
аКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

Кваліфікаційна наукова 

                                                                  праця на правах рукопису  

 

ВИЛІНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ІВАНОВИЧ 

УДК 327.8 (430:575) 

 

«М’ЯКА СИЛА» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФЕДЕРАТИВНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ЩОДО ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

__________________ С.І. Вилінський 

 

Науковий керівник: Скороход Юрій Степанович, 

 доктор політичних наук, професор 

 

 

КИЇВ – 2019



 
 

2 

АНОТАЦІЯ 

 

Вилінський С.І. «М’яка сила» у зовнішній політиці Федеративної 

Республіки Німеччина. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

На основі залучення і комплексного аналізу широкого кола джерел, 

наукової літератури, статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів, 

автор дисертації здійснив цілісне й всебічне дослідження сучасного 

проектування ФРН власної «м’якої сили» у регіоні Центральної Азії. Дослідник 

поставив за мету формулювання основних параметрів і якостей «м’якої сили» як 

концептуально та інституційно оформленої складової сучасної зовнішньої 

політики ФРН у регіоні Центральної Азії. 

Проведене дослідження загалом надало змогу дисертанту досягнути 

наступних результатів: 1) окреслити ключові зовнішньополітичні інтереси та 

цілі ФРН у регіоні Центральної Азії; 2) дослідити німецькі концепції та підходи 

у тлумаченні «м’якої сили» держави на міжнародній арені; 3) з’ясувати місце 

«м’якої сили» в сучасній зовнішній політиці та дипломатичній практиці ФРН; 

4) проаналізувати роль основних структур, що причетні до практичної реалізації 

«м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії; 5) вивчити особливості 

галузевого виміру реалізації «м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії; 

6) охарактеризувати сучасні інструменти реалізації «м’якої сили» ФРН у регіоні 

Центральної Азії; 7) встановити загальні результати і наслідки використання 

важелів «м’якої сили» у реалізації сучасної регіональної політики ФРН зокрема 

у регіоні Центральної Азії. 

Наукова гіпотеза автора полягає у тому, що зовнішня політика ФРН 

набуває транзитивних рис з огляду на нові підходи формування та методи своєї 

реалізації, основу яких (на рівні з традиційними складовими) визначає також 
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концептуально-теоретичне і практичне оформлення «м’якої сили» як її 

стрижневого компонента. 

Основними положеннями, які визначають наукову новизну та виносяться 

на захист, є наступні: 

вперше у галузі міжнародних відносин здійснено політологічне 

дослідження сучасної зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної Азії 

через призму практичного застосування державою механізмів та інструментів 

«м’якої сили»; доведено наявний зв'язок між власне німецьким тлумаченням 

поняття «м’яка сила» та концепцією «ефективне управління/врядування»; 

доведено, що «м’яка сила» ФРН у регіоні Центральної Азії спрямована на 

забезпечення та реалізацію сталого розвитку його держав. 

Поглиблено знання про сучасну політику ФРН у регіоні Центральної Азії 

та особливості двосторонніх відносин з окремими державами даного регіону (як 

поєднання зусиль на нейтралізацію нетрадиційних загроз безпеці з одночасним 

поширенням німецьких принципів, норм і стандартів урядування); загальні 

знання та наукові твердження про концепцію «м’якої сили», особливості її 

використання у зовнішній політиці держави (на прикладі суто німецьких 

політологічних концепцій та політико-економічних доктрин) на сучасному 

етапі; знання про характер та особливості технічного співробітництва ФРН з 

країнами Центральної Азії (в таких галузях, як: охорона здоров’я, охорона 

навколишнього середовища, використання енергетичних ресурсів та сільське 

господарство). 

Набуло подальшого розвитку положення про використання принципів 

багатосторонності та інститутів багатостороннього співробітництва (зокрема, 

потенціалу регіональних та глобальних міжнародних організацій – ЄС, ОЕСР та 

МОП) в сучасній зовнішній політиці ФРН; твердження про 

галузевий/секторальний підхід, а також практичні методи реалізації ФРН 

концепції «м’якої сили» у власній зовнішній політиці (шляхом використання 

комплексу дипломатичних, адміністративно-господарських та науково-

технологічних інструментів); твердження про роль німецьких неурядових 
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структур, що забезпечують проектування зовнішньої «м’якої сили» ФРН у тому 

числі й у регіоні Центральної Азії (а саме діяльність німецьких політичних та 

корпоративних фондів); положення про німецькі зовнішньополітичні підходи 

стосовно проблеми забезпечення прав людини в країнах, що розвиваються (де 

німецька дипломатія та технократія орієнтовані переважно на забезпеченні 

соціально-економічних, а не політичних прав громадян). 

В результаті дослідження було встановлено, що зовнішньополітичне 

проектування «м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії позначене чіткими 

рисами багаторівневого галузево-секторального характеру і базується  на 

чотирьох ключових напрямах: демократичного врядування; захисту прав і 

свобод людини; технічного співробітництва та гуманітарного співробітництва. 

Кожний з вищевказаних напрямів характеризується наявністю окремих 

піднапрямків, що позначені індивідуальними підходами та методами реалізації 

«м’якої сили» ФРН. Головні зусилля німецької дипломатії та агентів впливу,  у 

рамках галузі демократичного врядування, спрямовані на підтримку 

демократичних інститутів шляхом вдосконалення наявної законодавчої бази та 

правового поля п’яти центральноазійських держав. Галузь захисту прав людини 

передбачає комплексну роботу з впровадження та моніторингу за дотриманням 

одночасно політичних, соціально-економічних, а також етнокультурних прав 

людини. Запровадження освітньо-навчальних програм за німецькими зразками, 

а також залучення науковців країн Центральної Азії у науково-освітні проекти і 

програми Німеччини та Європейського Союзу є складовою частиною 

гуманітарного співробітництва ФРН. У свою чергу, галузь технічного 

співробітництва орієнтована на реформування таких секторів, як енергетика, 

охорона навколишнього середовища, сільське господарство та управління 

природними ресурсами. 

У дисертації було запропоновано авторську характеристику загальних 

результатів і наслідків використання «м’якої сили» в сучасній політиці ФРН у 

регіоні Центральної Азії, а саме їх достатню дієвість в п’яти 

центральноазійських країнах. Все це створює надійну базу для повноцінного та 
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стабільного  геополітичного закріплення Німеччини у регіоні Центральної Азії і  

позиціювання Німеччини  як «держави-взірця» або ж «держави-прикладу» для 

наслідування. Німецька модель проектування «м’якої сили» через призму 

сучасних завдань та імперативів сталого розвитку має довгострокову 

перспективу а це, відповідно, створює певні переваги Німеччини порівняно з 

іншими провідними державами Європи. Це є можливим не лише завдяки 

достатньо високому науково-технічному потенціалу та розвинутій економіці  

ФРН, але й через достатньо розвинуті механізми, форми і методи проектування 

відповідного надбання у зовнішньополітичній та економічній проекціях.  

Запропонована сьогодні німецька стратегія проектування «м’якої сили» у 

регіоні Центральної Азії має свою  привабливість та перспективу не лише з 

точки зору сучасних проблем світової політики та глобального управління, а й 

безпосередньо з огляду на виконання в центральноазійському регіоні  цілей 

сталого розвитку ООН. Для німецької зовнішньої політики вагомим моментом є 

можливість заручитися необхідною дипломатичною підтримкою п’яти держав, 

забезпечення дієвої і результативної координації спільних дій на регіональному 

і на глобальному рівнях. 

Було акцентовано увагу на  важелі проектування власної «м’якої сили» 

ФРН безпосередньо через галузь захисту прав людини, де німецька дипломатія 

значною мірою зосереджена на забезпеченні соціально-економічних, а не 

політичних прав громадян.  

Німецький варіант «м’якої сили» являє собою цілеспрямовану та 

комплексну роботу з упровадження  та проектування відповідної сили у тих 

державах, що виступають об’єктами її впливу, де  ФРН виступає не просто 

прикладом для наслідування, а безпосередньо розбудовником та 

упроваджувачем тих чи інших норм та  цінностей. Беручи до уваги зростаюче 

значення використання «м’якої сили» багатьма державами на міжнародній 

арені, зростає і практична актуальність дослідження цього поняття. 

Ключові слова:  ФРН, зовнішня політика, м’яка сила, регіональна 

політика, Центральна Азія. 
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ABSTRACT 

 

Vylinskyi S., "Soft Power" in the foreign policy of the Federal Republic of 

Germany. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate Degree in Political Science by specialty 

23.00.04 – Political Problems of International Systems and Global Development 

(Political Science). – Kyiv Taras Shevchenko National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Through the involvement and comprehensive analysis of a wide range of 

sources, scientific literature, statistical, informational and analytical materials, the 

author of the thesis performed a coherent and comprehensive study of the modern 

framework of Germany's "soft power" in the region of Central Asia. The researcher 

set out to formulate the main parameters and qualities of "soft power" as a conceptual 

and institutionalized part of the modern foreign policy of the Federal Republic of 

Germany in the region of Central Asia. 

The conducted research generally allowed the defender of the thesis to achieve 

the following results: 1) to outline the key foreign policy interests and goals of the 

Federal Republic of Germany in the region of Central Asia; 2) to study German 

concepts and approaches to interpreting the "soft power" of a state on the international 

arena; 3) to understand the place of "soft power" in the modern foreign policy and 

diplomatic practice of the Federal Republic of Germany; 4) to analyze the role of the 

main structures involved in the practical implementation of "soft power" of the 

Federal Republic of Germany in the region of Central Asia; 5) to examine the 

peculiarities of the sectoral dimension of "soft power" of the Federal Republic of 

Germany in the region of Central Asia; 6) to characterize modern tools for 

implementing "soft power" of the Federal Republic of Germany in the region of 

Central Asia; 7) to establish general results and consequences of using "soft power" 

during the implementation of the modern regional policy of the Federal Republic of 

Germany, particularly in the region of Central Asia. 

The scientific hypothesis of the author lies in the fact that the foreign policy of 
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the Federal Republic of Germany acquires transitive features in view of new 

approaches to the formation and methods of its implementation, the basis of which 

(on par with traditional components) also determines the theoretical and practical 

design of "soft power" as its main component. 

The main points that determine the scientific novelty and will be brought in 

during the defense are the following: 

For the first time in the field of international relations, the political research of 

the current foreign policy of the Federal Republic of Germany in the region of Central 

Asia was carried out through the prism of practical application of the mechanisms and 

tools of soft power by the state; the existing connection between the actual German 

interpretation of the concept of "soft power" and the concept of "effective 

governance" is shown; it is proved that the "soft power" of the Federal Republic of 

Germany in the region of Central Asia is aimed at ensuring and implementation of 

sustainable development of its states. 

Deepening knowledge about the modern policy of the Federal Republic of 

Germany in the region of Central Asia and the peculiarities of bilateral relations with 

individual states of the region (as a combination of efforts to neutralize non-traditional 

security threats, while simultaneously spreading German principles, norms and 

standards of government); general knowledge and scientific assertions about the 

concept of "soft power", especially its use in the foreign policy of the state (drawing 

on the example of purely German political science concepts and political and 

economic doctrines) at the present stage; knowledge about the nature and features of 

the Federal Republic of Germany's technical cooperation with the countries of Central 

Asia. 

Further development of the provisions on the use of the principles of 

multilateralism and multilateral institutions (in particular, the potential of regional and 

global international organizations – the EU, OECD and ILO) in the modern foreign 

policy of Germany; statement about industry/sectoral approach, as well as practical 

methods of implementing the concept of "soft power" in the Federal Republic of 

Germany in its own foreign policy (through the use of a set of diplomatic, 
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administrative, economic, scientific and technological tools); statement about the role 

of the German non-governmental structures that provide the framework of the 

external "soft power" of the Federal Republic of Germany, particularly in the region 

of Central Asia (namely the activities of German political and corporate funds); 

provisions on the German foreign policy approach to the problem of ensuring human 

rights in developing countries (where German diplomacy and technocracy are 

oriented mainly on ensuring socio-economic, not political rights of citizens). 

The study found that the foreign policy design of the "soft power" of the Federal 

Republic of Germany in the region of Central Asia has a distinct multilevel sectoral 

structure and is based on four key areas: democratic governance; protection of human 

rights and freedoms; technical and humanitarian cooperation. Each of the directions 

mentioned above is characterized by the presence of individual subcategories 

identified by individual approaches and methods of implementing the "soft power" by 

the Federal Republic of Germany. The main efforts of German diplomacy and agents 

of influence within the field of democratic governance are aimed at supporting 

democratic institutions by improving the existing legal framework of the five Central 

Asian states. The field of human rights protection involves complex work on the 

implementation and monitoring of the simultaneous observance of political, socio-

economic, as well as ethnocultural human rights. The introduction of German 

educational programs, as well as involvement of scholars from the countries of 

Central Asia in the scientific and educational projects and programs of Germany and 

the European Union, is an integral part of the humanitarian cooperation of the Federal 

Republic of Germany. In turn, the technical cooperation sector is focused on 

reforming such fields as energy, environmental protection, agriculture and natural 

resource management. 

The thesis offers an author's description of general results and consequences of 

"soft power" use in the modern policy of the Federal Republic of Germany in the 

region of Central Asia, namely, their effectiveness in five Central Asian countries. 

This creates a solid base for the complete and stable geopolitical consolidation of 

Germany in the region of Central Asia and the positioning of Germany as a "model 
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state" or an "example state" for imitation. 

The German model of "soft power", through the prism of modern tasks and the 

imperatives of sustainable development, has a long-term perspective, and, 

accordingly, creates certain advantages for Germany compared to other leading 

powers in Europe. It is possible not only due to the sufficiently high scientific and 

technical potential and the developed economy of the Federal Republic of Germany, 

but also due to the sufficiently developed mechanisms, forms and methods of 

designing the corresponding assets in foreign and economic spheres. 

The German strategy for designing soft power in the Central Asian region today 

offers its appeal and perspective not only from the perspective of current problems of 

world politics and global governance, but also from the perspective of implementing 

United Nations` Sustainable Development Goals in the region of Central Asia. An 

important moment for the German foreign policy is the opportunity to secure the 

necessary diplomatic support of the five states, ensuring effective and efficient 

coordination of joint actions at the regional and global levels. 

The German version of "soft power" is a purposeful and comprehensive work on 

introducing and designing an appropriate force in those states that act as Germany`s 

field of influence, where Germany acts not only as an example for imitation, but as a 

developer and provider of certain norms and values. Taking into account the 

increasing importance of "soft power" use by many states on the international arena, 

the practical relevance of studying this concept is growing. 

Keywords: Federal Republic of Germany, foreign policy, soft power, regional 

policy, Central Asia. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження визначається, принаймні, трьома 

аспектами, що викликають наразі академічний інтерес та можуть стати 

предметом наукових розвідок у подальшому. 

По-перше, концепт «м’яка сила» у зовнішній політиці держави потребує 

нових, більш поглиблених досліджень, оскільки практичний вимір його 

застосування окремими державами, і, насамперед, ФРН у її політиці у регіоні 

Центральної Азії, викликає додаткові питання в академічних колах щодо його 

сутності та самих інструментів реалізації. 

По-друге, сучасні наукові розвідки про зовнішню політику ФРН у регіоні 

Центральної Азії (або навіть Євразії) залишаються все ще обмеженими з точки 

зору саме визначених автором предмету і завдань даного дослідження. 

Більшість з наукових праць, що були опрацьовані автором, стосуються або 

загальних підходів та аспектів політики ФРН у регіоні Центральної Азії, або ж 

розкривають особливості двосторонніх відносин з окремими 

центральноазійськими державами. 

По-третє, підготовлене дослідження є актуальним з точки зору нагальних 

проблем і потреб зовнішньої політики України, а саме її суб’єктно-об’єктних 

параметрів та характеристик – як одночасно самостійного гравця на 

міжнародній арені, так й об’єкта інтересів інших держав чи міждержавних 

об’єднань. У такому розумінні, у першому випадку, актуальність роботи 

пов’язана з необхідністю вироблення належних теоретико-методологічних та 

практичних основ реалізації Україною власної «м’якої сили» у 

зовнішньополітичному вимірі. У другому випадку – при розгляді України як 

об’єкта зовнішньополітичних інтересів інших держав, підготовлене 

дослідження є корисним з точки зору концептуально-теоретичної та емпіричної 

основи якісного розуміння та вибудовування нових відносин України з країнами 

Західної Європи, нейтралізації небезпечних для національної безпеки несилових 

(м’яких) заходів з боку Російської Федерації як держави-агресора. 
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Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Наукове дослідження виконано в рамках комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої на Вченій Раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 13 від 20 

червня 2011 р. та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як 

новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації 

0111U007054).  

Наукова гіпотеза полягає у тому, що зовнішня політика ФРН з огляду на 

нові підходи формування та методи реалізації набуває транзитивних рис, основу 

яких (на рівні з традиційними складовими) визначає також концептуально-

теоретичне і практичне оформлення «м’якої сили» в якості стрижневого 

компонента зовнішньої політики. 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності 

обраної теми та стану її дослідженості. Автор поставив за мету проаналізувати 

основні параметри і якості «м’якої сили» як концептуально та інституційно 

оформленої складової сучасної зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної 

Азії. 

У відповідності до сформульованої мети визначено сукупність основних 

завдань, спрямованих на її досягнення: 

1) окреслити ключові зовнішньополітичні інтереси та цілі ФРН у регіоні 

Центральної Азії; 

2) дослідити німецькі концепції та підходи у тлумаченні «м’якої сили» 

держави на міжнародній арені; 

3) визначити місце «м’якої сили» в сучасній зовнішній політиці та 

дипломатичній практиці ФРН; 

4) проаналізувати роль основних структур, причетних до практичної 
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реалізації «м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії; 

5) вивчити особливості галузевого виміру реалізації «м’якої сили» ФРН у 

центральноазійському регіоні; 

6) охарактеризувати сучасні інструменти реалізації «м’якої сили» ФРН в 

Центральній Азії; 

7) оцінити дієвість використання інструментів «м’якої сили» на 

центральноазійському напрямі зовнішньої політики ФРН.  

Об’єктом дослідження є зовнішня політика ФРН в сучасних міжнародних 

відносинах. 

Предметом даного дослідження є «м’яка сила» як важлива складова 

зовнішньої політики ФРН в регіоні Центральної Азії. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють регіон Центральна Азія та 

співпадають з зовнішніми кордонами п’яти його держав, а саме Казахстану, 

Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. У географічному 

плані автор поділяє наукові положення відомого німецького дослідника 

середини XIX століття Олександра Гумбольта та його визначення теренів 

Центральної Азії як території, що простягається на південь від Алтаю і до 

північних схилів Гімалаїв, а також від Закавказзя на заході і до Тибету на сході. 

Методика дослідження. При підготовці даного дослідження автором були 

використані: системний, інституційний, неоінстітуціональний, 

компаративістський, історичний та інші підходи. Системний підхід дозволив 

всебічно дослідити роль і значення інструментів «м'якої сили» в сучасній 

зовнішній політиці ФРН. Завдяки системному методу були розкрита цілісність 

досліджуваного предмета, відображена складність його сукупних частин, 

різноманітних типів зв'язків всередині нього. Системний підхід дозволив 

авторові визначити різнорівневі зв’язки ФРН з центральноазійськими 

державами пострадянського простору, зокрема й у рамках проектування 

Німеччиною власної «м’якої сили». В рамках інституційного підходу була 

вивчена робота формальних інститутів «м'якої сили», які були засновані в 

Німеччині як у формі державних урядових установ, так і у формі різного роду 
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неурядових організацій, інформаційних агентств та дослідницьких центрів. 

