувати 10 млн. євро до міжнародного 

фонду з реінтеграції;

5) досягнення прогресу у переговорах з політичним керівництвом 

Афганістану.

Поступове дистанціювання від афганських проблем із-за зростання 

інших регіональних та глобальних загроз та значні фінансові втрати від 

затяжного характеру війни призвели до актуалізації питання про виведення 

міжнародних військ з Афганістану й передачу обов’язків місцевому 

керівництву. Ці ініціативи спочатку були висловлені на конференції НАТО 

в Бонні (кінець 2011 року), а потім на саміті НАТО в Чикаго (травень 2012 

року).

Наприкінці 2014 року НАТО офіційно завершила 13-річну дорогу та 

обтяжливу операцію в Афганістані, а міжнародна місія була замінена 

новою невійськовою -  «Рішуча підтримка» («Кезоіиіе Зиррогі МІ88Іоп»).
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Німецька участь забезпечувалася 850 солдатами, які працювали 

інструкторами або консультантами, допомагаючи афганським урядовим 

силам. Діяльність місії спочатку була запланована на 2 роки з кількістю 

близько 13 000 військовослужбовців. Однак, на Варшавському саміті 

НАТО (8-9 липня 2016 року) члени Альянсу ухвалили рішення про 

продовження мандату місії після 2016 р. Також передбачалося надання 

щорічної фінансової підтримки (на суму $1 млрд.) силам безпеки 

Афганістану з боку Альянсу.

Окрім участі в місії НАТО «Кезоіиїе Зиррогї», федеральний уряд 

також надавав [226]:

- щорічну фінансову допомогу Афганістану у розмірі 430 млн. євро;

- підтримку у відбудові поліцейських сил;

- рекомендації афганському уряду з питань законодавства стосовно

біженців;

- допомогу внутрішньопереміщеним особам на півночі Афганістану;

- допомогу у відбудові державних структур та інфраструктури.

Автор відмічає, що зусилля міжнародної місії хоча й були

спрямованими на стабілізацію ситуації в Афганістані, однак, разом з тим 

зросла антизахідна позиція суспільства і, більшою мірою, радикальних 

угрупувань. Свідченням цього став напад бойовиків ісламського руху 

«Талібан» на генеральне консульство ФРН в Афганістані (м.Мазарі- 

Шаріф) у листопаді 2016 року (як відплата за ракетне бомбардування у 

жовтні 2016 року м.Кундуз -  на півночі Афганістану) і теракт поблизу 

дипломатичних представництв іноземних держав у Кабулі (травень 2017 

року).

Якщо війна в Афганістані була необхідністю, питанням вибору для 

держав Заходу стала війна в Іраку (2003 -  2011 рр.). Західні держави 

ставили собі за мету знайти хімічну ЗМЗ в Іраку та боротися проти режиму 

С.Хусейна, який підозрювався у співпраці з терористичним рухом «Аль- 

Каїда».
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Риторика німецького керівництва щодо небажання брати участь у 

новій міжнародній військовій операції після досвіду з Афганістаном 

експертними колами пояснювалося двома причинами:

1) зростання антиамериканізму в зовнішній політиці ФРН, особливо 

із-за війни в Афганістані;

2) послідовний характер післявоєнної зовнішньої політики ФРН, в 

основі якої лежить принцип пацифізму [24, с.213].

Так, Німеччина і Франція були проти вторгнення до Іраку, у той час 

як Данія, Італія, Португалія, Іспанія і Велика Британія підтримали 

американську ініціативу щодо зміни правлячого режиму в Іраку, 

підписавши 30 січня 2003 року разом з трьома майбутніми члени ЄС 

(Польща, Чехія і Угорщина) «Лист восьми». 6 лютого 2003 цей список був 

доповнений так званим «Вільнюським листом» -  приєдналися Албанія, 

Болгарія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Румунія і 

Словаччина [227].

Створення подібної аб-Ьос коаліції призвело до появи риторики про 

поділ на «стару» та «нову» Європу, відповідно, супротивники та 

прихильники політики США. У цьому контексті показовим є порівняння 

міністром юстиції ФРН Х.Дойблер-Гмелін (1998-2002 рр.) іракської 

кампанії Дж.Буша з політикою А.Гітлера, яка проводилася задля 

відвернення суспільної уваги з внутрішніх проблем на міжнародний рівень 

[24, с.219]. Неучасть ФРН в іракській операції у формі рішучої позиції 

федерального канцлера Г.Шрьодера політичне крило СДПН у подальшому 

ставило в приклад А.Меркель у контексті питання не/рішучості у політиці 

Німеччини щодо США.