Неоінстітуціональний підхід, у свою чергу, дозволив визначити роль 

неформальних провідників «м'якої сили», які також беруть участь в процесі 

вироблення і реалізації німецької стратегії «м'якої сили». 

Проблемно-хронологічний, історичний, ретроспективний та описовий 

(дескриптивний) методи були використані автором для аналізу конкретних 

історичних і політичних подій, що пов’язані із формуванням й здійсненням 

зовнішньої політики ФРН. Дана методологія дозволила розглянути й 

проаналізувати в хронологічній послідовності різні аспекти 

зовнішньополітичної діяльності Федеративної Республіки Німеччина, що 

спрямовані на закріплення нею сфер свого впливу в різних галузевих секторах. 

Також автором використовувалися загальнонаукові принципи 

універсалізму, комплексності, системності, зв'язку, розвитку, а також 

фундаментальні положення політичної науки про міжнародні відносини, 

глобальний та регіональний розвиток. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що автор 

дисертації на основі залучення і комплексного аналізу широкого кола джерел, 

наукової літератури, статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів, 

здійснив цілісне й всебічне дослідження сучасного проектування ФРН власної 

«м’якої сили» у регіоні Центральної Азії. При цьому основними положеннями, 

які визначають наукову новизну та виносяться на захист, є наступні: 

Вперше: 

 у галузі міжнародних відносин здійснено політологічне 

дослідження сучасної зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної Азії 

через призму практичного застосування державою механізмів та інструментів 

«м’якої сили»; 

 доведено наявний зв'язок між власне німецьким тлумаченням 

поняття «м’яка сила» та концепцією «ефективне управління/врядування»; 

 доведено, що «м’яка сила» ФРН у Центральній Азії спрямована на 

забезпечення та реалізацію сталого розвитку держав регіону. 
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Удосконалено: 

 знання про сучасну політику ФРН у регіоні Центральної Азії та 

особливості двосторонніх відносин з окремими державами даного регіону (як 

поєднання зусиль на нейтралізацію нетрадиційних загроз безпеці з 

одночасним поширенням німецьких принципів, норм і стандартів 

урядування); 

 знання про концепцію «м’якої сили», особливості її використання 

у зовнішній політиці держави (на прикладі суто німецьких політологічних 

концепцій та політико-економічних доктрин) на сучасному етапі; 

 знання про характер та особливості співробітництва ФРН з 

країнами Центральної Азії в таких галузях, як охорона здоров’я, охорона 

навколишнього середовища, використання енергетичних ресурсів та сільське 

господарство. 

Набуло подальшого розвитку: 

 положення про використання принципів багатосторонності та 

інститутів багатостороннього співробітництва (зокрема, потенціалу 

регіональних та глобальних міжнародних організацій – ЄС, ОЕСР та МОП) в 

сучасній зовнішній політиці ФРН; 

 твердження про галузевий/секторальний підхід, а також практичні 

методи реалізації ФРН концепції «м’якої сили» у власній зовнішній політиці 

(шляхом використання комплексу дипломатичних, адміністративно-

господарських та науково-технологічних інструментів); 

 твердження про роль німецьких неурядових структур, що 

забезпечують проектування зовнішньої «м’якої сили» ФРН, зокрема й у 

регіоні Центральної Азії (а саме діяльність німецьких політичних та 

корпоративних фондів); 

 положення про німецькі зовнішньополітичні підходи стосовно 

проблеми прав людини в країнах, що розвиваються (де німецька дипломатія 

та технократія орієнтовані переважно на забезпечення соціально-

економічних, а не політичних прав громадян). 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

фактологічний матеріал і висновки, які містяться в дисертаційній роботі, 

можуть бути використані науковцями для подальших досліджень актуальних 

питань і проблем сучасної зовнішньої політики ФРН, зовнішньої політики 

держав Центральної Азії, сучасних процесів регіональної інтеграції та 

міжнародного співробітництва. Матеріали дисертації доцільно використати для 

підготовки лекційних курсів і спецкурсів з актуальних проблем міжнародних 

відносин у вищих навчальних закладах України у тому числі в Інституті 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема: «Зовнішня політика держав Європи», «М’яка сила і 

публічна дипломатія», «Аналіз зовнішньої політики», «Європейська політика, 

урядування та дипломатія», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Міжнародне співробітництво в регіоні». 

Висновки дисертації можуть використовуватись у практичній роботі 

зовнішньополітичного відомства України. Окремі положення та висновки, що 

містяться у дослідженні, можуть бути використані при реформуванні 

дипломатичної служби України, формуванні новітніх напрямів розвитку 

дипломатичної практики держави. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації знайшли відображення у виступах на міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема: 

 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних відносин 

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (7 квітня 2016 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», Інститут 

міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (27 жовтня 2016 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Інститут 
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міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (30 березня 2017 

р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (29 березня 2018 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми розвитку суспільних наук в умовах сьогодення» (м. Київ, 26-27 

січня 2018 року); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне 

у дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (м. Київ, 2-3 

лютого 2018 року); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних 

наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у 

ХХІ ст.» (м. Київ, 6-7 квітня 2018 року). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації висвітлені у 

8 наукових публікаціях  загальним обсягом 1,4 а.а, з яких 3 статті 

опубліковані у вітчизняних наукових фахових виданнях, 1 стаття – в 

електронному фаховому виданні та 1 стаття – у закордонному науковому 

фаховому виданні та  3 тези  доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура роботи. Структура і обсяг роботи обумовлені визначеними 

метою, об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі списку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел (262 найменування німецькою, англійською, французькою, українською, 

російською мовами на 26 сторінках). Загальний обсяг дисертації складає 228 

сторінок, з них обсяг основного тексту – 190 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ДЖЕРЕЛЬНО-

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Концептуально теоретичні основи дослідження «м’якої сили» у 

зовнішній політиці сучасної держави.  

 

На сучасному етапі розвитку теорії і практики міжнародних відносин 

категорія «сила» безперечно виступає як одна з ключових. Протягом довгого 

часу вона виступала і продовжує наразі фігурувати як найбільш поширений і 

вирішальний засіб в арсеналі міжнародних акторів. Разом з тим, необхідно 

відзначити, що дана категорія міжнародних відносин є одночасно і однією з 

найбільш складних з точки сприйняття і свого трактування в сучасному 

академічному співтоваристві. З цього приводу відомий американський 

політолог, засновник теорії політичного реалізму, Ганс Моргентау свого часу 

стверджував, що «поняття сили являє собою одну з найбільш складних і 

суперечливих проблем в політичній науці» [2, с. 27]. 

Класичним визначенням категорії «сила» в політології є формулювання, що 

було запропоновано американським політологом, одним із засновників 

концепції плюралістичної демократії Робертом Далем. Згідно з ним «сила є 

здатністю одного актора змусити діяти іншого актора так, як в будь-якому 

іншому випадку він би не діяв» [3, с. 201]. Таке широке визначення поняття 

«сила» давало простір для подальшої наукової дискусії про те, якими 

способами, за яких умов і з використанням яких ресурсів актор може 

використовувати силові інструменти для досягнення своїх зовнішньополітичних 

цілей. 

Довгий час поняття «сила» актора міжнародних відносин зводилося 

виключно до його військових ресурсів. Одним з найбільш яскравих виразників 

такого підходу в ХХ столітті є американський військовий теоретик Клаус Норр. 

Він зазначає, що: «Сила в зовнішньому світі може розглядатися як володіння 
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здібностями, які дозволяють суб'єкту виступати з достовірними погрозами. Але 

вона може трактуватися і як фактична реалізація впливу на поведінку сторони, 

якій загрожують» [4, с. 9]. 

Таке трактування, хоча і відповідало тривалий час системі взаємовідносин 

держав, але ще задовго до остаточного оформлення ліберальної школи 

міжнародних досліджень поступово почало себе вичерпувати. Однобокість 

такого підходу почала яскраво виявлятися вже у середині XIX – на початку XX 

століття, коли система міжнародних відносин стала значно змінюватися. 

На сьогоднішній день в рамках сформованих шкіл міжнародної політичної 

думки склалися кілька підходів до розуміння категорії «сили». 

Для школи політичного реалізму категорія «сила» виступає в якості 

основи для всієї системи міжнародних відносин. Згідно з положеннями 

реалістичної теорії, міжнародна політика – це політика сили. Для міжнародних 

акторів сила є як критерієм оцінки конкурентоспроможності інших акторів, так і 

способом впливу на їх поведінку для реалізації власних інтересів. Розрахунки з 

приводу силових потенціалів лежать в основі того, як держави бачать світ 

навколо себе. 

Згідно з розумінням реалістів силою у міжнародних відносинах, в першу 

чергу, наділені держави. Саме вони мають у своєму розпорядженні необхідні 

ресурси для матеріалізації сили і її застосування щодо інших акторів. Інші 

можливі суб'єкти міжнародних відносин, такі як: окремі індивідууми, 

громадські організації, транснаціональні компанії та інші – не можуть виступати 

в якості носіїв сили. Їх масштаб, ресурси, легітимність і поле дії суттєво 

обмежують їх можливості. 

Як стверджують реалісти, особливість інструменту сили у зовнішній 

політиці держави полягає в тому, що, з одного боку, вона (сила) виступає в 

якості засобу досягнення цілей держави на міжнародній арені. Однак, в той же 

самий час, сила є і метою, заради якої держави вступають в боротьбу з іншими 

акторами міжнародних відносин. Розширення своїх географічних кордонів, 

свого економічного і культурного впливу – всі ці завдання, по суті, зводяться до 
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однієї мети: отримання нових джерел сили для держави.  

Згідно з реалістами, найбільш дієвими силовими інструментами в світовій 

політиці є військові інструменти. Саме вони відповідно до реалістичної традиції 

швидше за все допомагають державі досягти своїх цілей. Сама наявність у 

держави добре оснащеної і підготовленої армії робить її на порядок сильніше 

своїх конкурентів і, найчастіше, дозволяє змінювати поведінку міжнародних 

акторів в потрібному для своїх національних інтересів напрямку. З іншого боку, 

невірно було б стверджувати, що реалісти зводять феномен «сили» виключно до 

військових ресурсів. Сам Г. Моргентау, поряд з військовими ресурсами, виділяв 

й інші джерела сили: промисловий потенціал, природні ресурси, геостратегічні 

переваги, чисельність населення, культурні характеристики (національний 

характер), національну мораль, якість дипломатії і державного керівництва [2, 

с. 67]. 

Наступні представники школи політичного реалізму почали вводити нові 

трактування поняття «сила» в свій дискурс. Так, наприклад, Арнольд Уолферс 

одним з перших зробив спробу виділити нюанси в терміні «сила». У своїх 

дослідженнях він став розрізняти «силу» і «вплив». І сила і вплив, згідно з 

А. Уолферсом, мають одну мету – змінити поведінку інших міжнародних 

акторів в своїх інтересах. Однак, ці два поняття мають на увазі різні способи 

досягнення результату. Якщо перший користується примусом, то другий 

вдається до переконання. Разом з тим дослідник відзначав, що між силою і 

впливом не існує чітко визначеної межі. Іноді, зовнішньополітичні інструменти 

поєднують в собі елементи і того й іншого [5]. Таким чином, реалістичне 

розуміння сили розширилося: відтепер, сила могла розумітися і як примус 

інших виконувати твою волю, і як переконання інших у вигоді виконувати твою 

волю. Виразником такого тлумачення сили був Генрі Кіссінджер, який давав 

таке коротке визначення: «сила є вплив» [6, с. 57]. 

Суттєво урізноманітнив інтерпретацію феномена «сила» в рамках школи 

політичного реалізму і французький дослідник Раймон Арон. Він запровадив 

концептуальне розходження не тільки між «силою» і «впливом» в міжнародній 
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політиці, але й між «силою» і «міццю», «силою» і «владою», співвідношенням 

«сили» і «владними відносинами». Категорію «влади» Р. Арон повністю переніс 

в простір внутрішньо-суспільних відносин в державі. Для нього, феномен 

«влади» виникає тоді, коли державна машина починає керувати довіреним їй 

суспільством. Влада за Р. Ароном, включає в себе такі елементи: територію, 

монополію на легітимне фізичне насильство і інститути. У просторі 

міжнародних відносин основну роль грають «міць» і «сила» держави. Більш 

широким поняттям для Р. Арона є поняття «моці». Міць, в його розумінні – це 

здатність держави нав'язувати свою волю іншим міжнародним акторам [7]. 

Згідно з Р. Ароном складовими державної моці виступають: 1) територія 

держави; 2) матеріали і знання, що знаходяться в її розпорядженні; 

3) чисельність населення і можлива кількість солдатів в разі війни; 

4) мобілізаційні можливості суспільства (здатність до швидкої консолідації і 

солідарності громадян перед обличчям випробувань). Матеріали і знання, а 

також чисельність населення є «силою» держави. При цьому, Р. Арон поділяє 

потенційну і актуальну сили держави. Матеріальні, людські та моральні ресурси 

держави – це потенційна сила. Озброєння і армія – життєва сила. 

Р. Арон розглядав категорію моці й в структурі міжсуб’єктних відносин на 

світовій арені. У цьому відношенні він вважав важливим подолати реалістичне 

розуміння сили як атрибут самого актора і встановити взаємозв'язок сили 

(потужності) держави з характером її поведінки і зв'язків з іншими акторами. 

Його розуміння моці як здатності нав'язати свою волю іншим розширювало 

реалістичне тлумачення сили як набору певних ресурсів. Завдяки його роботі, в 

реалістичній школі з'явився напрям, що трактує категорію сили (потужності) в 

якості соціального ставлення [8]. 

У ліберальної традиції дослідження міжнародних відносин ставляться 

інші акценти при розгляді категорії «сила». Виходячи з передумови про 

можливість регулювання міжнародних відносин за допомогою права і 

спеціальних організацій, представники ліберальної школи заперечують 

пріоритетність військового тлумачення поняття «сила». 
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Згідно з ліберальною традицією, вузькість військового тлумачення «сили» 

фатальна для людства. Змагаючись у обсягах силових ресурсів, світ, в кінці 

кінців, може себе знищити. Не завжди істинними причинами конфлікту 

виступає боротьба за територію, ресурси або інші блага. Найчастіше справжнім 

мотивом агресивної поведінки міжнародного актора є психологічна потреба 

нації виглядати в очах своїх партнерів більш потужною і більш успішною. І 

навіть самі миролюбні нації вважають найдієвішим способом демонстрації своєї 

переваги – силу. Дану психологічну потребу У. Фулбрайт називав 

«самовпевненістю сили» (arrogance of power) [9]. Як і інші представили 

ліберальної традиції, американський сенатор вказував на оманливу природу 

сили, якою володіють або прагнуть володіти міжнародні актори. Сила змушує 

актора абсолютизувати національну модель благоденства і наділяти свою 

міжнародну політику місіонерськими цілями, які нерідко дозволяють 

використовувати насильницькі методи для блага країни-одержувача допомоги. 

Важливо розуміти, що категорія «сила» в ліберальній традиції 

розглядається в рамках загальної картини світу, яка представляється 

прихильникам даної школи як спільна робота всіх міжнародних акторів, що 

спрямована на забезпечення загальної безпеки і благоденства. Силова політика 

в цій картині світу є історично зумовленою і може, в кінцевому рахунку, стати 

пасткою, яка призведе міжнародних акторів до самознищення. Війна – це не 

вихід із ситуації конфлікту. Вихід із ситуації конфлікту можливий шляхом 

взаємних домовленостей і поступок. 

ХХ століття докорінно змінило систему взаємодії міжнародних акторів і 

надало прихильникам школи лібералізму нові докази того, що епоха 

незаперечного домінування військових методів у світовій політиці закінчилася. 

Відтепер міжнародні актори виявилися пов'язаними між собою через нові 

засоби комунікації, спільні економічні інтереси, спільні зобов'язання в рамках 

міжнародних організацій. В умовах взаємозалежності військові інструменти 

відійшли на другий план, поступаючись місцем новим інструментам. 

Дослідники з ліберальної школи міжнародних відносин першими звернули 
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увагу на те, що основне суперництво і в той же час співпраця між акторами 

перейшли з військової сфери в сферу економіки і фінансів. 

Таким чином, сила держави стала розглядатися в набагато більш 

різноманітній палітрі. Особливу значущість придбали фінансові ресурси, 

ресурси бізнесу, технологічні та наукові ресурси, культура і система освіти. 

Завдяки інформаційній революції, на перший план вийшли медійні та 

інформаційні ресурси держави. Зокрема, американські теоретики Р. Кохейн і 

Дж. Най вибудовують наступну хронологію трансформації ресурсів сили: «У 

ХVІІІ столітті баланс сил в Європі, територія, населення і сільське господарство 

служили основою для піхоти, і Франція займала найвигідніше місце. У XIX 

столітті індустріальні можливості стали тими ресурсами, які забезпечили 

домінування спочатку Великобританії, а потім Німеччини. До середини XX 

століття, наука і особливо ядерна фізика сприяли зростанню ресурсів сили США 

і Радянського Союзу. У новому столітті, інформаційні технології, в 

найширшому сенсі, виступають основним джерелом сили» [10, с. 87]. 

Дослідники ліберальної школи вважають важливим розрізняти два типи 

сили. Перший тип – це сила ресурсів. Вона вимірюється кількістю, обсягом і 

іншим характеристиками будь-яких ресурсів міжнародного актора, які він 

використовує для досягнення своїх цілей. Другий тип – це сила поведінки 

(behavioral power), яка виступає як здатність домагатися бажаних результатів. 

У своїй першій книзі про взаємозалежність «Сила і взаємозалежність. 

Перехідний період світової політики» (1977 рік) Р. Кохейн і Дж. Най 

відзначають, як змінюється природа сили як інструменту міжнародного актора. 

Відтепер сила актора виступає не як атрибут актора і не як потенціал наявних у 

нього ресурсів. У новій системі міжнародних відносин сила і вплив актора на 

світовій арені залежить від характеру, обсягу та природи його зв'язків з іншими 

акторами. «Якщо суб'єкти А і Б взаємозалежні, то кожен з них може завдати 

шкоди іншій стороні, розриваючи ці відносини. Таким чином, можливість 

нанесення шкоди є одним із проявів сили» [11, с. 177]. Взаємозалежність робить 

відносини для актора цінними сама по собі, і ставить в залежність його статус і 
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вплив на світовій арені від цих відносин. Звичайно, не всі відносини між 

акторами матимуть однакове значення. У зв'язку з цим Кохейн і Най проводять 

відмінність між «тісною взаємозалежністю» і «глибокою взаємозалежністю», 

використовуючи такі визначення, як «чутливість» і «вразливість» відповідно. 

Очевидно, що глибока взаємозалежність дає більше можливостей і одночасно 

змушує актора на великі ризики, ніж тісна взаємозалежність. 

Загалом, виявлення нових ресурсів сили, якими можуть користуватися 

суб'єкти міжнародної взаємодії, дозволило стверджувати представникам 

ліберальної теорії, що новий світопорядок розширив можливості і вплив малих 

держав, неурядових організацій, транснаціональних корпорацій і навіть окремих 

індивідів. В інформаційну еру міжнародні відносини стають багаторівневою 

системою взаємодії. І якщо сфера військової могутності поділена між світовими 

супердержавами, то в інших сферах таких, як економіка, енергетика чи 

технології, з ними можуть конкурувати менш вагомі міжнародні гравці. При 

цьому, домінування у військовій сфері не є гарантією досягнення актором 

бажаних результатів. 

В рамках школи структуралізму (структурного конструктивізму) була 

зроблена спроба переосмислення ситуації, щодо трактування категорії «сила». В 

кінці ХХ століття міжнародна система, з одного боку, стала стрімко 

змінюватися з настанням епохи глобалізації, в якій економічні, наукові, 

технологічні та культурні зв'язки вийшли на перший план. З іншого боку, події 

в зоні Перської затоки, війна в Югославії та інші збройні конфлікти 

продемонстрували, що військова сила продовжує відігравати ключову роль в 

зовнішньополітичному арсеналі міжнародних акторів. 

Для того, щоб охопити всі виміри сучасної системи міжнародних відносин 

дослідники-структуралісти ввели в свій дискурс термін «структурна сила». 

Структурна сила виступає як «задоволення чотирьох соціальних потреб, які 

лежать в основі сучасної економіки: безпека (в тому числі і оборонна міць), 

знання, виробництво і фінанси» [12]. Сучасна світова економіка докорінно 

змінила міжнародну систему взаємодії акторів. Відтепер держави, 
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транснаціональні корпорації, міжнародні організації та навіть приватні особи і, 

як наслідок, їх сила залежать від особливостей і закономірностей діяльності 

світової економічної системи. Новий світовий порядок не повинен посилатися 

на лише державні утворення. Він надає право раніше маргіналізованим групам 

або навіть феноменам ставати повноправними суб'єктами міжнародних 

відносин, як, наприклад, терористичним угрупованням, так і ідеям, технологіям, 

кредитам. Сила, яка працює у вищевказаних чотирьох вимірах, дозволяє своєму 

власникові встановлювати правила поведінки для гравців на 

зовнішньополітичній арені, задавати тон і навіть визначати результати 

міжнародних переговорів. 

Таким чином, складається нова система міжнародних відносин, в якій 

держави відіграють другорядну роль, а транснаціональні актори і фінансові 

потоки виходять на перший план. Однак, в цій новій системі найсильнішим 

гравцем стане тільки той, хто зможе акумулювати максимум ресурсів і 

ефективно ними розпоряджатися на всіх чотирьох рівнях світової економіки. Як 

стверджує С. Стрендж, сьогодні найсильнішим гравцем є Сполучені Штати 

Америки, які, по суті, стали столицею транснаціональної фінансової імперії 

[13, с. 161]. 

Загалом в конструктивістській інтерпретації «сила» означає не стільки 

здатність до прямого фізичного примусу, скільки здатність до побудови нових 

соціальних структур, які дозволяють закріпити і об'єктивувати бажані 

репрезентації міжнародного середовища, надаючи таким чином вплив на 

ідентичність, мотивацію і поведінку інших акторів. 

Представники школи геополітики також вважали категорію сили 

визначальною для теорії міжнародних відносин. Однак, вони, на відміну від 

реалістів, сфокусували свою увагу на географічних і геоекономічних факторах 

могутності держави. Так, Фрідріх Ратцель [14] і Рудольф Челлен [15] вважали, 

що світовий вплив актора визначається його географічним місцем 

розташування. Таким чином, для них територія держави, її природні багатства, 

сусідство з іншими світовими державами були основними ресурсами сили. У 
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той же час, інші території, вигідні з економічної та політичної точок зору, були 

цілями, заради яких було правомірно застосовувати військову силу, так як 

розширення «життєвого простору» є природною потребою актора міжнародних 

відносин. 

Такий представник школи геополітики, як Хелфорд Маккіндер [16], 

представляв географічне розташування держави як її найважливіший ресурс 

сили і влади. Він виходив з передумови про протистояння моря і суші і поділяв 

держави на морські і сухопутні. Відповідно до його концепції, держави, що 

мають вихід до моря, мають більший зовнішньополітичний вплив і швидше 

розвиваються в порівнянні з сухопутними державами. Сам світ Маккіндер 

представляв як такий, що складається з трьох частин: «Хартленд» (серединна 

земля); «Внутрішній півмісяць» (країни моря, межа суші і моря) і «Світовий 

острів» (зовнішні острова (континенти)). Світове панування Х. Маккіндер 

визначав пануванням над «Хартлендом». Теоретичні надбання Ніколаса 

Спайкмена [17], Карла Гаусхофера [18] та інших видних представників школи 

геополітики також розвинули і обґрунтовували роль географічного 

розташування й природних ресурсів в якості джерел сили і влади міжнародного 

актора. 

Цікавий підхід обґрунтував американський історик та військово-морський 

теоретик Альфред Мехен, який розглядав силу держави через три складові, 

зокрема: географічне положення країни, її національний характер та морську 

силу [19]. Поняття морської сили тут ґрунтується на свободі морської торгівлі, 

де військово-морський флот виконує функцію гаранта. Морська цивілізація 

асоціюється з торговельною, оскільки головна перевага моря визначається тим, 

що перевезення товарів водним шляхом завжди було легшим та дешевшим, ніж 

суходолом. Проте морська торгівля потребує підтримки з боку Військово-

морського флоту, особливо під час війни, що цілком підтверджує доцільність 

між пожвавленням торгівлі та розвитком Військово-морського флоту. Однак 

варто зазначити, що під морською силою дослідник розуміє поєднання низки 

елементів, які представлені у вигляді формули: «Морська могутність = 
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Військово-морський флот + Торговий флот + Морські бази» [19]. 

До кінця ХХ століття більшість наукових шкіл прийшло до висновку про 

необхідність розширеного тлумачення такої категорії, як «сила» в теорії 

міжнародних відносин. Редукування сили виключно до військової могутності 

визнавалося невідповідним реаліям глобалізації та неефективним для практики 

зовнішньої політики. З даною тезою погоджувалися представники і школи 

реалізму, і ліберальної традиції, і структуралізму. У зв'язку з цим, ряд 

дослідників зробили спроби теоретичного осмислення трансформації сили в 

міжнародних відносинах. Вони стали виділяти різні рівні, аспекти і види сили. 

Так, ще наприкінці 1980-х рр. професор Гарвардського університету 

Джозеф Най запропонував новий концепт під назвою «м'яка сила». Під 

останньою американський науковець розумів здатність державного актора 

формувати переваги інших акторів, використовуючи власну привабливість в 

їхніх очах (будь-то культура, політичні цінності і навіть зовнішня політика, 

головне, щоб це були методи, що не припускають використання насильницьких 

засобів, але впливають на громадську думку, що дозволяє змінювати настрої і 

лобіювати інтереси актора-транслятора в іншій країні) [20]. 

Загалом, торкаючись питання сили в галузі міжнародних відносин, Дж. Най 

прийшов до висновку про необхідність чіткого поділу останньої на два види – 

«жорстку» та «м’яку» силу. У цьому розумінні під «жорсткою» силою 

розумілася здатність держави до забезпечення своїх зовнішньополітичних 

інтересів за рахунок військової і економічної потужності. Під «м'якою» силою 

розумілося вміння держави приваблювати інших власною культурою, а також 

своїми суспільно-політичними цінностями.  

З цього випливала ще одна нова особливість «м’якої сили» – 

методологічна, згідно з якою «м'яка сила» – це здатність отримувати бажане, 

шляхом (методом) приваблення/зацікавлення, а не примусу. Згідно з 

твердженнями Дж. Ная, ресурсами «м’якої сили» в міжнародних відносинах є 

все ті методи, які «надихають і привертають» до джерела відповідного впливу, 

дозволяючи тому, хто прагне його контролювати, домогтися бажаного 
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результату. Таким чином, залучена влада ґрунтується на привабливості ідей, 

причому здатність формувати переваги традиційно асоціюється з 

нематеріальними ресурсами, такими як культура, ідеологія та соціальні 

інститути. Відповідно, «м'який» спосіб впливу є противагою «жорсткій» силі, 

яка зазвичай пов'язана з такими матеріальними ресурсами, як військова міць та 

економічний потенціал [21]. 

Іншою рисою «м’якої сили» за Дж. Наєм є її комплексний вираз. У цьому 

відношенні американський дослідник говорить про декілька стрижневих 

складових або своєрідних «стовпів» відповідної сили. Так, згідно з концепцією 

Дж. Ная, перший «стовп» американської «м'якої сили» – це привабливість 

американської культури і способу американського життя. Автор вказує на 

лідерство США за такими показниками, як чисельність прийнятих емігрантів, 

обсяг продукції, що випускається, телепродукції, популярність американської 

музики, чисельність іноземних студентів в США і кількість американців серед 

нобелівських лауреатів в галузі фізики, хімії та економіки. 

Другий «стовп м'якої сили» США – американська політична ідеологія, яка 

знаходить відгук у багатьох країнах. У розумінні більшості дослідників основні 

цінності США складають на сьогоднішній день ліберальна демократія і ринкова 

економіка [22, с. 8]. Саме цей нормативно-ідейний комплекс США і 

намагаються поширити на інші країни за допомогою «м'якої сили», тобто, не 

нав'язуючи їх силовим шляхом, а пропонуючи їх як більш привабливу 

альтернативу. Для цього, як вважає Дж. Най, «Держдепартамент США повинен 

заохочувати культурні та обмінні програми, які дозволяють нагадати людям про 

некомерційні аспекти американських цінностей і культури. В рівній мірі теле- і 

радіотрансляції уряду США в інших державах світу повинні сприяти зростанню 

довіри до Америки і американської «м'якої сили» [23]. 

В поняття «м'якої сили» Дж. Най також включає і «дипломатичні зусилля» 

з розв’язання кризових ситуацій, протиставляючи їх застосуванню санкцій або 

військової сили. Відповідно до теорії Дж. Ная, основою «м'якої сили», є копітка, 

щоденна робота «на місцях», а не «ззовні», робота, що спрямована на 
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вибудовування довгострокових довірчих відносин. При цьому особливий акцент 

американський політолог робить на діяльності неурядових організацій з 

лобіювання інтересів держави за кордоном. Дж. Най, зокрема, вважає, що 

«починаючи від Голівуду і до вищої освіти громадянське суспільство робить 

більше для подання США іншим народам, ніж це робить національний уряд. 

Голівуд часто зображує суспільство споживання і насильство, але він також 

просуває цінності індивідуалізму, соціальної мобільності та свободи 

(включаючи свободи для жінок). Ці цінності роблять Америку привабливою в 

очах багатьох людей за кордоном» [23]. 

Нарешті, в рамках концепції Дж. Ная, виняткова роль поширенню «м'якої 

сили» відводиться інформаційним комунікаціям. Дж. Най проводить зв'язок між 

інформаційною епохою і появою «м'якої сили» як практичного інструменту в 

світовій політиці. Він вважає, що значення «м'якої сили» по відношенню до 

військової і економічної зросла в інформаційну епоху, що заснована на 

швидкому технологічному прогресі в засобах зв'язку і комп'ютерному 

забезпеченні [24]. 

Всі ці важелі «м'якої сили», з точки зору Дж. Ная, держава повинна 

використовувати для поширення не силовим шляхом, а за рахунок власної 

привабливості. Для західного світу, зокрема для США, це такі догмати, як 

особиста свобода, мобільність і динамічність суспільства, змагальність у 

формуванні влади і політики, відкритість, що стає рисою національного 

характеру, доступність вищої освіти, політична культура суспільства тощо. 

З плином часу в межах своїх робіт Дж. Най розвивав, доповнював і 

деталізував понятійний апарат власної теорії, тим самим надаючи своїм 

послідовникам можливість розширювати сферу наукових досліджень, роблячи 

акцент на її різних складових. В цілому, розвиваючи теоретичну основу власної 

концепції, Дж. Наю вдалося систематизувати і описати базові принципи і 

підходи, які використовуються в міжнародному гуманітарному співробітництві. 

З іншого боку, принципово важливим є наступний момент. Варто підкреслити, 

що спочатку концепція «м’яка сила» створювалася американськими експертами 
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не як наукова дисципліна, а, в першу чергу, в якості прикладного 

інструментарію для реалізації цілей американської зовнішньої політики з 

опорою на той економічний, культурний, науковий і фінансовий потенціал, 

який мають саме США. Основною метою формування даної концепції служила 

розробка способів впливу на громадську думку в країнах колишнього 

Варшавського блоку та новостворених пострадянських республіках. Головним 

завданням в цьому сенсі стало протиставлення логіці «залізної завіси» ідей 

діалогу, обміну, розвитку і взаємопроникнення культур. І протягом певного 

періоду ці інструменти демонстрували свою безумовну ефективність. 

Однак в той час як світ всерйоз захопився ідеями «м’якої сили», 

знайшовши в них набір теоретично прозорих критеріїв і простих рецептів з 

поліпшення іміджу і привабливості держави, в США почався зворотний процес. 

Переломним моментом стала знакова і трагічна дата в сучасній американській 

історії – 11 вересня 2001 року. Після вчинення терористичних актів новим 

принципом, якому покликана була підкорятися зовнішня політика США, була 

проголошена боротьба з глобальним тероризмом. 

Цей вектор став визначальним і з точки зору перегляду теорії «м'якої 

сили». Протягом декількох років американські політологи шукали нові 

концептуальні форми, які могли б, виходячи із зовнішньополітичних 

пріоритетів США, повною мірою відповідати сформованим міжнародним 

реаліям. Незабаром відповідь на виклик часу була знайдена. У 2004 році 

Дж. Най в своєму дослідженні «The Means to success in World Рolitics» 

запропонував відтепер оперувати поняттям «розумна сила». Новий термін, за 

визнанням автора, був застосований для того, щоб скорегувати невірне 

сприйняття того, що тільки одна «м'яка сила» може видавати ефективну 

зовнішню політику. Виходячи з цього дослідник визначив «розумну силу» як 

здатність поєднувати ресурси «жорсткої» та «м'якої сили» [25, с. 59]. Іншими 

словами, на зміну поняттю «м’яка сила» прийшло більш складне, 

багатокомпонентне визначення, що має безліч різних відтінків залежно від 

вектора і точки прикладання самої сили. 
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Підвалинами запровадження нової концепції «розумна сила» став науково-

аналітичний доробок під назвою «Більш розумна, більш безпечна Америка», що 

був підготовлений експертами Американського центру стратегічних і 

міжнародних досліджень [26, с. 40]. Саме під егідою Американського центру 

стратегічних і міжнародних досліджень у 2006 році було створено спеціальну 

комісію, яка у 2007 році представила свою знамениту аналітичну доповідь. 

Зміст документу, розробниками якого вважаються Дж. Най та Р. Армітідж, 

відображав концепцію взаємного використання «жорсткої» і «м’якої» сили, 

метою чого було повернення Америці статусу інтелектуального лідера та 

підтримання іміджу й репутації США на засадах ідеї «глобального 

добробуту» [27]. 

Втім, «розумна сила» на думку американських політологів є не просто 

звичайним синтезом «м’якої» та «жорсткої» сили, а, головним чином, їх якісним 

поєднанням. Використання цих сил відокремлено одна від одної не призводить 

до бажаних результатів. При відсутності однієї «сили» досягнення іншої 

зводяться нанівець, оскільки не мають довгострокового характеру. Самі ж 

автори вважають, що «розумна сила» передбачає раціональний розподіл 

наявних ресурсів між цими двома категоріями [27]. 

«Розумна сила» також виявляється у тому, щоб враховувати і узгоджувати 

розрізнені та багатосторонні інтереси держави у її міжнародних взаємодіях. На 

погляд Дж. Ная та Р. Армітіджа, ефективним з економічної точки зору є 

фінансування різних міжнародних організацій і установ. В свою чергу, 

неефективним є витрачання значних коштів як на глобальну війну з 

тероризмом, так і бойові дії в окремих регіонах чи їх державах. Подібний 

інвестиційний підхід дозволить залучити до глобальних проектів цілий ряд 

інших держав, що сприятиме збалансованому перерозподілу світових проблем. 

Водночас, це дозволяє державі позиціонувати себе на міжнародній арені як 

політичного актора, що володіє набором перспективних і оптимістичних за 

своїм змістом ідей щодо їх впровадження. 

Концепт «розумна сила» полягає в здатності забезпечити комплексне 
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функціонування різних джерел «м’якої сили», які діють диференційовано, 

оскільки безпосередньо не залежать від державної влади. Серед таких автори 

називають приватний бізнес, громадянське суспільство, двосторонні угоди і 

декларації, взаємодію та консультації на рівні багатосторонніх міжнародних 

організацій. Дослідники погоджуються з тим, що комплекс «жорсткої сили» 

складає набір простіших механізмів, тому її легше використовувати для 

досягнення цілей. Натомість, «розумна сила» передбачає її застосування тільки 

в умовах досягнутого міжнародного консенсусу, тобто за умови поєднання з 

«м’якою силою» [27]. 

Значний внесок у справу концептуалізації та зміцнення теоретичного 

підґрунтя категорії «сила» у галузі міжнародних відносин, як і актуальних 

проблем зовнішньої політики сучасної держави, було зроблено і 

представниками європейської політологічної школи. Останні зокрема 

сфокусували увагу на концепції «нормативної сили», що відображає поточний 

стан ресурсного та імеджевого потенціалу Європейської спільноти у 

глобалізованому світі. Згідно із загальними положеннями останньої 

Європейський Союз прагне впливати на уявлення інших міжнародних акторів 

(перш за все – держав) щодо цінностей і норм поведінки як на міжнародній 

арені, так і у внутрішній політиці. Саме ця концепція викликала велике 

пожвавлення в академічних колах і привела, як висловився Крістофер Бікертон, 

до цілої низки «прикметників префіксів», що описують природу сучасного 

ЄС [28]. 

Так, ще на початку 1970-х рр., у період розрядки міжнародної 

напруженості виникають перші дискусії щодо потенційної ролі Європейського 

Співтовариства. Найбільш помітний внесок в обговорення було зроблено 

Франсуа Дюшенном, який сформулював поняття «громадянської сили» Європи. 

Відповідно до цієї концепції, Європейське Співтовариство прагне 

використовувати не військові, а цивільні способи впливу на інші держави. При 

цьому сама політика, що базується на принципах колективної дії і 

відповідальності, загальної соціальної рівності, толерантності і справедливості, 
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спрямована не тільки на конкретні цілі, але в першу чергу на формування 

сприятливого міжнародного середовища [29, с. 19]. Таке нове тлумачення 

«сили» вважалося у той період досить прогресивним. У той же час було 

очевидно, що тодішня світова політика формувалася виходячи з взаємин двох 

наддержав, а тому ЄС не міг претендувати на те, щоб стати рольовою моделлю 

для інших держав в короткостроковій перспективі. 