У 2004 році, коли міжнародне співтовариство запідозрило Іран у 

збагаченні урану, держави Заходу, у тому числі і ФРН, розпочали 

переговори з офіційним Тегераном з метою недопущення набуття «ядерної 

зброї». У 2006 році формат переговорів з Іраном був оформлений у вигляді
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«шістки» сторін: Німеччина разом з п’ятьма постійними членами Ради 

Безпеки ООН.

Безкомпромісність під час переговорів з іранською стороною стала 

причиною введення санкцій проти Тегерану з боку держав Заходу, як 

головного інструменту для здійснення тиску на Іран з метою досягнення 

домовленостей.

Хоча «заморожений переговорний процес» між сторонами у 2010 

році було відновлено, але остаточне зрушення у переговорному процесі 

відбулося 24 листопада 2013 року. Тоді в Женеві був ухвалений Спільний 

план дій, згідно з яким Іран взяв на себе зобов’язання припинити 

збагачення урану понад 5%, знищити запаси збагачених до 20% ядерних 

матеріалів та зупинити будівництво нових центрів зі збагачення урану.

2 квітня 2015 року 5 постійних членів РБ ООН, Німеччина і Високий 

представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки в швейцарській 

Лозанні шляхом політико-дипломатичних засобів досягли згоди з Іраном 

щодо підписання Спільного всеохоплюючого плану дій щодо ядерної 

програми Ірану протягом 3-ох місяців (до 30-ого червня 2015 року), який 

би стримував розвиток ядерної програми Ірану, відтак, даючи змогу зняти 

економічні санкції з офіційного Тегерану. Важливими у даному контексті 

були питання про строк дії домовленості, зняття санкцій з Ірану, договірні 

обов’язки тощо. Деталі досягнутих домовленостей були оприлюднені 

Державним департаментом США [228]. Тодішній міністр закордонних 

справ Німеччини Ф.-В.Штайнмайєр результати довготривалих переговорів 

з Іраном назвав «великим та рішучим кроком вперед» [229].

В цілому, німецькі зусилля у напрямку підтримки союзників з метою 

досягнення політичних домовленостей щодо питання іранської 

проблематики були реалізованими.

У російсько-грузинській війні 8-12 серпня 2008 року (збройний 

конфлікт між Грузією і самопроголошеними республіками Абхазія та 

Південна Осетія, яких підтримувала РФ) Німеччина проявила стриману
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позицію по відношенню до Росії. Автор звертає увагу на те, що незадовго 

до початку російсько-грузинської війни, на саміті НАТО в Бухаресті (2-4 

квітня 2008 року), передусім із-за небажання ФРН і Франції (за підтримки 

Угорщини, Італії, країн Бенілюксу) Україні та Г рузії не було надано План 

дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), попри збереження позиції щодо 

підтримки євроатлантичних устремлінь цих держав. Так, слабкість і 

стриманість в позиції держав Заходу, й ФРН зокрема, пізніше дали змогу 

РФ без вагань вчинити акт агресії по відношенню до Грузії, а згодом і 

проти України, порушуючи, таким чином, стан європейської безпеки.

Слід зазначити, що у врегулюванні російсько-грузинського 

конфлікту провідну роль серед європейських держав відігравала Франція, 

яка головувала в Раді ЄС. 12 серпня 2008 року за сприяння ЄС була 

досягнута домовленість з шести пунктів, що отримала назву «План 

Саркозі» або «Саркозі-Медведєва». Хоча по закінченню російсько- 

грузинського військового конфлікту Південна Осетія і Абхазія 

проголосили незалежність, Німеччина, як і більша частина світової 

спільноти, не визнала незалежність цих частково визнаних територій.

Під час голосування 17 березня 2011 року в РБ ООН за резолюцію 

№1973 щодо військового втручання в громадянську війну в Лівії німецьке 

керівництво не висловило бажання втягнути країну у чергову війну, 

ініціатором якої були західні союзники. ФРН разом з КНР, РФ, Бразилією 

та Індією (БРІК) утрималася від підтримки резолюції, якою 

санкціонувалося створення безпілотної зони над Лівією та вжиття заходів з 

метою захисту цивільного населення. За офіційним трактуванням коаліції 

західних держав це була «гуманітарна інтервенція». Незважаючи на те, що 

стриманість ФРН викликала хвилю критики щодо недотримання 

зобов’язань в рамках структур колективної безпеки у контексті підтримки 

західних союзників під керівництвом США, однак це не вплинуло на зміну 

позиції офіційного Берліна.