Загострення відносин між СРСР і США у 1980-і рр. привнесло свої 

корективи у розвиток ідеї привабливості «громадянської сили». На перший план 

знову вийшов політичний реалізм з його трактуванням «сили» держави. На 

цьому тлі, відповідно до думки австралійського реаліста Хедлі Булла, концепція 

«громадянської сили» Європи містила «протиріччя термінів»: «прогресивне 

мислення» 1970-х рр. базувалося на слабкому фундаменті, так як «сила», якою 

володіло Європейське Співтовариство, ґрунтувалася на військовій могутності 

держав-членів, а не самої Спільноти. Х. Булл також вважав, що Європі слід 

меншою мірою покладатися на підтримку США і стати більш самодостатньою в 

питаннях оборони і безпеки [30, с. 150]. Згодом тренд на зміцнення військової 

складової «сили» Європейського союзу був оформлений у вигляді Європейської 

політики безпеки і оборони (ЄПБО) у 1999 році. 

У 2002 році, у відповідь на критику концепції «громадянської сили» 

Франсуа Дюшена австралійським реалістом Хедлі Буллом, данський політолог 

Іан Маннерс пропонує академічним колам нову концепцію «нормативної сили», 

згідно з якою «сила» Європейського союзу полягає в «здатності формувати 

уявлення про «норму» в міжнародних відносинах». Зокрема, І. Маннерс 

стверджував, що зміни, які відбулися з глобальною політикою починаючи з 

1990-х років, вимагають перегляду понять «громадянська» і «військова сила», 

оскільки розділені цими поняттями базові положення втратили актуальність із 

закінченням «холодної війни» [31, с. 236]. Таким чином, в основі 

сформульованої в руслі ліберально-ідеалістичної парадигми концепції 

«нормативна сила» лежить відмова від тоталітаристських і державно-

центристських поглядів традиційних підходів, а значить, «сила» ЄС не може 
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бути зведена до економічних або військових її складових, оскільки виражається 

через «ідеї, думки і совість» [32, с. 175]. 

У той же час і цей концептуальний напрямок не позбавлений певних 

недоліків. Зокрема, центральним для концепції «нормативної сили» є теза про 

«силу» ідей, при цьому їх привабливість розглядається поза прив'язкою до 

матеріальних стимулів. В цьому і полягає сутнісна відмінність «нормативної 

сили» від її попередника – «громадянської сили», що мала на увазі взаємозв'язок 

між матеріальними і нематеріальними джерелами «сили». І хоча такого 

припущення не було в першій статті, що представила саму концепцію, в більш 

пізній роботі 2009 року І. Маннерс пише про те, що на практиці «нормативна 

сила» часто використовується спільно з матеріальними стимулами або фізичним 

примусом [33]. Ця обставина ставить під сумнів внутрішню узгодженість і 

самобутність всієї концепції. 

У 2011 році І. Маннерс систематизує своє бачення «нормативної сили» і 

виділяє три підходи до її розуміння: з точки зору нормативного підходу до 

міжнародних відносин (normative international theory), як форми «сили» актора і, 

нарешті, як характеристики актора з точки зору його міжнародної ідентичності 

[34]. 

Перший підхід має на увазі розуміння того, що є саме нормативний підхід 

до міжнародних відносин. Розгляд «нормативної сили» Європейського Союзу з 

точки зору нормативного підходу до міжнародних відносин, згідно з думкою І. 

Маннерс, вимагає уваги до подібного роду припущень. Зокрема, І. Маннерс 

підкреслює: для того щоб найбільш повною мірою розкрити те, чим є сьогодні 

Європейський Союз, що він робить або повинен робити на міжнародній арені», 

є необхідним більш широкий і відповідний для сучасних умов підхід, який 

відкидає «бездумний і некритичний аналіз», але прагне до «аналізу і критичної 

оцінки нормативної сили ЄС у світовій політиці» [35, с. 45]. 

Другий підхід, виділений І. Маннерсом, пропонує розглядати «нормативну 

силу» в якості особливої форми «сили» актора світової політики. При цьому 

необхідно брати до уваги, що в своєму ідеальному типі вона не проявляється 
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через матеріальні стимули або фізичний примус, але виражається в здатності 

застосовувати принцип нормативної виправданості дій (normative justification). 

Як зазначає І. Маннерс, дана форма «сили» близька за своїми характеристиками 

до соціальної «влади» (social power), для якої «влада» над ким-небудь вторинна 

у порівнянні з можливістю впливати на поведінку індивідів. Це відбивається в 

такій ключовій характеристиці «нормативної сили», як здатності актора 

формулювати і застосовувати нормативні принципи на міжнародній арені в 

«нормативно стійкій» (normatively sustainable) формі, тобто нормативно 

зрозумілій та виправданій для інших акторів, сталій для майбутніх 

поколінь [34, с. 230]. 

Третій підхід ґрунтується на розумінні «нормативної сили» як 

характеристики актора світової політики з точки зору його міжнародної 

ідентичності. Іншими словами, як відзначає І. Маннерс, мова йде про те, 

наскільки кожен окремо взятий актор світової політики наблизився до 

«ідеального типу нормативної держави». Передбачається, що актор такого роду 

буде використовувати ідею про «нормативну виправданість» дій для того, щоб 

прищепити міжнародному співтовариству ідею про те, що більш справедливий і 

космополітичним світ є «нормою», до якої необхідно прагнути [34, с. 232]. 

Дещо спірним і одночасно маловивченим аспектом концепції «нормативної 

сили» можна назвати питання про те, як «нормативна сила» співвідноситься з 

іншими видами «сили», в першу чергу з уведеною в науковий обіг на початку 

1990-х рр. американським вченим Джосефа Найєм концепцією «м'яка сила». 

Зокрема, у роботі російського дослідника Миколи Юдіна пропонується 

розглядати «м'яку силу» в якості «особливої форми взаємодії, відмінною рисою 

якої стає спрямованість на досягнення довгострокових стратегічних цілей 

шляхом непрямого, неявного впливу на об'єкт. Використання «м'якої сили» 

спрямовано на «санацію» оточуючого державу середовища – мінімізацію 

ризиків появи безпосередніх викликів, масштабних загроз, що потребують 

більш витратного реагування, застосування «жорсткої сили»» [36, с. 101]. 

У цьому сенсі може здаватися, що за своєю суттю «нормативна сила» 
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близька до «м'якої», однак, відповідно до переконань І. Маннерса та Т. Дієза, це 

не зовсім так. Останні зокрема відзначають, що «м'яка сила» є емпіричною 

концепцією, тобто вона – зовнішньополітичний інструмент, який може бути 

використаний в тому числі і для негативних цілей. «Нормативна сила», навпаки, 

являє собою виключно теоретичну концепцію, що вимагає розуміння процесів 

соціальної дифузії і нормативних практик, і не виступає зовнішньополітичним 

інструментом, спрямованим на дотримання національних інтересів [32, с. 179]. 

Крім того, на думку І. Маннерса, термін «м'яка сила» був використаний 

Дж. Найєм в основному для опису зовнішньої політики США, що мала на увазі 

комбінування механізмів «м'якої» та «жорсткої сили», що робить його не цілком 

придатними для вивчення ЄС. Європейський Союз, на відміну від США, які 

були схильні до застосування військової сили, й іноді в обхід міжнародних норм 

та інститутів, навпаки прагнув використовувати дипломатичні засоби при 

вирішенні зовнішньополітичних суперечок, чим, на думку прихильників даного 

підходу, заробив собі репутацію актора, що поважає норми міжнародного права 

[32, с. 179]. Таким чином, уявлення про «нормативну силу» Європейського 

Союзу були збудовані на протиставленні ЄС як США, так і іншим акторам 

світової політики. Згідно з поглядами прихильників концепції «нормативної 

сили», класичні держави Вестфальського типу брали участь в процесі 

матеріальної конкуренції для досягнення власних цілей. Зі свого боку 

Європейський Союз, в силу своїх особливостей, навпаки, здійснив якісний 

перехід на новий рівень взаємин на міжнародній арені і включився в ціннісну 

конкуренцію з іншими суб'єктами за формування сприятливого середовища 

міжнародних відносин. 

Загалом, незважаючи на суперечливість і певну ступінь ідеалізації 

запропонованої форми «сили» ЄС, зазначений концептуальний напрямок у 

цілому дозволив по-новому поглянути на природу Європейського Союзу і його 

роль у світовій політиці. Не викликає сумніву й те, що з урахуванням тих змін, 

що відбуваються у світовій політиці цей напрямок ще не вичерпав себе і в 

найближчому майбутньому з'явиться чимало нових емпіричних і теоретичних 
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робіт, відправною точкою для яких служитиме саме концепція «нормативної 

сили» ЄС. У той же час видається, що подальші дослідження в цій царині 

вимагають більш гнучкого підходу до розгляду норм, а також критичного 

осмислення не лише реальних політичних практик, а й вихідних 

концептуальних основ «нормативної сили» ЄС. 

Значний внесок у розвиток концепції «м'якої сили» зробили німецькі 

дослідники, які своїми критичними роботами, підійшли до її аналізу 

насамперед виходячи з ресурсного потенціалу, що знаходиться наразі в 

розпорядженні ФРН, а також особливостей історичного розвитку самої 

держави, що зумовило специфічне суто німецьке розуміння цієї концепції. У 

цьому сенсі сьогодні можна говорити про наявність різних німецьких підходів 

чи концепцій що позиціонують ФРН як «м’яку силу» у сучасному 

глобалізованому світі. Серед них виділимо зокрема такі ключові концепції, як: 

концепція «цивілізованої сили», концепція «культурної сили», концепція 

«національного брендингу», концепція «глобальної геоекономічної потуги» або 

«торгової держави», концепція «мирного демократичного розвитку». 

Ключовою та найбільш розвинутою серед згаданих концепцій наразі 

виступає концепція «Німеччини як цивілізованої сили» Варіант концепції 

«цивілізованої сили» був запропонований німецьким політологом Ганнсом 

Мауллем (Hanns Maull) у 1990 році [37]. Маулль розробляє власну концепцію на 

базі поняття «цивілізована сила/держава» і описує в її рамках політики ФРН. 

Маулль вважав, що міжнародна політика кінця XX століття переживала не 

просто перетасування владних ієрархій, а фундаментальні зміни в своїй 

структурі і сутності. Згідно з його уявленням, влада в традиційному розумінні, 

тобто «жорстка сила» (трактується Мауллем як здатність командувати іншими), 

все більше замінюється «м'якою силою» (силою переконання за Мауллем). Такі 

умови дають можливість трансформації світу національних держав і появі 

нового типу міжнародних акторів, описуваних Мауллем як «цивілізовані 

держави», прототипами яких він бачив ФРН і Японію. При цьому, він вважав, 

що зміни, які відбулися в структурі міжнародних відносин можуть бути 
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зворотними і бачив можливості для повернення старої системи, заснованої на 

національних державах, що, на його думку, призведе до руйнівних наслідків і 

повинно бути зупинене у будь-якому разі [38]. 

Поняття «сила/держава» (Macht) в концепції Маулля має три виміри: а) 

актори, а саме держави, які б) шляхом домагань (Gestaltungsanspruch) готові 

переслідувати свої цілі, навіть якщо для цього доведеться долати опір (тобто тут 

мається на увазі, що держави володіють своєрідним рольовим концептом, який 

характеризується певними цінностями і практиками зовнішньополітичної 

діяльності), а також в) застосовують для цього певні стратегії та інструменти 

[39]. Крім того, Маулль розрізняє «цивілізовану силу» як засіб взаємодії держав 

(аналогічно поняттю влади як валюти в міжнародних відносинах) і особливий 

спосіб формування майбутніх міжнародних трендів, спрямованих на надання 

міжнародним відносинам більш цивілізованого характеру за допомогою 

колективних дій. Він фокусується при цьому на невійськовому впливі, і 

«громадянській державі», під якою розуміє тип актора, «чия концепція 

зовнішньої політики і рольова поведінка пов'язані з цілями, цінностями і 

принципами, а також формами впливу та інструментами влади, що спрямовані 

на надання міжнародним відносинам більш цивілізованого характеру 

(civilianization of international relations)». 

В якості завдань «цивілізованої сили» Маулль виділив: 

1) монополізацію використання насильства державами і її поступову заміну 

принципом неприйнятності будь-якого організованого насильства крім випадків 

самооборони; 

2) встановлення стабільної політичної основи для існування ринку; 

3) встановлення верховенства закону, що включає в себе визнання 

державами обмежень, що накладаються міжнародним правом на їх внутрішню 

політику, прийняття державами міжнародного спостереження за їх 

внутрішньою політикою і підтримка заходів примусу проти порушників 

встановлених норм; 

4) залучення громадян в прийняття міжнародних політичних рішень; 
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5) прагнення до соціальної справедливості; 

6) розвиток міжнародних інститутів і цінностей [38]. 

Головною роллю «цивілізованої держави» є надання міжнародним 

відносинам більш розвиненого вигляду шляхом досягнення зазначених вище 

завдань. Таким чином, «цивілізовані держави» повинні діяти за логікою 

«громадянської сили» і прагнути до втілення її ідеалів в дійсності. 

Іншою концепцією, що відтворює німецьке розуміння м’якої сили є 

концепція «глобальної геоекономічної потуги» Вона передбачає альтернативний 

спосіб поширення німецького впливу у сучасному глобалізованому і тісно 

пов’язана з концепцією американського ученого Едварда Люттвака – 

«геоекономіка» або «геоекономічна сила». Зокрема у своїй праці, що була 

опублікована у 1990 році у виданні The National Interest, Е. Люттвак подібно до 

Г. Маулля подав власну інтерпретацію сучасної Німеччини як цивілізованої 

сили, але здійснив це через призму співвідношення понять і виразу фактичного 

балансу між «військовою міццю» та «торгівельним потенціалом» держави. У 

цьому відношенні Е. Люттвак стверджував, що на сучасному етапі у багатьох 

частинах світу роль військової сили зменшується на фоні або у результаті 

витіснення останньої зростаючими обсягами міжнародної торгівлі. За таких 

обставин «капітал починає заміщувати військову потужність, громадянські 

інновації – військово-технічний прогрес, а проникнення держави на інші ринки 

– розміщення за кордоном військових баз і гарнізонів» [40]. У певному сенсі, Е. 

Люттвак описував подібну трансформацію міжнародних відносин як і 

Г. Маулль. З іншого боку, він стверджував, що, хоча держави все ширше 

використовують цивільні інструменти впливу на противагу інструментам 

військовим, міжнародні відносини все одно продовжують розвиватися на основі 

балансу сил між цивільними та військовими засобами, що становить «гру з 

нульовою сумою» [41, с. 178]. 

Розглядаючи приклад безпосередньо Німеччини у відповідному балансі 

сил, Е. Люттвак доводить збереження саме економічного потенціалу та 

розширення впливу останньої на противагу посиленню політичного статусу 
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держави у постбіполярному світі. Останнє відображається не лише в контексті 

євроінтеграційних процесів, але стосується і глобального виміру відповідного 

впливу. Наприклад, хоча експортна економіка Німеччини як і раніше продовжує 

зосереджуватися на європейських ринках, що становить близько 60 відсотків 

німецького експорту, частка її торгівлі поза межами ЄС (з Китаєм, Росією та 

окремими азійськими державами) в останні роки також значно розширилася. З 

приходом у 1998 році на пост канцлера ФРН Г. Шрьодера німецька дипломатія 

загалом стала більш активною у просуванні інтересів бізнесу, наприклад, 

шляхом залучення великих торгових делегацій до поїздок за кордон разом з 

державними делегаціями. Одночасно у період 1990-х – першій половині 2000-х 

рр. німецький бізнес чинив істотний вплив на ключові елементи зовнішньої 

політики ФРН [42, с. 36]. 

Загалом, згідно з твердженням Е. Люттвака, відносини між німецькою 

державою і бізнесом можна позначити терміном «взаємозалежної маніпуляції», 

коли німецькі компанії лобіюючи в уряді ФРН власні бізнес інтереси та 

можливості розширення своєї присутності за кордоном, насправді сприяють 

підвищенню рейтингів німецьких політиків, зокрема, що стосується галузей 

сталого розвитку та рівня зайнятості як ключових показників успіху в німецькій 

політиці [41, с. 185]. 

Подібним чином до Е. Лютвака і як альтернативну концепції «Zivilmacht» 

висунув свою ідею «торгової держави» (Handelstaat) німецький дослідник М. 

Штаак. Як зазначає Штаак, остання має на меті «економічний розвиток і 

максималізацію добробуту». Така держава діє і чинить вплив на оточуюче 

середовище у тісній кооперації з найважливішими транснаціональними 

акторами і також за рахунок використання ресурсів «м'якої сили». При цьому 

політолог М. Штаак протиставляє ідею «торгової держави» ідеї 

«великодержавності», рушійною силою зовнішньої політики якої, на його 

думку, є проектування зовні своєї внутрішньої моці, і висловлює впевненість, 

що повернення до німецької великодержавної політики в тому вигляді, в якому 

вона проводилася до 1945 року, є практично виключеним [43]. 
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Дотичними до понять «м’яка» та «розумна» сила є також концепція і теорія 

публічної дипломатії. Сьогодні публічна дипломатія як явище політичної 

практики все більш широко аналізується на концептуальному рівні і в контексті 

прикладних наукових розробок. Поява цього поняття в міжнародному дискурсі 

обумовлена об'єктивною тенденцією диверсифікації форматів транскордонних 

комунікацій і активізацією діяльності сучасних держав щодо підвищення 

привабливості своєї зовнішньої політики в очах зарубіжної громадськості. 

Термін «публічна дипломатія» не є новим лексичним конструктом, але 

його сучасне розуміння відрізняється від початкового смислового 

навантаження, хоча широка аудиторія багато в чому продовжує сприймати його 

значення як протилежності «таємній» або навіть професійній державній 

дипломатії. В середині 60-х років ХХ ст., в розпал «холодної війни», американці 

– спочатку журналісти, а потім і представники науково-політичних кіл, почали 

використовувати термін «public diplomacy», замінивши ним поняття 

«пропаганда», яке на той час набуло негативну конотацію в західній суспільній 

свідомості [44]. 

Накопичення знань і навичок у сфері публічної дипломатії в США в 

кінцевому підсумку вимагало систематизації та науково-теоретичного 

осмислення даного феномена, який динамічно наповнювався новими рисами, 

науковим і інституціональним компонентом. З'явилося визначення публічної 

дипломатії, що вважається класичним, близьким до сучасного значення, але не 

єдиним і загальновизнаним. Його запропонував американський дослідник Е. 

Гулліон в 1965 році, назвавши публічну дипломатію виміром міжнародних 

відносин, які виходять за рамки традиційної дипломатії, і є засобом, за 

допомогою якого уряди і приватні групи впливають на думки і ставлення інших 

урядів і народів з метою впливу на прийняті ними рішень в сфері зовнішньої 

політики. На думку Гулліона, «центральним моментом для публічної дипломатії 

є транснаціональний потік інформації та ідей» [45]. 

Незважаючи на те, що термін «публічна дипломатія» в американському 

дискурсі з'явився як менш одіозний синонім поняттю «пропаганда», практика 
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діяльності США в цій сфері у період «холодної війни» залишалася цілком 

пропагандистською. Як вважає ряд фахівців, публічна дипломатія тоді 

вважалася важливим превентивним засобом в «американському оборонному 

арсеналі» [46]. Знаменитий журналіст, голова Інформаційного агентства США 

Е. Мерроу в 1963 році писав, що арсенал переконання США повинен бути 

таким же боєздатним, як і американський ядерний арсенал, і задіяний 

енергійніше, ніж будь-коли [47]. 