161

Коли у січні 2013 -  лютому 2014 року Франція проводила 

антитерористичну операцію «Сервал» в Малі з метою боротьби проти 

туарегів-повстанців та радикально налаштованих ісламістів, ФРН в 

черговий раз проявила стриману позицію, обмежуючись відправкою двох 

військово-повітряних літаків С-160 ВВС. В аспекті невійськової участі 

ФРН приєдналася до місії ЄС ЕЦТМ, започаткованої 18 лютого 2013 року 

рішенням ЄС (20 з 27 держав-членів проголосували за). Метою місії було 

тренування малійської армії і надання консультативного сприяння. 

Німецька участь, зумовлена гуманітарними міркуваннями, передбачала 

також відправку фахівців з надання логістичних послуг в рамках 

військової місії АЕІ8МА (проводилася під егідою Економічного 

співтовариства держав Західної Африки), яка в липні 2013 року була 

інкорпорована в МШШМА. У контексті активізації проблеми біженців 

німецький Бундестаг на початку 2017 року ухвалив рішення про 

розширення місії Бундесверу в Малі (збільшення кількості солдат з 650 до 

1 000 осіб, а також постачання додаткових транспортних засобів).

Одним з чергових близькосхідних регіональних викликів для 

європейської безпекової системи, особливо в контексті активізації 

міграційної загрози, стала громадянська війна в Сирії, що розпочалася 

весною 2011 року. ФРН виступила з позицією якомога ширшого 

переговорного формату за участі США, РФ, конфліктуючих сторін й 

регіональних держав.

Експерт з Німецького інституту міжнародної політики та безпеки 

Г.Штайнберг запропонував трьохрівневу стратегію ФРН щодо 

врегулювання сирійського конфлікту, виходячи з зацікавленості 

Німеччини у мирному розвитку Сирії [230]:

1. провести переговори з режимом президента Сирії Б.Асада, Іраном та 

Росією з метою політичних шляхів вирішення конфлікту;

2. стабілізувати ситуацію на сирійських територіях, де дислоковані 

курди, підтримуючи курдську армію на Півночі Сирії військовим
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обладнанням, та, навчаючи військовослужбовців (на зразок політики 

щодо іракських курдів). Така політика мала б бути узгоджена з 

Туреччиною;

3. участь в повітряній операції проти «Ісламської держави» й підтримка 

США у процесі навчання і оснащення арабо-сунітських угрупувань, 

які борються проти «Ісламської держави».

ФРН активно підтримувала створення «Групи друзів Сирії», що 

стало паралельним інструментом сприяння врегулюванню сирійського 

конфлікту поряд з ініціативами в рамках структур багатостороннього 

співробітництва. Окрім того, у 2013 році разом з Нідерландами та США 

ФРН розмістила системи протиповітряної оборони «Раїхіої» та 400 

військовослужбовців на території Туреччини (прикордонна зона з Сирією) 

з метою протидії загрозі з боку «Ісламської держави».

Наприкінці травня 2013 року міністри закордонних справ держав- 

членів ЄС, попри загострення сирійської громадянської війни, ухвалили 

рішення про скасування ембарго на постачання зброї до Сирії, що мало 

сприяти боротьбі сирійської опозиції проти урядових сил. Специфічність 

ситуації полягала в тому, що на наднаціональному рівні ФРН підтримала 

це рішення, однак в односторонньому порядку фактично відмовилась від 

поставок зброї в Сирію.

До того ж, у 2013 році канцлер Німеччини А.Меркель не підтримала 

ініціативу американського президента Б.Обами щодо проведення 

міжнародної військової операції в Сирії. Ця позиція федерального 

канцлера залишилася незмінною і після міграційної кризи. Очевидно, що 

подібні ситуації ставлять німецьке керівництво перед вибором між 

трансатлантичною солідарністю і традиційною антиінтервенційною 

зовнішньополітичною позицією.

У 2014 році ФРН приєдналася до коаліції держав з боротьби проти 

«Ісламської держави», оснащуючи зброєю та тренуючи курдську пешмергу 

(збройні сили) на Півночі Іраку. Роботу міжнародної антиіділівської
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коаліції контролювала центральне командування в США, що 

розміщувалося в м.Тампа (Флорида). Морські операції контролювалися 

штаб-квартирою коаліції в Кувейті. А повітряні операції -  авіабазою в 

Катарі [231].

Питання участі німецького Бундесверу в міжнародній коаліції з 

боротьби проти «Ісламської держави» в Сирії отримало дискусійного 

характеру на внутрішньополітичному рівні. 457 депутатів німецького 

Бундестагу підтримали рішення щодо приєднання ФРН до міжнародної 

коаліції, проти були партії «Ліві» та «Союз-90/Зелені», які виступили з 

позицією, що ФРН не може діяти в односторонньому порядку, оминаючи 

статтю 24 Основного закону.

Паралельно з актуалізацією загрози з боку «Ісламської держави», на 

європейському рівні ФРН висловила готовність надати підтримку Франції 

після терористичних атак, яких вона зазнала 13 листопада 2015 року. В 

основі такого рішення лягла стаття 47/7 Договору про ЄС, яка нагадує 

статтю 5 Північноатлантичного договору, передбачаючи надання 

підтримки державі, яка піддалася збройній агресії. Хоча федеральний 

міністр оборони У.фон дер Ляєн назвала цей крок «небезпечною участю» 

ФРН [232], але німецьке керівництво усвідомлювало, що такою ж жертвою 

тероризму може стати ФРН.

Правову основу рішення німецького Бундестагу від 1 грудня 2015 

року щодо участі Німеччини в операції проти «Ісламської держави» склали 

такі положення [233]:

- Стаття 51 Статуту ООН -  право на індивідуальну та колективну 

самооборону в разі збройного нападу на державу-члена ООН;

- Резолюції Ради Безпеки ООН: №2170 (2014 р.), №2199 (2015

р.), №2249 (2015 р.) -  заклик держав-членів ООН до вжиття заходів з 

метою боротьби проти терору і усунення глобальної загрози -  

«Ісламської держави», базуючись на Статуті ООН, дотриманні прав 

людини тощо;

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2170(2014)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2199(2015)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2249(2015)
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- Стаття 42/7 Договору про ЄС (у контексті терористичної атаки у 

Франції 13 листопада 2015 року);

- Стаття 24/2 Основного закону ФРН -  зобов’язання в рамках системи 

взаємної колективної безпеки.

Участь ФРН у повітряній операції проти «Ісламської держави» 

передбачала:

- участь 1 200 німецьких військовослужбовців;

- надання декількох розвідувальних літаків «Торнадо» (оснащених 

захисними системами, які могли передавати інформацію вдень і 

вночі, пересилаючи інформацію під час польоту в режимі реального 

часу на наземну станцію;

- надання фрегату «Аугсбург» з екіпажем 200 осіб для захисту 

французького авіаносця «Шарль де Голль» у східній частині 

Середземного моря, що також був плавучим аеродромом для 

військових літаків, які наносили авіаудари проти позицій «Ісламської 

держави»;

- забезпечення системою супутникового спостереження 8АК ^ире, яка 

мала забезпечувати здійснення військової розвідки;

- відправка 260 солдатів, літака-заправника АігЬиз А310 МКТГ та 

літака-розвідника «Торнадо» на територію Туреччини (база Іпсігіік). 

Однак, у червні 2017 року німецький Бундестаг проголосував за 

виведення своїх військовослужбовців з території Туреччини з 

подальшим їхнім розміщенням на території Йорданії (М и^ай^ 8аИі 

Аіг Вазе) із-за заборони керівництва Туреччини, згідно якої 

німецьким депутатам було відмовлено у відвідуванні бази. Такі 

кроки турецької сторони стали відповіддю на надання владою ФРН 

притулку офіцерам, яких в Туреччині підозрювали у спробі 

державного перевороту.

Участь ФРН попередньо була запланована на один рік, на що урядом 

Німеччини в 2016 було виділено 134 млн. євро [231].
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Попри надання військової допомоги, керівництво ФРН робило 

основний акцент на політичні інструменти врегулювання ситуації: 

Віденські переговори за участі міністрів закордонних справ (восени 2015 

року) як західних держав (США, Франції, ФРН), так і Туреччини, Ірану, 

Саудівської Аравії тощо під головуванням США і РФ. Цей формат 

виступав першим рівнем стабілізації ситуації, що мав призвести до зустрічі 

представників сирійського уряду і опозиції з метою формування 

перехідного уряду та вироблення плану розвитку країни.