Із закінченням «холодної війни» відпала необхідність в «жорстких» 

пропагандистських установках з передачі інформації при здійсненні публічної 

дипломатії. Почалося використання цього механізму в більш «м'яких» варіантах 

– як транслятора західних цінностей і просування масової культури, як канал 

популярного висвітлення питань зовнішньої політики і як інструмент діалогу з 

елітами, що звільнилися від блокових обмежень країн Східної Європи, а також 

нових держав на пострадянському просторі. 

Саме в такому вигляді, адаптованому до постбіполярних реалій світової 

політики, звернення до феномену публічної дипломатії вийшло за межі 

американського наукового середовища і було сприйнято дослідниками з інших 

країн. Незважаючи на різноманітність концептів, сьогодні в міжнародному 

дискурсі поняття «публічна дипломатія» вважається загальновизнаним 

терміном. Воно перестало бути предметом обговорення суто американських 

аналітиків і відмінною рисою тільки американської зовнішньої політики. Однак 

слід зазначити, що визначення публічної дипломатії з урахуванням конкретних 

цілей та форм її здійснення все ж залишаються варіативними. 

В рамках політичної науки феномен публічної дипломатії в основному 

розглядається в зв'язку з неоліберальною концепцією «м'якої сили», яку 

Дж. Най визначив як здатність домагатися бажаного не примусом чи підкупом, 

а за допомогою привабливості. Публічну дипломатію він розуміє як 

комунікаційний механізм, інструмент підвищення привабливості та посилення 

авторитету [48]. «М'яка сила» як здатність держави сформувати переваги інших 

країн спирається на три найважливіших компоненти: культуру держави, 
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політичні цінності держави і зовнішню політику. Публічна дипломатія ж 

покликана передати (транслювати або продавати) ці три компонента іншим 

країнам. Держава, яка не володіє привабливими цінностями, не здатна впливати 

на закордонне суспільство через публічну дипломатію [48]. 

Водночас, роблячи наголос на «привабливості» Дж. Най пояснює головну 

відмінність «м'якої сили» від пропаганди та інших аналогічних способів впливу, 

включаючи обман, підміну фактів і т.п. Власне ідея привабливості, коли 

протилежна сторона добровільно і усвідомлено робить вибір – це те, нове, що 

власне з'явилося в зв'язку з появою запропонованої Дж. Наєм концепції. 

Пропаганда далеко не завжди ґрунтується на привабливості. Більш того, 

пропаганда не виключає використання різних варіантів маніпуляції свідомістю 

людей, чого, по суті, не допускає «м'яка сила». Тут чітко проявляється 

відмінність неоліберального підходу до міжнародних відносин, в рамках якого 

головним чином працює Дж. Най, і реалістського підходу, який передбачає 

суперництво сторін на міжнародній арені, на якому побудована пропаганда. 

Саме в реалістському підході між пропагандою і «м'якою силою» немає 

відмінностей [23]. 

У той же час необхідно підкреслити, що запропонована дихотомія «м'якої 

сили» і пропаганди не є абсолютною, що, часом, і породжує їх ототожнення. 

Більш того, Дж. Най, протиставляючи «м'яку силу» «жорсткій», говорить і про 

певний інструментальний континуум між цими двома видами впливу. На 

практиці нерідко відносно одного і того ж суб'єкта використовується одночасно 

«м'яка сила» і «жорстка сила» у вигляді пропаганди. В принципі це класичний 

варіант того, що Дж. Най пізніше назве «розумною силою». 

Не дивлячись на те, що концепція «м'якої сили» стала основою для 

теоретичного осмислення феномена публічної дипломатії, цікаві підходи є і у 

представників інших теоретичних напрямів. Однією з таких наукових шкіл є 

конструктивізм. 

Конструктивістські ознаки існують зокрема в запропонованому 

Е. Гулліоном визначенні публічної дипломатії як феномена, який має справу з 
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транснаціональним потоком інформації та ідей. Публічна дипломатія, як і 

конструктивізм, ставить під сумнів виняткову важливість матеріальних 

чинників у досягненні кінцевої мети. Для неї є важливим інтерсуб'єктивний 

вимір (intersubjective dimension) [45]. Базуючи свою діяльність на врахуванні 

чинників ідентичності, культури і цінності іншої держави, вона будує мости між 

товариствами/державами. Таке розуміння публічної дипломатії робить її 

механізмом операціоналізації конструктивістських ідей. 

Публічна дипломатія стала розглядатися конструктивістами як засіб 

розуміння «іншої» культури і традицій «інших». З огляду на різноманітність 

держав по широкому спектру нематеріальних критеріїв (сприйняття світу, 

культура, цінності і т.д.), конструктивісти вказували на необхідність розуміння 

останнього (різноманіття). При цьому основа для створення стабільних 

відносин криється в розумінні, яке можна досягти за допомогою саме публічної 

дипломатії [49, с. 136]. 

Одночасно можливості публічної дипломатії, питання її іміджу і бренду 

активно вивчаються в і рамках таких галузей наукового знання, як маркетинг і 

політична комунікація. Фахівці в першій галузі пояснюють природу сучасної 

публічної дипломатії концепцією «національного бренду». На їхню думку, 

комбінування принципів публічної дипломатії та маркетингових законів в 

просуванні іміджу країни зробило імідж держави та її політику продуктом, який 

потрібно продавати іноземної аудиторії. Імідж уряду став називатися 

«національним брендом», а «м'яка сила» – його ключовою конструюючою 

силою. Статус каналу просування такого бренду дістається саме публічній 

дипломатії [50]. 

Зі свого боку прихильники політичної комунікації впевнені, що публічна 

дипломатія займається встановленням прямого діалогу між урядом однієї країни 

і лідерами закордонної спільноти. Такий діалог створює умови для формування 

стратегічної комунікації. У цьому контексті публічна дипломатія розуміється і 

застосовується як короткостроковий інформаційний механізм, як засіб 

діалогової пропаганди, що відрізняється від традиційної пропаганди акцентом 
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на розуміння (understanding), інформування (informing) і вплив (influencing). 

Мета такої публічної дипломатії полягає в досягненні короткострокових 

політичних цілей і в поліпшенні політичного іміджу адресанта [51]. 

 

1.2. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження 

 

Сучасний стан наукової розробки проблеми характеризується достатньо 

широким колом наукових розвідок німецьких, російських, азійських та 

українських дослідників. Загалом, опрацьовані нами наукові розробки та 

джерела умовно можуть бути розділені на п’ять проблемно-тематичних груп. 

Першу групу наукової літератури склали дослідження, що висвітлюють 

актуальні питання і проблеми сучасної зовнішньої політики ФРН. Провідне 

місце тут безперечно посідають німецькі науковці, серед яких Ульріх Роос, 

Томас Ягер, Олександр Хосе, Кай Опперманн, Стефан Бірлінг та інші. 

Так, німецький науковець Ульріх Роос у своєму дослідженні «Німецька 

зовнішня політика: реконструкція основних правил застосування» (2010 р.) [52] 

відтворює розвиток основних правил дій німецької зовнішньої політики. 

Основну увагу в праці зосереджено на власному іміджі німецької зовнішньої 

політики та розвитку німецького, європейського та світового управління. Автор 

пояснює які вірування та цілі значним чином впливають і визначають зовнішню 

політику Німеччини та наскільки розвиток та результати зовнішньої політики 

держави за останні двадцять років визначатимуть консервативність чи 

мінливість її концептуальних основ та напрямів у майбутньому. У праці 

приділено увагу: особливостям німецької теорії розвитку міжнародних 

відносин; питанню самобутнього образу німецької зовнішньої політики; 

розвитку німецької європейської політики; питанням оборонної політики тощо. 

У колективному монографічному дослідженні німецьких науковців Томаса 

Ягера, Олександра Хосе та Кая Опперманна «Зовнішня політика Німеччини.  

Безпека, добробут, установи та стандарти» (2011 р.) [53] зазначається про вплив 

міжнародних криз і зовнішньополітичних процесів на політичні, економічні та 
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соціальні події в Німеччині, який особливо посилився після закінчення 

конфлікту між Сходом і Заходом та возз'єднання німецької держави. Проте, 

наукова суперечка про трансформацію зовнішньої політики Німеччини, що 

відповідає її зростаючому значенню в сучасному світі, вимагає всебічного 

аналізу. Автори задаються питанням де знаходиться зовнішня політика 

Німеччини на початку XXI століття? Це головне питання для цієї групи. 

Одночасно авторський колектив аналізує різноманітні чинники, що є при цьому 

визначальними, а саме: безпеку, добробут, інститути і норми, відповідно до 

яких міжнародні та внутрішні політичні умови впливають на зовнішню 

політику Німеччини та її цілі. 

Німецький науковець Стефан Бірлінг у праці «Зовнішня політика 

Федеративної Республіки Німеччина: норми, актори, рішення» (2005 р.) [54] 

простежує зміни в свободі дій німецької зовнішньої політики за останні 50 

років, встановлює послідовність дій та етапів. Крім того, автор досліджує 

основні умови, засоби та методи, сфери діяльності та процес прийняття 

зовнішньополітичних рішень. Праця С. Бірлінга складається з двох частин. У 

перших трьох розділах дослідник вивчає нормативні основи, розподіл 

зовнішньополітичних компетенцій та повноважень. Мова йде про встановлення 

рамок, в яких діє зовнішня політика Федеративної Республіки починаючи з 1949 

року. Описуються зміни та основні закономірності у прийнятті 

зовнішньополітичних рішень. Друга і більш обширна частина роботи (у п'яти 

розділах) на основі політико-наукового аналізу історичних подій визначає етапи 

розвитку та напрями діяльності зовнішньої політики Німеччини. 

Проблема еволюції концептуальних засад зовнішньої політики ФРН 

становить помітний науковий інтерес і для російських науковців. Зокрема, 

Російський дослідник і дипломат Павлов Н.В. у своїй праці «Історія зовнішньої 

політики Німеччини. Від Бісмарка до Меркель» (2012 р.) [55] відзначає 

зростання міжнародної відповідальності Німеччини, що стало важливим 

чинником формування нової німецької геополітики. У цьому сенсі насамперед 

змінилися акценти політики ФРН у рамках європейських структур. У період 
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1990-х років проблема полягала в необхідності подолання дисбалансу між 

економічною й політичною роллю Німеччини. ФРН також почала претендувати 

на постійне місце у Раді Безпеки ООН. Цікавими є сторінки монографії, що 

присвячена добі «холодної війни», під час якої ФРН грала делікатну роль 

«балансира» у франко-американо-німецькому трикутнику відносин. У цей 

період і до сьогоднішнього дня, як указує автор, ФРН змушена була лавірувати 

між французькими гегемоністськими претензіями та американськими 

великодержавними амбіціями. У розділі «Нові виклики для німецької 

зовнішньої політики» автор підкреслює набуття ФРН нової економічної ролі і 

значимості в Європі. У сфері політики безпеки ФРН продовжує по багатьох 

лініях дотримуватись «культури стриманості», що було і залишається важливою 

рисою усього зовнішньополітичного курсу. Вірність йому базується на 

принципі «історичної відповідальності» Німеччини як винуватиці виникнення 

Другої світової війни – з одного боку, а з іншого – як «форпоста західної 

демократії». В цілому, специфіка й унікальність проведеного автором 

дослідження полягають у зваженому, вільному від стереотипів «холодної війни» 

комплексному аналізі діяльності Німеччини на міжнародній арені від доби 

Бісмарка і до початку другого десятиліття ХХІ століття. Саме в останні 

десятиліття, як стверджує автор, ФРН перетворилася у «м’якого гегемона» 

Європи та намагається керуватися у зовнішній стратегії на глобальному й 

регіональному рівнях виключно демократичними принципами. 

Серед вітчизняних досліджень сучасної зовнішньої політики ФРН 

відзначимо наукову монографію Мартинова А.Ю. «Об’єднана Німеччина: від 

«Боннської» до «Берлінської» республіки (1990-2005 рр.)» [56] в якій особливий 

інтерес для нас становив останній шостий розділ. В ньому автор торкається 

сучасної зовнішньої політики ФРН, а саме проблеми здобуття німецькою 

державою рівня прагматичної глобальної відповідальності. На його початку 

дослідник відзначає, що зовнішня політика Німеччини все більше стає 

важливою складовою частиною спільної зовнішньої й оборонної політики ЄС, 

що є наслідком поступового передання суверенних прав національних держав 
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на наднаціональний рівень європейських інтеграційних структур, які з часом 

стають головними суб'єктами нової системи міжнародних відносин доби 

глобалізації. 

Досліджуючи німецькі відносини з державами Азії, Африки та Латинської 

Америки, автор відмічає, що після закінчення «холодної війни» вони з країнами 

колишнього «третього світу» набувають дедалі більшого значення. ФРН, 

репрезентуючи тип «торговельної держави», зацікавлена в створенні 

сприятливих умов для максимальної реалізації своїх експортних можливостей. 

Аби досягти цього, Німеччина прагне попереджати й уникати структурні 

причини насильницьких конфліктів у партнерських країнах, а також у 

відбудовуванні надійних міжнародних механізмів їх ненасильницького 

врегулювання. 

Корисним для нас було також і дисертаційне дослідження молодого 

українського науковця Гаспаряна А. «Безпековий вимір зовнішньої політики 

Німеччини» (2017 р.) [57], в якому автор ґрунтовно доводить новий статус і 

роль Німеччини у ХХІ столітті. Як зазначає дослідник, ФРН змогла 

трансформуватися 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 зростанням загроз у 

безпековому середовищі держави. 

Серед інших українських дослідників, які займаються сучасними 

проблемами зовнішньої політики ФРН відзначимо також: Кондратюка С. [58], 

Кривоноса Р. [59], Примаченко Л. [60; 61] та Харлан Г. [62]. Роботи зазначених 

вище авторів були корисні для нас при характеристиці основних 

зовнішньополітичних цілей використання «м'якої сили» ФРН, надали багатий 

фактологічний матеріал в галузі країнознавства, історії, внутрішньої та 

зовнішньої політики Німеччини. 

Другу групу досліджень склали праці, що безпосередньо присвячені 
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вивченню проблеми «м’якої сили» в сучасній зовнішній політиці ФРН. 

Серед їх авторів відзначимо Ханса Мауля, Герфріда Мьонклера, Ніколе 

Ренверта, Вільфріда Гроліга, Райнер Ойген Шлягетера, Вітте Бартхольда, 

Міхаеля Стаака, Майра Стефана, Рустамової Лейлі, Благової Юлії та інших.  

Так, професор Трірського університету Ханс Мауль у своїх наукових 

працях «Німеччина та Японія: нові цивілізовані сили» (1991 р.) [37], 

«Цивілізована сила» (1992) [38] та «Німеччина як держава цивілізованої сили» 

(2007 р.) [39] концептуалізує та емпірично відтворює «м’яку силу» сучасної 

ФРН в рамках особливої концепції – «цивілізованої сили». На думку науковця, в 

нових умовах глобалізації для ФРН найпереконливішою моделлю зовнішньої 

політики виступає саме концепція «цивілізованої сили», головне спрямування 

якої визначається намірами і діями «цивілізування», тобто надання 

міжнародним відносинам правової форми за зразком демократичної 

внутрішньої політики Заходу. 

Концепт «м’яка сила» як особлива і оригінальна складова сучасної 

зовнішньої політики ФРН, що є відмінною від сучасних американських 

концепцій і трактувань, розглядається у працях таких дослідників німецької 

політологічної школи, як Герфрід Мьонклер «Самозалежна середня сила. 

Зовнішня політика в суверенній державі» (2006 р.) [63], а також Ніколе Ренверт 

«Від «м'якої сили» до «розумної сили»: роль посередників у трансатлантичних 

відносинах» (2011 р.) [64]. Зокрема, Г. Мьонклер стверджує, що прояв 

зовнішнього політичного та економічного впливу ФРН традиційно продовжує 

забезпечуватися через інститути і канали євроінтеграційних структур, від чого 

державі слід поступово відмовлятися. Зі свого боку Н. Ренверт пояснює 

особливість німецької «м’якої сили» тим, що вона виконує роль своєрідного 

«кризис-менеджера» в межах загальної зовнішньої політики ФРН, що особливо 

показово у контексті розвитку сучасних трансатлантичних відносин. 

Неабияку значимість для підготовки даного дисертаційного дослідження 

становили наукові праці німецьких дослідників, які трактують прояви «м’якої 

сили» під виглядом різних складових зовнішньої політики ФРН, зокрема, 
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культурної, економічної, гуманітарної та науково-технічної. Саме вони 

дозволяють нам зрозуміти особливість та специфічність німецького підходу у 

формуванні власної привабливості у світі, а також здійснення різного роду 

впливів в оточуючому державу середовищі. У цьому сенсі відзначимо праці:  

Вільфріда Гроліга та Райнер Ойген Шлягетер «Зовнішня культурно-освітня 

політика та публічна дипломатія» (2007 р.) [65]; Вітте Бартхольда «Зовнішня 

культурна політика – «третій стовп» зовнішньої політики» (2003 р.) [66]; 

Шульте Карл-Себастьяна «Сучасна зовнішня культурна політика в політичній 

системі Федеративної Республіки Німеччини» (2000 р.) [67]; Міхаеля Стаака 

«Торгова держава Німеччина: зовнішня політика Німеччини в новій 

міжнародній системі» (2000 р.) [43]; Ханса Кунднані «Німеччина як 

геоекономічна сила» (2011 р.) [42]; Бетца Йоахіма «Демократична експортна 

політика Федеративної Республіки Німеччина» (1996 р.) [68]; Майра Стефана 

«Німецька фундація та підтримка демократії: порівняльні переваги, нові 

виклики» (2000 р.) [69]; Ердманна Герo «Демократія та просування демократії у 

третьому світі» (1996 р.) [70]; Рюланда Юргена «Непевна роль Німеччини у 

просуванні демократії» (2002 р.) [71]. Інформаційні видання Міністерства 

економічного співробітництва та розвитку ФРН [72; 73] ілюструють процеси та 

інструменти просування Німеччиною свого економічного впливу назовні 

шляхом розробки та реалізації нею політики розвитку. 

У свою чергу німецькі науковці Клаудіа Ауер та Аліс Сругіс розглядають 

«м’яку силу» ФРН через процес реалізації Німеччиною публічної дипломатії. 

Так, у своїй праці «Публічна дипломатія в Німеччині» (2013 р.) [74] німецькі 

дослідники презентують всебічне, емпірично обґрунтоване дослідження 

публічної дипломатії Німеччини, що сприяє закриттю значної прогалини серед 

вже наявних сучасних німецьких досліджень у даному напрямі. У дослідженні 

розглядаються сучасне німецьке розуміння та практика публічної дипломатії з 

трьох різних точок зору: 1) теоретичної концептуалізації із застосуванням 

підходів комунікаційної науки та соціології; 2) історичного підходу, що 

пояснює особливості розвитку публічної дипломатії в Німеччині; 
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3) емпіричного аналізу діяльності ключових акторів і суб’єктів, що практично 

реалізують публічну дипломатію ФРН. На основі 32 експертних інтерв'ю, а 

також контент-аналізу доступних документів та онлайнових заходів різних 

неурядових організацій, цей дослідницький проект пояснює сутність власне 

німецького розуміння публічної дипломатії, головних функцій, цілей, цільових 

груп, інструментів та структур, які німецький уряд та зовнішньополітичне 

відомство ФРН сьогодні використовують у реалізації зовнішньої політики. 

Не дивлячись на солідну концептуально-теоретичну глибину як і широке 

коло емпіричних досліджень «м’якої сили» в сучасній зовнішній політиці та 

двосторонніх відносинах ФРН, можна відзначити, що її прояв безпосередньо в 

регіоні Центральної Азії залишається поки недостатньо дослідженим. Зокрема, 

німецькі дослідження присвячені вивченю «м'якої сили» ФРН лише в окремих 

регіонах. Так, стаття Тіля Краузе «"Америка чудова": просування Німеччиною 

за допомогою німецького радіо Гете популярної музики до Північної Америки» 

(2008 р.) [75] освітлює особливості впливу «м'якої сили» ФРГ у Північній 

Америці через розповсюдження німецької поп-культури. Німецький дослідник 

Нілс Клабунд у праці «Культурна дипломатія як м'яка сила і необхідність 

культурних знань місії Німеччини в Афганістані» (2008 р.) [76] та Ян Керстен 

««М'яка сила» і збройні сили. Розслідування застосування Бундесверу в 

Афганістані» (2013 р.) [77], а також Томас Бергер «Зовнішня політика 

Німеччини після Косово та Афганістану» (2002 р.) [78] розглядають «м'яку 

силу» як інструмент забезпечення успішної військової операції ФРН в 

Афганістані. 

Цікавий підхід у відображенні проектування «м’якої сили» Німеччиною на 

сучасному етапі можна відзначити у політологічному дослідженні Кокомми 

Бессей «Розуміння національного брендингу: новий націоналізм в Німеччині», 

що було захищено у Брандейському університеті США в 2012 році [79]. У своїй 

дисертації автор зокрема відтворює міжнародний прояв «м’якої сили» ФРН 

через концепцію просування державою власного національного бренду як у 

регіональному, так і глобальному вимірах. 
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Не менший інтерес для нас становило і магістерське дослідження Хуана 

Карлоса Ольгуіна «Німецька «м’яка сила»: від падіння муру до чемпіонату світу 

з футболу 2006» (2013 р.) [80] з Джорджтаунського університету, у якому автор 

показує яку роль футбол у тому числі й німецький відіграє у глобальному 

поширенні ФРН власних демократичних, економічних та культурних надбань. 

Дослідження переконує у використанні німецьким урядом широкого спектру 

інструментів та соціальних інститутів для поширення свого впливу назовні, 

серед яких різного роду урядові та неурядові організації, фонди, школи та 

церкви. 

Значна увага автора зосереджувалася на вивченні дисертаційного 

дослідження Рустамової Лейлі ««М’яка сила» у зовнішній політиці сучасної 

Німеччини» (2016 р.) [81], що була підготовлена на кафедрі світових політичних 

процесів Московського інституту міжнародних відносин при МЗС РФ. У своєму 

дослідженні дослідниця доводить, що німецька специфіка використання «м'якої 

сили» полягає в тому, що вона сприймається не лише як зовнішньополітичний, 

але і внутрішньополітичний інструмент. Саме німецьке суспільство – один з 

об'єктів впливу, основна мета якого полягає у вихованні покоління, що розділяє 

загальноєвропейські цінності, а також у формуванні у німецького 

громадянського суспільства єдиної з державою позиції в проведенні 

зовнішньополітичного курсу. Згідно з положеннями Рустамової Л. «м'яка сила» 

стала вибором німецької політичної еліти, оскільки включає в себе опору на 

морально-етичні аспекти політичного життя і спирається в основному на 

ресурси, які застосовувалися ФРН ще з моменту післявоєнної перебудови. 

Водночас твердження авторки не позбавлені і певної суперечливості. 

Зокрема, як зазначає дослідниця, з одного боку, німецька держава активно 

застосовує інструментарій «м’якої сили», уникаючи при цьому формулювання 

стратегічних завдань щодо її реалізації та концептуального осмислення в 

офіційних документах. З іншого боку, указується, що політика впливу «м'якою 

силою» ФРН на інші держави має свою ідеологічну основу. 

Загалом, робота Рустамової Л. характеризується неабиякою глибиною та 
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широтою свого охоплення, у якій авторка торкається концептуальних підходів 

«м’якої сили», інструментів і ресурсів ФРН у її реалізації. Окремий розділ 

присвячено географії застосування «м’якої сили» ФРН, у якому дослідниця 

обирає оригінальний підхід, виокремлюючи, з одного боку, «пострадянський 

простір», а, з іншого, – простір «мусульманського світу». Зрештою, увага 

Рустамової Л. безпосередньо регіону Центральної Азії з точки зору 

проектування «м’якої сили» носить, на наш погляд, досить поверхневий 

характер. 

Ще одна дисертаційна праця російської дослідниці Благової Юлії 

присвячена проблемі «Формування міжнародного іміджу ФРН у світовому 

політичному процесі» (2013 р.) [82]. Автор доводить, що активізація діяльності 

з формування позитивного іміджу ФРН в країнах третього світу обумовлена 

різким посиленням значення даних країн у зовнішній політиці Німеччини та у 

світовій політиці в цілому. Дані обставини обумовлюють вибір ефективних 

форм, засобів і технологій діяльності по формуванню іміджу країни, 

розрахованих на отримання заданого результату. При цьому дослідниця 

підкреслює, що у даний час основні зусилля з формування міжнародного іміджу 

ФРН зосереджені саме на зовнішній культурній політиці країни. Загалом, 

висновки, до яких приходить Благова Ю. за підсумками розгляду міжнародного 

іміджу ФРН і процесу його формування, дозволили їй сформулювати ряд 

рекомендацій науково-теоретичного і практичного характеру, а саме позначення 

необхідності подальшого вивчення таких питань і проблем, як: 

1) інституціоналізація взаємодії держави і громадянського суспільства в процесі 

формування міжнародного іміджу країни; 2) роль інститутів громадянського 

суспільства в процесі формування іміджу країни; 3) громадська дипломатія як 

інструмент формування міжнародного іміджу країни; 4) закордонний лобізм і 

його роль в процесі формування міжнародного іміджу ФРН.  

Третю групу праць становлять наукові дослідження, що присвячені 

сучасним проблемам зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної Азії.  

Так, корисною для нашого дослідження зокрема виявилася дисертація 
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вченої Потсдамського університету Анни Кліннерт «Політика Німеччини щодо 

Центральної Азії» (2012 р.) [83]. У своїй праці автор визначає концептуально-

доктринальні основи політики ФРН у регіоні Центральної Азії, характеризує 

взаємозв’язок і узгодженість зовнішньої політики ФРН у даному регіоні із 

сучасною політикою Європейського Союзу в цілому. Особливу увагу привертає 

авторський підхід щодо виділення ключових етапів розвитку зовнішньої 

політики Німеччини у регіоні Центральної Азії, а саме виокремлення трьох 

часових фаз: 1) період 1991-2000 років; 2) період 2001-2006 років; 3) період 

2007-2012 років. Окреме місце у дослідженні відводиться питанню розвитку 

відносин Німеччини з Республікою Казахстан як найпотужнішою державою 

регіону, яка окрім економічно-сировинного представляє також глибокий етно-

культурний інтерес для Берліну. 

Доцент і голова відділу політології та міжнародних відносин Хозарського 

університету м. Баку, Річард Руссо, у своїй праці «Зміна ролі Німеччини в 

країнах Центральної Азії» (2012 р.) [84] акцентує увагу на зміні 

зовнішньополітичних пріоритетів ФРН щодо держав Центральної Азії 

(насамперед щодо Узбекистану), яка відбулася наприкінці 2000-х років. 

Зокрема, автор підкреслює особливий інтерес Німеччини до всіх п’ятьох держав 

регіону. Показовим у цьому плані є те, що відкриті і функціонуючі сьогодні у 

всіх центральноазійських державах німецькі дипломатичні представництва 

також доповнені й посилені розгалуженою мережею недержавних структур і 

установ політико-правового, соціально-економічного та науково-культурного 

спрямування. З іншого боку, як зауважує автор, саме відсутність покращення 

процесу внутрішньої демократизації країн Центральної Азії, недотримання там 

основних прав і свобод людини може в недалекому майбутньому негативно 

вплинути не лише на відносини з Німеччиною, але й з Європейським Союзом 

загалом. У такій ситуації головним завданням Берліну, як вважає Р. Руссо 

виступає наразі чітке пов’язування будь-яких соціально-економічних і 

технологічних проектів допомоги цим країнам з питанням неухильної 

демократизації їх політичних режимів. 
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Російські науковці Інституту сходознавства і міжнародних відносин 

Казанського федерального університету Р.Н. Імангалієв та Л.Р. Імангалієва у 

своїй колективній праці «Становлення німецької політики в Центральній Азії у 

1990-ті – на початку 2000-х рр» (2005 р.) [85] розглядають основні фактори, що 

спричинили в Німеччині в зазначений період зростаючу увага до регіону 

Центральної Азії. Як зазначають автори, комплекс геостратегічних, 

економічних і гуманітарних причин спонукав представників політичних і 

ділових кіл Німеччини активно виробляти форми і методи своєї діяльності в 

цьому вельми важливому в усіх відношеннях районі Євразії, за вплив в якому 

боротьба глобальних центрів сили, надалі буде лише наростати. 

Науковець з Білоруського державного університету Владислав Фрольцов у 

праці «Політика ФРН у Центральній Азії (1991-1998 рр.)» [86] позитивно 

оцінює період становлення відносин ФРН з країнами Центральної Азії. Як 

зазначає дослідник, до кінця 1990-х рр. німецькому уряду Г. Коля вдалося 

налагодити постійну взаємодію з керівництвом п'яти держав Центральної Азії. 

Тим самим була створена необхідна основа для активізації подальшого 

поглиблення співробітництва у період 2000-х років, особливо коли ФРН і її 

союзникам по НАТО знадобилася допомога в проведенні військової операції в 

Афганістані. Крім цього, німецькому керівництву вдалося організувати масове 

повернення етнічних німців до Німеччини в першій половині 1990-х років, 

забезпечити фінансову, гуманітарну і культурну підтримку тим з них, хто 

вважав за краще залишитися в центральноазійських державах. Було створено 

необхідні підвалини для зміцнення зв'язків у галузі науки, освіти та культури. 

При цьому представництва німецьких фондів не обмежувалися роботою 

виключно з німцями, а активно залучали до співпраці місцеву інтелігенцію та 

молодь. 

Науковець Гранвінхольт Йорн з Німецького інституту розвитку у своєму 

дослідженні «Кризові потенціали та запобігання кризовій ситуації в 

Центральній Азії» (2004 р.) [87] вивчає сучасну політику ФРН у регіоні 

Центральної Азії з огляду на актуальні сьогодні виклики безпеки та 
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стабільності. Автор стверджує, що після терактів 11 вересня 2001 року в США 

держави Центральної Азії перейшли до зосередження основної уваги на 

запобіганні криз і боротьбі з тероризмом. Якщо на початку 1990-х років даний 

регіон більше сприймався як далека периферія зруйнованої Радянської імперії, 

то сьогодні він розглядається як геополітичне перехрестя між Сходом і Заходом, 

як кордон між релігійним фундаменталізмом і світським світом, як глибоко 

розшарований простір серед постсоціалістичних країн з перехідною 

економікою, і як потенційне джерело нестабільності. Це ставить питання про те, 

яка політика розвитку та, зокрема, співпраця в галузі розвитку може сприяти 

стабілізації Центральної Азії. Й. Гранвінхольт розглядає це питання з точки 

зору німецької співпраці в галузі розвитку. У концептуальному плані він 

спирається на політику розвитку як окремий інструмент в руках держави щодо 

запобігання кризам та врегулювання конфліктів у регіоні Центральної Азії. 

Подібним чином значення Центральної Азії у зовнішній політиці ФРН 

оцінює й німецький політолог і колишній співробітник ОБСЄ у Киргизстані 

Марі-Карін фон Гумппенберг. У своїй праці «Німецькі та європейські 

зобов'язання в Центральній Азії. Внесок у стабілізацію регіону?» (2002 р.) [88] 

автор переконує, що тривалий час ні Німеччина, ні ЄС не сприймали 

Центральну Азію як цілісний регіон, що має стратегічне значення. Ні 

Бонн/Берлін, ні Брюссель не мали жодних стратегічних міркувань щодо 

забезпечення стабільності та розвитку в регіоні. Країни Центральної Азії були 

умовно об’єднані, так як виступали колишніми територіями СРСР, до яких 

можна було застосовувати положення вже існуючої угоди про співпрацю. Після 

того, як Афганістан став об’єктом антитерористичної діяльності, значення 

регіону кардинальним чином змінилося. Такі показники, як етнічна та 

культурна різноманітність в країнах Центральної Азії, а також складні процеси 

державного будівництва стали формуючими чинниками для небезпечних 

сценаріїв дестабілізації новопосталих держав. Автор робить висновок, що 

дестабілізована Центральна Азія може нанести серйозну загрозу для Європи не 

лише через можливі великі міграційні потоки, але і через небезпеку припинення 
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поставок нафти та газу, від яких залежить Європа. 

Вагоме значення для нашого дослідження мали матеріали, що орієнтовані 

на розкритті вузькоспеціалізованих аспектів секторально-галузевої політики 

ФРН у регіоні Центральної Азії. Так, ключові напрями взаємодії Німеччини з 

країнами Центральної Азії висвітлюються у Бюлетені Міністерства закордонних 

справ ФРН про основні напрями політики Німеччини в регіоні Центральної Азії 

[89]. Робота зі сприяння становленню правової держави в країнах Центральної 

Азії висвітлюється в інформаційних бюлетенях Німецького товариства з 

міжнародного співробітництва [90; 91]. Просування німецького бізнесу в регіоні 

розкривається у публікації З. Козибаєвої [92]. Г. Грановський досліджує 

проблеми геополітичного суперництва ФРН та РФ у регіоні Центральної Азії 

[93]. У свою чергу різні аспекти економічного і політичного співробітництва 

Німеччини в регіоні Каспійського моря висвітлюються у роботі 

Ф. Мюллера [94]. 

Четверту групу досліджень становили праці, що відображають сучасні 

актуальні проблеми двосторонніх відносин, а також галузевого 

співробітництва Німеччини з окремими державами Центральної Азії. 

Чільну увагу тут необхідно приділити наявним працям й дослідженням 

науковців, експертів, а також аналітиків саме з країн Центральної Азії. 

Так, казахські науковці Шер’язданова Каміла та Смагулова Дільда у 

науковій праці «Міграційні та діаспоральні аспекти казахсько-німецьких 

відносин» (2012 р.) [95] приділяють увагу проблемі казахської діаспори у 

Німеччині на сучасному етапі. Автори дослідження розглядають основні етапи 

та хвилі еміграції етнічних німців Казахстану до ФРН, визначають низку їх 

особливостей, а також чинників, що їх зумовили. Значна увага у праці 

приділяється вивченню сучасних інститутів, інструментів та механізмів, що 

сформовані для розв’язання нагальних проблем казахської діаспори в місцях її 

компактного проживання в Німеччині, а також для підтримки етнічних німців у 

Казахстані. Ключовим у дослідженні виступає твердження науковців, що 

економічний, соціокультурний і суспільно-політичний потенціал німецької 
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діаспори Казахстану є одним із стрижневих наразі чинників у формуванні 

зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних і культурних зв'язків між ФРН і 

Казахстаном. 

Казахські дослідники Асанбаев А.З., Кутебаєв Т.Ж., Нурпеісова А.Х. та 

Маканова З.Е. у праці «Розвиток технічної професійної освіти та запровадження 

дуальної форми навчання в Казахстані» (2016 р.) [96] фактично розкривають 

сучасні досягнення Німеччини у галузі професійної технічної освіти, а також 

досвід запровадження німецької моделі дуальної форми навчання у Казахстані.  

У свою чергу молодий учений Скандарбек Ж.С. у своєму науковому 

доробку «Стратегія розвитку інноваційно-інвестиційного співробітництва 

Казахстану та Німеччини» (2012 р.) [97] ставить завдання розглянути на основі 

підписаних і діючих між Німеччиною і Казахстаном угод, інвестиційну 

політику ФРН у Казахстані. У роботі увага приділяється німецьким 

інноваційним проектам, що запущені у Республіці, передовим технологіям та 

сприянню модернізації казахської економіки. Оригінальність дослідження 

полягає в тому, що у результаті вивчення цієї актуальної теми автор доводить 

необхідність розвитку співробітництва двох країн для успішної реалізації 

Стратегії «Казахстан – 2050». 

Британська правозахисниця Кетрін А. Фіцпатрік торкається проблеми 

експлуатації дитячої праці в бавовняній промисловості Узбекистану. Її стаття 

«Німецькі НУО піднімають питання порушення прав людини в Узбекистані 

разом з трейдерами бавовни ЄС» (2010 р.) [98] присвячена роботі німецьких 

неурядових організацій, які знайшли спосіб привернути увагу Європейського 

співтовариства до проблеми використання дитячої праці в Узбекистані, а також 

використання останніми так званого «м'якого законодавства» і міжнародних 

стандартів з метою здійснення тиску на Ташкент в умовах торгово-

економічного співробітництва ЄС з Узбекистаном. 

Зазначена проблема актуалізується й у публікації німецького аналітика 

Ральфа Нойкірха «Льонінг закликає до бойкоту Узбекистану» (2012 р.) [99], 

який піднімає питання можливості застосування з боку Німеччини торгово-
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економічних санкцій по відношенню до Узбекистану. 

Киргизький германознавець Акматбаєв Уланбек [100; 101] розглядає 

міжнародні аспекти киргизько-німецького співробітництва в рамках 

Європейського співтовариства і Центральноазійського регіону як запоруку 

плідного політичного та ефективного економічного і соціального розвитку 

Киргизької Республіки. Дослідник робить спроби на базі документальних 

матеріалів вивчити досвід Киргизстану в економічному, науково-технічному і 

культурному співробітництві з однією з провідних країн Європи – ФРН, яке, як 

зазначає науковець, швидко минувши декларативну стадію вийшло на рівень 

конкретної двосторонньої взаємодії. З точки зору Акматбаєва У. взаємодія 

Киргизстану і Німеччини важлива для забезпечення політичної та, особливо, 

економічної незалежності Киргизстану, що вимагає всебічного використання 

взаємовигідних міжнародних зв'язків. При цьому дослідник указує, що у 

двосторонньому співробітництві держав залишаються і нерозв’язані проблеми, 

які потребують свого поглибленого вивчення і аналізу, з конкретними 

висновками. Особливо це стосується політичної площини співробітництва 

сторін. 

Критичну оцінку сучасним німецько-таджицьким відносинам дає Руслан 

Хадімуллін [102]. Як зазначає таджицький експерт, у порівнянні з іншими 

державами Європейського Союзу Німеччина є країною, з якою Таджикистан 

уклав найбільшу кількість двосторонніх угод. Разом з тим, наявний величезний 

потенціал у сфері економічного співробітництва, на його думку, залишається 

незадіяним. З іншого боку, таджицький аналітик підкреслює перспективність 

розвитку політико-безпекового вектора співробітництва обох сторін. Значимість 

ФРН для Таджикистану у цьому плані полягає у можливості вести політичні 

діалоги і дискусії з метою запобігання зростанню екстремістських настроїв у 

таджицькому суспільстві, упередження радикалізації молоді, організації та 

проведення роботи з амністування і подальшої соціальної реінтеграції колишніх 

бойовиків-джихадистів. 