У червні 2016 року сирійська влада звинуватила ФРН у присутності 

на її території німецьких силових груп (разом з французькими). Хоча 

подібні звинувачення відкидалися офіційним керівництвом ФРН, однак 

Федеральним відомством із захисту Конституції неодноразово піднімалося 

питання щодо зростання кількості ісламістів-вихідців з ФРН («джихад- 

туризм»), причетних до діяльності терористичних угрупувань. Подібна 

ситуація склалася і у випадку з Україною, коли у березні 2015 року 

німецькі ЗМІ пошири інформацію про те, що на території «ДНР» і «ЛНР» 

воюють громадяни ФРН.

Оскільки ФРН виступала виключно за боротьбу проти ІДІЛ, тому у 

боротьбі з режимом Б.Асада залучення німецьких військ не планувалося, 

попри заявлену підтримку й розуміння мети ракетного удару з боку США 

по позиціям урядових військ 7 квітня 2017 року у відповідь на 

застосування хімічної зброї режимом Асада проти мирних жителів (заява 

А.Меркель та Ф.Олланда про виняткову відповідальність режиму Асада) 

[234]. Попри те, що лідери опозиційних партій німецького Бундестагу 

засудили ракетні удари США, правляча коаліція ФРН, виходячи з позиції 

гуманізму, піддала критиці політику сирійського президента по 

відношенню до свого народу, називаючи це військовим злочином проти

людяності.
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Висновки до розділу 3

Специфіку національного сприйняття безпекової сфери керівництво 

ФРН проектує на європейський рівень, під чим автор розуміє формування 

загальноєвропейського оборонного потенціалу з метою протидії 

безпековим викликам та загрозам на принципах мультилатералізму, 

стриманості та ситуативності. Таке розуміння притаманне більшості 

європейським державам, які звикли до довготривалого існування в мирних 

та безпечних геополітичних умовах розвитку не лише завдяки 

спроможності свого часу подолати післявоєнні обмежуючі чинники 

шляхом реалізації амбітного інтеграційного проекту, але й зовнішньому 

фактору -  американської безпекової парасольки.

Розвиток СЗБП ЄС має важливе значення для системи європейської 

безпеки, оскільки підтримання безпекового співробітництва, своєчасна 

союзна реакція на кризові ситуації, виявлення й подолання безпекових 

загроз сприяє консолідації зусиль європейських держав й стабілізації 

безпекового середовища на континенті. Хоча СЗБП ЄС не замінить НАТО, 

але тенденції розвитку трансатлантичних відносин показують, що за стан 

та забезпечення європейської безпеки, а також за стабілізацію периферії 

ЄС першочергову відповідальність мають брати на себе передусім 

держави-члени Союзу.

ФРН, зокрема, в умовах нестабільного розвитку постбіполярної 

системи міжнародних відносин поступово збільшує свою участь у 

вирішенні проблемних питань міжнародного значення, демонструючи цим, 

що готова брати на себе частину відповідальності за поглиблення 

міжнародної взаємодії. Про це свідчить трансформація 

зовнішньополітичної стратегії Німеччини у безпековій сфері від статусу 

держави, яка проводила дипломатію «чекової книжки», до повноцінного 

учасника і посередника у врегулюванні кризових ситуацій, регіональних 

конфліктів тощо.
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Членство в ЄС, як інтеграційному об’єднанні особливого типу 

(геоекономічна сила), в ООН, ОБСЄ та статус НАТО в міжнародно- 

політичній ієрархії створюють сприятливі умови для зовнішньополітичної 

активності ФРН, пропонуючи модель забезпечення національної безпеки. 

Надання переваги багатосторонньому співробітництву демонструє базові 

характеристики зовнішньополітичної стратегії ФРН у сфері безпеки: 

превалювання колективних підходів до вирішення проблем над 

односторонніми; стриманість у використанні сили та активне 

використовування економічного потенціалу держави.

Основні положення розділу висвітлені в працях автора [237, 238].
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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;

- 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,
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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:
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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 1998-1999 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
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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
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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;

- 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
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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 (аб йое-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
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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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ДОДАТКИ

Додаток 1

Таблиця 1. Поняття «безпека» та її виміри (за Р.Парі)

Причини безпекової загрози 

(типи безпекових досліджень)

Воєнна

(жорстка безпека)

Невоєнна 

(м’яка безпека)

О
б 

‘є
кт

 б
ез

пе
ки

 

(б
ез

пе
ка

 «
дл

я 
ко

го
?»