Корисними для нашого розуміння сучасних особливостей позиціювання 
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Німеччини в країнах Центральної Азії стали й інформаційно-довідкові 

матеріали, що були підготовлені за сприяння Управління інформації, преси, 

аналізу і зовнішньополітичного планування Міністерства закордонних справ 

Республіки Таджикистан [103; 104]. В них зокрема висвітлюються основні 

етапи та ключові напрями розвитку співробітництва ФРН з Республікою 

Таджикистан, оцінюється динаміка міжурядових контактів, а також контактів на 

високому рівні обох сторін. Окрема увага приділяється питанням фінансово-

технічного та секторального співробітництва двох держав. Як висновок, 

указується загалом позитивний характер і спрямованість подальшого 

поглиблення двосторонніх відносин. 

Серед інших авторів, які також розглядають поточний стан двосторонніх 

відносин і співробітництва Німеччини з окремими державами Центральної Азії 

можна виділити: Елебаєву А. [105]; Солто Т. [106]; Солієва Р. [107]; 

Савельєву О. [108]; Доната К.-Х. [109]; Умарова Ш. [110]; Бобоева У., 

Кодіркулова Х., Менглієва Ш., Раджабова М., Салімбоєву Н. та Сулаймонова Ф. 

[111], а також Торопову В. [112]. 

П’яту групу джерел, що використовувалася автором даної дисертаційної 

роботи становить суто документальна база. У ході підготовки даного 

дослідження автором зокрема вивчалися та використовувалися: 1) німецькі 

документи: закони [113-115]; документи федерального уряду [116; 117] та 

федеральних міністерств [118-122]; документи німецьких організацій [123-125]; 

виступи і промови [126-131]; 2) документи міжнародних установ та 

двостороннього співробітництва: документи організацій [132-135; 209; 210]; 

двосторонні документи [136-140]; 3) документи держав Центральної Азії: 

закони і конституційні акти [141-144]; урядові документи і заяви [145-148]; 

документи неурядових організацій [149-151]. 
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Висновки до Розділу 1. 

 

Результати опрацювання нами першого розділу дослідження надають 

можливість прийти до висновку, що поняття «сила» у галузі міжнародних 

відносин характеризується достатньо високим ступенем власного 

концептуально-теоретичного осмислення. Водночас даний термін несе у собі 

різні конотації і відповідно виступає складною категорією міжнародних 

відносин. Звідси поняття «сила» можна розуміти одночасно як: 1) військову 

міць та здатність до примусу інших через достатність необхідних матеріальних 

та нематеріальних ресурсів – школа політичного реалізму; 2) спільну дію в 

основі якої лежить взаємозалежність акторів – ліберальна школа міжнародних 

відносин; 3) здатність до побудови нових соціальних структур задля здійснення 

впливу на ідентичність, мотивацію і поведінку інших акторів – 

конструктивістська школа міжнародних відносин. Геополітична школа 

теоретиків міжнародних відносин, зі свого боку, визначає сутність сили через 

призму географічних і геоекономічних факторів могутності держави. 

Що стосується поняття «м’яка сила», то воно завдячує своєму виникненню 

та утвердженню американській школі політологів-міжнародників 

(безпосередньо Дж. Наю). Більшість американських дослідників наразі 

поділяють розуміння його сутності як вміння держави приваблювати інших 

власною культурою, а також своїми суспільно-політичними цінностями без 

використання власної моці та інструментів примусу. Європейські наукові 

розвідки (безпосередньо Фр. Дюшен та І. Маннерс), зі свого боку, оперують 

поняттям «нормативна сила» – як здатність актора впливати та приваблювати 

інших шляхом формулювання та застосовування власних нормативних 

принципів і правил поведінки. Разом з тим, наші особисті спостереження 

надають підстави стверджувати, що концепт «м’яка сила» як складова 

безпосередньо зовнішньої політики ФРН є відмінною як від сучасних 

американських концепцій і трактувань, так і визначень, що відображають у 

якості «м’якої сили» сучасний Європейський Союз. Німецькі підходи в 
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тлумаченні «м’якої сили» побудовані переважно із урахуванням власного 

ресурсного потенціалу, що знаходиться в розпорядженні ФРН, а також 

особливостей історичного розвитку самої держави. 

Основні положення розділу висвітлені у науковій праці автора 

«Концептуально-теоретичне розуміння «м’якої сили» в зовнішній політиці 

ФРН» (2019 р.) [152]. 
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РОЗДІЛ 2.  

«М’ЯКА СИЛА» В СУЧАСНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРН 

 

2.1. Доктринальні основи політики ФРН як сучасної «м’якої сили» 

 

Опрацьована дисертантом наукова література, а також документально-

джерельна база надають підстави стверджувати про самобутній та оригінальний 

характер німецького визначення «м’якої сили», як і самого позиціювання ФРН 

як такої сили у власних зовнішньополітичних проекціях. У цьому плані 

відзначимо, що тлумачення м’якої сили в сучасній зовнішній політиці ФРН, або 

ж самої німецької держави як м’якої сили в сучасному глобалізованому світі 

спостерігається не лише на теоретичному рівні, але має свій практичний вираз, 

що знаходить прояв у політичних підходах, візіях та установках правлячих сил 

та урядів Німеччини. Найбільшого поширення в рамках офіційного курсу 

німецьких урядів (1998-2005 та 2005-2019 рр.) набули зокрема такі бачення 

сучасної ролі ФРН, як: «культурна сила», «держава-бренд», «держава-донор» та 

держава «мирного демократичного розвитку». 

Так, важливе місце у контексті позиціювання Німеччини як «м’якої сили» 

відводиться культурі та культурній політиці. Поширення фундаментальних 

цілей зовнішньої політики зокрема таких, як мир, демократія та захист прав 

людини ґрунтується на взаємному діалозі з країнами-партнерами. Для 

досягнення вищеназваних цілей перед зовнішньою політикою держави 

постають два важливих інструменти, які тісно пов'язані між собою – це 

зовнішня політика в галузі культури і освіти, а також публічна 

дипломатія [65, с. 542]. 

Погляд на історію показує тривалий період політичної інструменталізації 

культури через політику. Це притаманно не лише для внутрішньої культурної 

політики, але й для зовнішньої культурної політики, яка часто і в повній мірі 

використовувалася для просування ідеологічних і пропагандистських цілей 

держави. У ФРН, однак, вибрали єдиний шлях, який дозволяє з одного боку 
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здійснювати орієнтацію на зовнішню культурну політику в галузі 

зовнішньополітичних цілей і цінностей, але, з іншого боку, явно відмовляє їм у 

політичній інструменталізації. У зв'язку з цим Федеральний президент Т. Хойс 

ще у 1951 році підвів цей висновок в наступній цитаті: «З політикою неможливо 

зробити культуру, але її можливо здійснити з культурною політикою» 

[153, с. 29]. Слід більш глибше зазирнути в історію зовнішньої культурної 

політики, в якій переважало різне розуміння. 

Хоча термін «зовнішня культурна політика» [65, с. 542] є ще порівняно 

молодим, його систематична державна підтримка німецькими, науковими і 

освітніми установами закордоном мала ранній початок. Ще з 1859 року 

Археологічний інститут в Римі фінансувався прусською державою, а з 1878 році 

незабаром під керівництвом канцлера Отто фон Бісмарка відбулося створення 

зовнішньої політичної служби німецьких шкіл за кордоном. Крім того, 

академічний обмін мав свої витоки саме в імперський період [66, с. 68]. Ці 

заходи характеризувалися у якості намірів відповідно до логіки імперіалізму. З 

«націоналістичного розуміння цієї місії» [154, с. 54] вони були використані, щоб 

конкурувати з імперіалістичними національними державами, в демонстрації 

своїх власних сил і переваги.  

Після Першої світової війни центр уваги зовнішньої політики в галузі 

культури і освіти (ЗПКО) був скерований на німецькі меншини за кордоном. 

Для заснованого у 1920 році відділу культури Міністерства закордонних справ, 

найважливішою метою було забезпечення старих і нових меншин в 

культурному плані. Саме в цей час були засновані більшість існуючих на 

сьогодні культурних посередницьких організацій, таких як Німецький 

іноземний інститут на сьогодні Німецький інститут зарубіжних зв'язків 

1917 року, Німецька служба академічних обмінів в 1927 році та Гете Інститут – 

в 1932 році. Крім того, фонд Александра фон Гумбольдта почав приділяти 

пильнішу увагу в заохоченні обмінів вченими. 

У Веймарській республіці, особливо під час перебування на посаді міністра 

закордонних справ Густава Штреземана, йшлося насамперед про відновлення 
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Німеччини в міжнародному співтоваристві, придбанні нових друзів і партнерів, 

які підтримували б погляди і позиції Німеччини, про відновлення поваги, довіри 

і симпатії. Звичайно, з поширенням німецької культури і духовних традицій 

мали підтримуватися авторитет Німеччини як культурної держави і її 

позитивний образ [155, с. 374]. 

У свою чергу зовнішня культурна політика у нацистській Німеччині 

слідувала меті виграти політичний вплив у своїх експансіоністських намірах. 

Тому інструментарій ЗПКО був повністю уніфікований і на час війни 

обмежений рамками Європи. В результаті повного краху нацистів, був 

здійснений новий старт ЗПКО. Це стало закономірним процесом внаслідок 

дискредитації не лише ідеологічного фундаменту нацистської культурної 

політики, а і його народної ідеї. Крім того, особисті зовнішні зв’язки більшості з 

числа адміністрації були повністю перервані. 

У повоєнний період керівництво ЗПКО було передано до Міністерства 

закордонних справ ФРН. Причиною цього є відповідальність за збереження 

зовнішніх відносин. З концепцією «третього стовпа» зовнішньої політики В. 

Брандта і введення «розширеного поняття культури», що було розроблено 

Р. Дарендорфом у 1970-і рр. вона отримала швидкий розвиток від найменування 

як «декоративних аксесуарів» [67, с. 47] до складової частини зовнішньої 

політики. 

Так, у 1967 році тодішній міністр закордонних справ ФРН В. Брандт 

визначав зовнішню культурну політику ФРН у вигляді «третього стовпа» після 

мирної дипломатії та торгової політики держави. На цій основі у період 1970-х 

років з'явилася й ідея двосторонніх культурних обмінів, не в останню чергу з 

міркувань, що активне поширення культури з Німеччини за кордон буде тільки 

тоді, коли Німеччина сама буде проявляти інтерес до культури інших націй, 

повагу по відношенню до інших культур і буде в змозі взаємодіяти з ними 

відкрито і чуйно [155, с. 375]. 

Після об'єднання у 1989 році Німеччина зіткнулася з проблемою створення 

нового образу єдиної і розвиненої держави, що мала стати єдиною рушійною 
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силою економіки Європейського Союзу. У цих нових умовах власне німецьке 

бачення «м'якої сили» полягало у відмові від імперської спадщини, як спроба 

створення образу «держави загального добробуту», яка не прагне до фізичного 

захоплення територій чи жорсткого просування своєї картини світу, а крокує 

лише у бік економічного і культурного зближення з іншими країнами. 

Ще за часів роботи міністра закордонних справ Клауса Кінкеля (1992-

1998 рр.) було встановлено умовний зв'язок між культурною та 

зовнішньоекономічною політикою, так як зовнішня культурна політика вносить 

вклад у все більше визнання німецьких товарів, інвестицій і послуг, що 

покращує культурний, політичний, демократичний спосіб Німеччини та її 

конкурентоспроможність. Академічний обмін також сприяв переосмисленню 

цілей культурної політики. Німеччина хотіла зміцнити свої економічні позиції 

завдяки активному використанню творчого потенціалу обдарувань і одночасно 

підвищити свій авторитет на міжнародній арені. 

Новим підходом стала теоретично розроблена і практично підкріплена 

«Концепція-2000», що була прийнята Міністерством закордонних справ ФРН у 

2000 році. На підставі «Концепції 2000» Німеччина побудувала свою зовнішню 

культурну та політичну діяльність на наступних принципах: 1) сприяння 

німецьким культурним та освітнім політичним інтересам за кордоном; 

2) встановлення і підтримка позитивного, сучасного іміджу Німеччини за 

кордоном; 3) подальша європейська інтеграція; 4) запобігання конфліктам 

шляхом встановлення діалогу [74, с. 24]. 

Виходячи із перерахованих положень Концепції, стає очевидним, що 

остання передбачала значний і особливий внесок ЗПКО у розв’язання 

зовнішньополітичних проблем держави та проблем глобального світу в цілому, 

зокрема, що стосується питання стабілізації кризових регіонів. У цьому 

розумінні нова зовнішня культурна політика ФРН остаточно припинила 

слідувати логіці часів «холодної війни». 

У плані заходів федерального уряду «Громадянська кризова превенція, 

вирішення конфліктів і мирна консолідація» від 12 травня 2004 року були 
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частково уточнені цілі зовнішньої культурної політики у зв'язку з прийняттям 

«Концепції-2000». Так, на 48 сторінці записано: «Попередження кризи має 

культурне значення. Міжкультурне розуміння та повагу інших культур – як 

всередині, так і між державами – це вирішальні передумови для попередження 

кризи. Сюди відносяться діалог і обмін думками, культурно-сенситивне 

поширення цінностей і інструментів попередження кризи, таких як підтримка 

систем освіти, які забезпечують ненасильницький метод розв’язання конфліктів 

і допускають різні перспективи історичного розвитку подій. Автори плану 

заходів бачать у зовнішній культурній політиці особливі можливості посилення 

громадянського суспільства за допомогою обміну культурними і моральними 

(духовними) цінностями» [156]. 

Конференції «Menschen bewegen» Міністерства закордонних справ ФРН 

2006 і 2009 років підтвердили основні положення «Концепції-2000» і 

розширили рамки зовнішньої культурної політики таким чином, що були 

порушені нові теми. 

Урядова «червоно-зелена» коаліція (1998-2005 рр.), що констатувала 

«зростання ролі зовнішньої політики в добу глобалізації і зростаючу 

необхідність всесвітнього культурного діалогу», схвалила оновлену 

зовнішньополітичну «Концепцію-2000». У ній були викладені актуальні 

завдання німецької держави в сфері просування національної культурної 

спадщини за кордон. Така діяльність знову ж таки стала іменуватися як ЗПКО. 

Але головним елементом у ній визнавалося завдання постачання 

навколишньому світу інформації про Німеччину і про все, що там 

відбувається [157]. 

В оновленій концепції ставка була зроблена на підтримку довгострокових 

стійких програм, в тому числі в сфері освіти, за рахунок разових заходів з 

короткостроковим ефектом. При цьому було рекомендовано перейти до 

змішаної форми участі в культурних проектах – державної та приватної, у 

зв'язку з тим, що на даному напрямку німецької зовнішньої політики в той 

період відбувалася економія коштів. У 2000 році бюджет ЗПКО скоротився на 
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27 млн. євро і склав 550,2 млн. євро [155, с. 377]. 

З приходом до влади у 2005 році нової «великої коаліції» на чолі з Ангелою 

Меркель і завдяки зусиллям нового міністра закордонних справ соціал-

демократа Ф.-В. Штайнмайера, зовнішня культурна політика була піднята на 

нову висоту. Перш за все змінилася стратегія – якщо раніше культурна політика 

розглядалася більшою мірою як інформаційно-пропагандистська «підпорка» 

зовнішньої політики, то тепер її девізом стало «знання і творчість – це основи 

зростання держави». Міністру закордонних справ вдалося переконати кабінет 

міністрів в тому, що «активна зовнішня культурна політика відповідає 

самосвідомості Німеччини як нації, яка має багаті культурні коріння»; що 

«міцні міжнародні відносини потребують також і культурного фундаменту»; що 

копітка робота на цьому напрямку допомагає долати бар'єри між різнорідними 

культурами, налагоджувати міжкультурний діалог; що культурна політика 

повинна вносити вагомий внесок у запобігання і вирішення конфліктів шляхом 

взаємного спілкування і співпраці [158]. Саме тому зовнішня культурна 

політика була зведена у ранг інвестиції в майбутнє, що сприяє створенню 

позитивного образу Німеччини за кордоном. 

Що стосується засобів масової інформації ФРН, то вони приділяють пильну 

увагу тому, з якою турботою ставиться Ф.-В. Штайнмаєр до цієї царини, і 

підкреслюють, що для нього ЗПКО є стрижнем німецької зовнішньої політики. 

На їхню думку, німецька культура повинна залишатися «зрозумілою і 

доступною», щоб вона допомагала «глибше осмислити причини розбіжностей, 

скепсису і неприязні» між різними народами і державами [159]. 

У 2008 році, виступаючи перед членами Комітету Бундестагу з питань 

культури і засобів масової інформації, міністр закордонних справ ФРН 

наступним чином визначив цілі і завдання німецької ЗПКО: «Наша мета полягає 

в тому, щоб засобами зовнішньої політики в галузі культури і освіти сприяти 

взаєморозумінню між народами, а також зробити внесок у справу модернізації 

та інтернаціоналізації, в тому числі і нашої власної країни. Пропозиція, яку ми 

як Міністерство закордонних справ хочемо зробити, – це створення образу 
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відкритої для всього світу Німеччини, яка надає можливості для кооперації, не 

замикається лякливо у власній шкаралупі, а з почуттям гідності і впевненості 

відстоює свої цінності і позиції»[160]. 

Той факт, що ЗПКО є «невід'ємною частиною» німецької зовнішньої 

політики означає не лише те, що більш ніж 100 співробітників задіяні в штаб-

квартирах із культурних справ у майже всіх іноземних місіях, і є невід’ємним 

атрибутом німецької дипломатичної служби, а і те, що близько чверті бюджету 

міністерства закордонних справ ФРН призначено для розвитку цього 

політичного курсу. Це означає, зокрема, що ЗПКО, в принципі, керуються 

загальними цілями зовнішньої політики Німеччини. Вони служать культурним 

та освітнім політичним інтересам Німеччини за кордоном і роблять внесок у 

розвиток європейської інтеграції, у зміцнення демократії, прав людини і 

структури громадянського суспільства, особливо в кризових регіонах світу. 

Німецький політолог-міжнародник Фальк Хартіг через аналіз «м'якої сили» 

держави помічає, що занадто загальні поняття, який Дж. Най надає в описі 

концепції, залишають багато можливостей для її інтерпретації у своєму, 

національному розумінні. Так, відзначаючи важливість культури як масової, так 

і високої при формуванні «м'якої сили», він не враховує, що існує, так звана, 

національна або народна культура, що несе абсолютно особливі образи і 

смисли. Наприклад, національні особливості культури Китаю, що роблять 

внесок у формування своєї «м'якої сили», сильно відрізняється від того, що під 

нею має на увазі західний світ. Таким чином, концепція інтерпретується і 

адаптується державами, виходячи з їх можливостей і ресурсного потенціалу. 