) Д
ер

ж
ав

и

Тип 1

Національна безпека 

(традиційний підхід до 

безпекових досліджень)

Тип 2

Широке розуміння поняття 

«безпека»

(наприклад, економічна та 

екологічна безпека)

С
ус

пі
ль

ст
ва

, г
ру

пи
, 

ін
ди

ві
ди

Тип 3

Внутрішньодержавна 

безпека 

(наприклад, 

громадянська війна, 

етнічний конфлікт, 

геноцид)

Тип 4

Людська безпека 

(наприклад, екологічні та 

економічні загрози існуванню 

суспільства, групи людей або 

окремих індивідів)
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Додаток 2

Таблиця 2. Значення безпеки і механізми забезпечення безпеки

Значення безпеки Механізм забезпечення безпеки

Відсутність загрози Запобігання (Ргєуєпііоп)

Призупинення загрози Стримування (Вєієггєпсє)

Виживання загрози Захист (Ргоієсііоп)

Додаток 3

Розподіл біженців у ФРН згідно системи «Кьонігштайнський ключ
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Додаток 4

Таблиця 3. 8 ^ 0 Т  -  аналіз стану безпекового середовища ФРН

Сильні сторони 
(81гепдШ8)

Слабкі сторони 
(^еакпе88Є8)

1. вигідне геополітичне розташування 1. експортозалежність

країни; економіки;

2. економіка, що динамічно розвивається; 2. енергозалежність;

3. участь в європейських та 3. демографічні

євроатлантичних інтеграційних політико- проблеми;

безпекових об’єднаннях; 4. міграційна

4. сильна позиція в міжнародних дестинація.

організаціях;

5. культурна дипломатія.

Можливості Загрози
(ОррогІипШе») (ТЬгеаІ8)

1. превентивна дипломатія; 1. дестабілізація ситуації в країнах,

2. розвиток СЗБП ЄС; що територіально близькі з

3. модернізація збройних сил. Німеччиною;

2. тероризм;

3. регіональні конфлікти;

4. зростання націоналізму в ФРН та

інших європейських державах.

Джерело: автор
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Таблиця 5. Формування союзницьких відносин 

(за Р.Зайдельманом)

Додаток 5

Союз Політична модель Економічний вимір Військові підходи

ФРН -  

Франція

Симетрична вісь 

рівних партерів

Білатералізм і 

європейська 

інтеграція

Білатералізм 

(франко-німецький 

корпус) і 

європейська 

інтеграція (СЗБП)

ФРН -

США

Асиметричність: 

модель «старшого- 

молодшого»

Білатералізм і 

мультилатералізм

НАТО

ФРН -  

СРСР/РФ

Асиметрія політико- 

економічного 

балансування

Асиметричний

білатералізм

Мультилатералізм 

(НБСЄ/ОБСЄ, 

ширша НАТО)
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Додаток 6

Таблиця 6. Порівняння безпекових стратегій США та ЄС

(за Ф.Беренскоттером)

Стратегія національної 

безпеки (США)

Європейська безпекова 

стратегія (ЄС)

Відповідальність Глобальна
- ліберальний 

порядок
- «людська гідність» 

Збереження гегемонії
США

Регіональна
- мультилатеральний 

порядок
- стабільність в Європі 
Збереження стійкості ЄС

Загрози - тероризм
- держави-ізгої
- напруження в 

«мусульманському 
світі»

- поширення ЗМЗ
- держави, що не 

відбулися
- тероризм, організована 

злочинність
Засоби Військові, ліберальні 

ідеї:
- превентивна 

«війна»
- коаліція охочих
- мандат США

Здебільшого цивільні:
- запобігання конфліктам
- міжнародні режими
- мандат ООН

Додаток 7

Таблиця 4. Ключове військове оснащення в Європі після 

закінчення «холодної війни»

Військове оснащення 1995 2005 2015

Бойові машини піхоти 11 203 10 514 7 460

Артилерія 39 556 40 408 22 441

Підводні човни 141 101 78

Десантні кораблі 17 21 18

Надводні кораблі 224 176 139

Тактична авіація 5 418 3 546 2 486
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (кількість одиниць)
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Основні результати дослідження автором були представлені під 

час доповідей і виступів на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а також в рамках освітніх програм для аспірантів та 

молодих вчених:

1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних відносин 

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

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація

глобального простору: історичні імперативи та виклики»,

Дипломатична академія України, м. Київ (23 квітня 2015 року);
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глобальні та регіональні виклики), Інститут міжнародних відносин КНУ 
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Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ (30 

березня 2017 року).