Аналізуючи концепцію і ресурсний потенціал «м'якої сили» самої ФРН, 

німецькі дослідники погоджуються, що вона є необхідним компонентом 

зовнішньої політики держави [77, с. 107]. Звертаючись до військової сфери, де 

Німеччина спирається виключно на «м'яку силу», Н. Клабунд не погоджується з 

тим, що участь в бойових діях завдає шкоди іміджу країни [76. «М'яка сила» в 

його розумінні – невід'ємна частина «жорсткої сили», їх поєднання і у 

військовій кампанії може принести державі безліч дивідендів. В операції 
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коаліційних військ НАТО в Афганістані, Німеччина відзначилася тим, що її 

внесок у врегулюванні конфлікту був одним з найбільш істотних, оскільки 

німецька армія займалася вирішенням гуманітарних проблем в країні. 

Окремим елементом в межах трактування німецької «м’якої сили» 

виступає концепція «публічної дипломатії» як специфічного виразу 

комунікаційної діяльності, що спирається на теоретичний базис соціологічної 

науки та науки про комунікацію. Разом з тим, відзначимо, що публічна 

дипломатія як конкретне поняття і концепція загалом не є досить поширеним чи 

навіть відомим серед німецьких урядовців. Як засвідчують наявні 

спостереження, окрім Федерального міністерства закордонних справ 

Німеччини, лише невелика кількість німецьких організацій знайомі з цим 

терміном. Зокрема, виникають проблеми, коли необхідно надати суто німецький 

переклад та визначення даного терміну і поняття. Окремі науковці з ФРН 

визнають, що німецькі дослідження що стосуються даного терміну і концепції у 

цілому відстають від аналогічних досліджень в інших країнах, насамперед таких 

як США. Наразі трактування в Німеччині терміну «публічна дипломатія» 

залежить від соціальної страти чи структури, яка має до нього безпосереднє 

відношення. Наприклад, організації у галузі освіти і науки перекладають з 

англійської публічну дипломатію як «наукову дипломатію», тоді як діячі 

культури інтерпретують її як «культурну зовнішню політику» або просто 

«культурну дипломатію» [74, с. 26]. 

З іншого боку, можна говорити і про наявні підвалини для подання єдиного 

німецького варіанту трактування даного терміну. Зокрема, багато німецьких 

урядових і неурядових структур погоджуються з тим, що публічна дипломатія 

складається з комунікаційних заходів, що спрямовані на формування 

позитивного іміджу держави, на поширення її зовнішнього впливу, на побудову 

доброзичливих відносин, а також на порозуміння з іншими країнами. Крім того, 

консенсус визначається й з точки зору найважливіших принципів, що керують 

практикою публічної дипломатії, до яких німецькі представники відносять: 

чесність, довіру та взаємність [74, с. 27]. 
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У контексті публічної дипломатії ФРН окремої уваги заслуговує розгляд й 

німецької концепції «цифрова дипломатія». Наразі показовим може бути те, як 

«цифрова дипломатія» Німеччини реалізує стратегічну задачу формування 

діалогу між Берліном і арабським світом на Близькому Сході. У цьому полягає 

головна відмінна особливість сучасної німецької публічної дипломатії в мережі 

Інтернет. Зокрема, у період 2006 – 2007 років німецький уряд розробив 

концепцію діалогу, що має на увазі побудову нових миролюбних і дружніх 

відносин з арабським світом за допомогою програм публічної дипломатії. У 

рамках такої нової публічної дипломатії держави проектування (фактично 

пропаганда) німецьких цінностей в країнах Близького Сходу є основою для 

встановлення дружнього діалогу. Концепція діалогу стверджує, що сучасна 

«Інтернет-дипломатія» не може розвиватися в односторонньому порядку. 

Діалог як форма дискусії між країнами стає більш ефективною [161, с. 120]. 

На сучасному етапі традиційний інструментарій публічної дипломатії 

доповнюється новими методами. У цьому відношенні можна констатувати, що 

безумовно збагатили і трансформували класичну модель публічної дипломатії 

технології маркетингу, піару і брендингу, які вже вийшли далеко за рамки 

бізнес-стратегій і є дипломатичним інструментом сучасних держав. 

Особливе місце в цьому процесі займає так званий «державний піар», або 

«національний брендинг». Основоположником теорії «національного 

брендингу» став британський маркетолог С. Анхольт [162], який вважається 

одним із провідних світових фахівців з «розкручування» країн, регіонів і 

окремих міст, консультує багато урядів і міжнародних організацій, в тому числі 

ООН. Саме він запропонував і ввів у науковий обіг термін «national branding» і 

розробив власну систему оцінки ефективності бренду держави – «Nation brand 

index». В даний час С. Анхольт є редактором журналу «Place Branding and Public 

Diplomacy», а також президентом аналітичного агентства, яке публікує щорічні 

рейтинги країн і регіонів. 

Теорія «національного брендингу» виявилася вельми доречною і дуже 

скоро стала надзвичайно затребуваною. Подібні бізнес-стратегії світовий 
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політичний істеблішмент став розглядати як універсальний і швидкодіючий 

засіб вирішення багатьох «іміджевих» проблем. У цілому теорія базується на 

твердженні, що держава може бути представленою міжнародній спільноті як 

своєрідний товар, який має власну марку (бренд). Важливо підкреслити, що за 

Анхольтом, національний брендинг – це не просто рекламна кампанія, що 

спрямована на зовнішню аудиторію, а комплексна стратегія, «вулиця» з 

двостороннім рухом, оскільки одночасно він є засобом розвитку інфраструктури 

та людського потенціалу, регіону або держави, що просуваються. Особливу 

популярність придбав постулат, згідно з яким продумана реалізація 

брендингової стратегії дозволяє країнам з обмеженими матеріальними 

ресурсами частково згладжувати проблеми і ризики, що розвиваються, 

прискорювати свій розвиток, а розвиненим країнам – успішно експортувати свої 

цінності по всьому світу. 

За допомогою національного брендингу держава повинна демонструвати 

на міжнародній арені кращі свої сторони, привертаючи увагу значущих 

цільових груп і ЗМІ. При цьому цінність бренду може вимірюватися як 

кількісними, так і якісними показниками, отриманими, зокрема, шляхом 

опитувань громадської думки або в результаті аналітичних досліджень. 

Головним фактором успішного просування бренду є наявність «корпоративної 

ідентичності» – тобто знайомого логотипу, єдиного стилю. А основою цієї 

ідентичності є набір ідей, слів і візуальних образів, які в сукупності створюють 

у свідомості представників цільової аудиторії обов'язково позитивні і значущі 

асоціації з брендом. 

Сучасний «національний брендинг» Німеччини служить одночасно на 

забезпечення як внутрішніх, так і зовнішніх цілей держави. У цьому розумінні 

внутрішній напрям зводиться до всілякого сприяння подальшому розвитку 

держави, відновлення та збагачення її національної ідентичності. У свою чергу 

зовнішній напрям полягає у діях на стимулювання розвитку туризму, 

заохочення прямих іноземних інвестицій та розширення експортного 

потенціалу Німеччини. 
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«Національний брендинг» розглядається як засіб, за допомогою якого 

німецька держава може оптимізувати свої активи і посилити наявний потенціал 

у міжнародних відносинах через силу власної привабливості. Окремим 

аспектом, що робить концепцію «національного брендингу» особливо цікавим в 

галузі міжнародних відносин є те, що його основа і метод реалізації запозичені 

зі сфери корпоративного бізнесу – де маркетинг використовується для продажу 

продукції, підвищення лояльності клієнтів і розширення споживчих ринків 

компанії [79]. 

На урядовому рівні перша велика міжнародна кампанія щодо створення 

позитивного образу Німеччини була реалізована в 2006 році. Тоді серйозним 

приводом для цілеспрямованого застосування інструментів національного 

брендингу став чемпіонат світу з футболу, який проходив у Німеччині. 

Основною метою брендингової кампанії 2006 року було «довгострокове 

формування позитивного образу Німеччини в країні і за кордоном в контексті 

проведення чемпіонату світу з футболу». Перед зарубіжною аудиторією ФРН 

повинна була постати «інноваційною, відкритою, доброзичливою країною, яка 

піклується про майбутнє людей» [163, с. 27]. Зокрема, ще у 2004 році президент 

ФРН Хорст Келер вперше сформулював ідею, що Німеччина – країна ідей, і 

вона повинна показати всім, що їй притаманні такі якості, як винахідливість і 

творчий потенціал, і завдяки їм вона змогла дати світові багато. 

Як наслідок, згодом було запропоновано гасло «Німеччина – країна ідей» 

[164]. З ініціативи федерального уряду за сприяння Союзу німецької 

промисловості (Bund der deutschen Industrie) і за підтримки Deutsche Bank була 

розроблена відповідна концепція, яка виявилася настільки ефективною, що у 

трансформованому вигляді продовжує реалізовуватися і сьогодні. Кампанія 

«Німеччина – країна ідей» запрацювала на принципах державно-приватного 

партнерства. При створенні бренду «Німеччина» Міністерство закордонних 

справ, а також міністерства економіки, освіти та науки під керівництвом 

федерального президента найтіснішим чином взаємодіяли з німецькими 

промисловими концернами та підприємствами. В рамках такої співпраці і 
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народився слоган «Німеччина – країна ідей». 

В цілому для зовнішньої політики ФРН «національний брендинг» став 

кроком у новому напрямку, однак і кроком сміливим, робити який слід було 

вельми обдумано. Ідеологи і піар-маркетологи враховували і ту обставину, що в 

німецькому контексті будь-які спроби працювати над власним образом, 

влаштовуючи масові акції, значить неминуче давати привід вдаватися до 

історичних паралелей. Тому розробляти концепцію такої кампанії було 

доручено одному з провідних німецьких піар-агентств Scholz & Friends. 

Загальне фінансування стартового етапу склало близько 20 млн. євро. Тягар 

витрат розділили між собою федеральний уряд і Союз німецької промисловості. 

Ініціатори значною мірою надихалися прикладом Австралії, яка проведенням 

аналогічної «іміджевої» кампанії, що була приурочена літнім Олімпійським 

іграм 2000 року, прагнула продемонструвати зарубіжній аудиторії, що вона має, 

чим пишатися, крім кенгуру, Кайлі Міноуг і Данді на прізвисько «Крокодил». 

Правда, в кампанії «Німеччина – країна ідей» був зроблений наголос на інші 

аспекти, в результаті чого з'явилися інші суб-бренди: «Інвестиції в Німеччині», 

«Зроблено в Німеччині», «Дослідження в Німеччині», самі назви яких говорять 

про те, що організатори апелювали до архетипів німецької ідентичності: 

добротності, якості, фундаментальності і раціоналізму. 

Після проведення чемпіонату інформаційну кампанію «Німеччина – країна 

ідей» було вирішено поступово трансформувати в довгостроковий проект. 

Перед його організаторами були поставлені більш масштабні завдання: 

протягом тривалого періоду підтримувати в очах світової громадськості образ 

сучасної Німеччини і позиціонувати її як країну зі сприятливим інвестиційним 

кліматом. 

Новими центральними темами в просуванні образу Німеччини стали наука, 

освіта та підтримка молоді. На базі проекту «Німеччина – країна ідей» її 

розробники почали активно розвивати самостійні кампанії (суббренди), зокрема 

кампанію під назвою «Дослідження в Німеччині», яка повинна була 

представити ФРН як країну із серйозним науковим потенціалом, інноваційною 
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економікою і оптимальними умовами для реалізації науково-дослідних проектів 

з метою залучити молодих вчених з різних країн. 

Ця кампанія набула особливої актуальності в 2007 році під час головування 

Німеччини в Раді Європи і у «Великій вісімці». Але і пізніше вона не втратила 

свого значення і була вбудована в відповідну інформаційну кампанію, що 

супроводжувала участь ФРН у міжнародній виставці «Експо-2010» в Китаї, 

ставши «візитною карткою сучасної Німеччини». 

З точки зору піар-технологій кампанія «Дослідження в Німеччині» була 

настільки яскравим міжнародним інформаційним проектом, що в зарубіжній 

пресі навіть з'явилися статті, повні занепокоєння. Наприклад, британська 

«Independent on Sunday» писала: «Німці стверджують, що вони винайшли 

все!...» [165] В результаті організаторам акції довелося доводити, що вона не 

має нічого спільного з пропагандою: «Ми не хочемо гордовитої гри м'язами, 

навпаки, ми прагнемо делікатним чином продемонструвати, що наша країна має 

глибокий інноваційний потенціал» [165, с. 28]. 

Ще одним засадничим стовпом, що відображає Німеччину як сучасну 

«м’яку силу» є концепція мирного демократичного розвитку. Як правило вона є 

поширеною в німецьких політичних і безпосередньо парламентських колах 

держави. Загалом, особливістю німецького підходу до вивчення «м'якої сили» є 

те, що більшість робіт, визнаючи наявність такої концепції, розглядають все, що 

Дж. Най відносить до «м'якої сили» зазвичай в рамках публічної дипломатії. 

Однією з причин, чому «м'яка сила» непопулярна як концепція для дослідження 

у ФРН, може полягати в тому, що вона не є визнаною на офіційному рівні як 

необхідний інструмент німецької політики [81, с. 27]. 

Зокрема прямих згадок про важливість «м'якої сили» в 

зовнішньополітичній стратегії ФРН в німецьких офіційних документах немає. 

Вкрай мало її згадують представники німецької політичної еліти. Про те, що за 

застосуванням ресурсів «м'якої сили» стоїть майбутнє міжнародних відносин 

одним з перших лише у 1998 році заговорив Роман Херцог, який займав у той 

час пост президента ФРН [126]. У багатьох інтерв'ю Вольфганга Шойбле [166] 
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неодноразово підкреслюється важливість врахування інструментів несилового 

впливу в запобіганні конфліктів.  

Ф.-В. Штайнмаєр висловив своє розуміння найважливішого завдання 

Берліна на міжнародній арені у ХХІ столітті – запобігання збройних конфліктів. 

Причому така політика може бути успішною тільки в тому випадку, якщо 

звернутися до всеосяжного підходу, що включає аспекти різних політичних 

сфер. Це і зовнішня політика і політика безпеки, а також економічна політика, 

екологічна, політика розвитку. За переконанням політика, існує прямий 

взаємозв'язок між безпекою і розвитком, в силу цього федеральним урядом 

робляться зусилля щодо активізації участі держави в заходах, що підтримують 

економічний розвиток. Це є інструментом щодо запобігання криз та щодо 

забезпечення миру. Головне, процесами глобалізації не провокувати 

розхитування існуючої рівноваги [167, с. 41]. 

У свою чергу канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що «неважливо як 

позначаються інструменти, важливо, що в Німеччині розуміють необхідність 

застосування політичних методів вирішення проблем безпеки» [127]. Проте, 

багато дослідників «м'якої сили» Німеччини визнають, що її елементи давно 

присутні в зовнішній політиці, а після об'єднання держави «м'яка сила» стала її 

невід'ємною частиною. 

Важливо, що після 1990 року, стратегією, яку можна було б взяти «на 

озброєння» для вирішення зовнішньополітичних завдань ФРН і при цьому не 

стати мішенню критики, якраз і була «м'яка сила», оскільки не містила в собі 

положень про гегемонію, спиралася на морально-етичні аспекти політичного 

життя і відповідала ресурсним можливостям держави. Однак оскільки «м'яка 

сила» також піддається критиці з боку деяких експертів-політологів, які бачать 

в ній ідеологему і інструмент маніпуляції, а сам Дж. Най від початкової 

виключно позитивної характеристики згодом перейшов до утвердження, що «як 

будь-яка форма сили, вона може бути використана як на зло, так і на благо» 

[168], на офіційному рівні визнання того, що саме «м'яка сила» покликана 

вирішувати зовнішньополітичні завдання ФРН, зроблено не було. 
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У своїй книзі «Політика та урядування в Західній Німеччині», Пітер 

Kaйзенштейн погоджуючись з думкою Ганса Пітера Шварца, робить висновок, 

що з моменту переходу ФРН від нацизму до демократії після 1945 року, німці 

загалом ліквідували поняття «сила» зі свого політичного словника. Замість 

цього Німеччина в даний час використовує поняття «політика 

відповідальності». Ганс Пітер Шварц говорить про «новий тип влади, яка 

замінила собою стару одержимість Німеччини силою». Зі свого боку 

Кайзенштейн іде далі, стверджуючи, що «німецький підхід до влади, і 

політичної практики переформовує останні, підкреслюючи тим самим їх 

виключно «м'які» елементи» [169]. 

У цьому сенсі, згідно з концепцією «цивілізованої сили», зовнішня 

політика німецьких урядів традиційно характеризується як «ціннісно-

орієнтована». Втім, відповідна ціннісна орієнтованість держави у різні періоди 

часу носила не однаковий вираз, зокрема, що стосується питання ступеню і 

конкретних способів просування демократичних принципів. 

Так, у період 1950-х – 1980-х років Німеччина у деяких випадках 

відображалася як «неохочий» та «вибірковий промоутер» демократії [68]. До 

1990 року, німецький тренд просування демократії залишався в основному 

справою фундацій окремих політичних партій [69]. Допомога в цілях розвитку, 

на той час мала досить аполітичний і технічний підхід, а на макрорівні – була 

спрямована на утримання тієї чи іншої держави, що розвиваються у «західному 

таборі» розвинених держав. Більше того, риторика про права людини в 

німецькій зовнішній політиці в основному використовувалася як інструмент в 

ідеологічному конфлікті переважно з Радянським Союзом та НДР [68, с. 203]. 

Починаючи з 1990 року, німецькі уряди, навпаки, все частіше стали 

виокремлювати проблему дотримання прав людини в якості важливого 

орієнтира ведення своєї зовнішньої політики, а також і політики з розвитку. Вже 

у 1991 році Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини 

запровадило політичні обумовленості, що були пов'язані з правами людини, 

верховенством закону і участю у політичному житті держав, що претендували 
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на статус партнера ФРН. Зі свого боку Міністерство закордонних справ у 1992 

році створило демократичний інструмент просування демократії у світі, що був 

спрямований на фінансування місій із спостереження за виборами у різних 

країнах світу. Впродовж 1990-х років Німецьке товариство технічного 

співробітництва запровадило механізм підвищення політичної демократії та 

сприяння демократичному врядуванню як невід’ємної умови і частини 

німецького співробітництва у галузі розвитку з іншими державами [70, с. 139]. 

У період після 1990 року німецький уряд більше за інших «донорів» став 

особливо наголошувати на тому, що процеси демократизації не повинні 

обмежуватися лише проведенням вільних виборів в тих чи інших державах, але 

і вимагати більш поглибленої уваги до питання дотримання прав людини і 

розбудови громадянського суспільства. З іншого боку, зовнішньополітичний 

підхід проектування «цивілізованої сили» у зазначений час не став позбавленим 

і певних суперечностей та складнощів. У цьому плані об’єднана Німеччина, в 

межах просування свого зовнішнього впливу, зосередилася одночасно на різних 

питаннях і проблемах – ефективного врядування, верховенства права, 

децентралізації влади, організації роботи міністерства закордонних справ, 

зокрема і його роботи, що стосується просування демократії і захисту прав 

людини [170, с. 9]. 

У 1996 році відомий німецький дослідник Геро Ердман [70, с. 136] 

прийшов до висновку, що у першій половині 1990-х років Міністерство 

економічного співробітництва та розвитку ФРН (МЕСР) воліло вести мову 

більше про права людини, а не просування демократії, в той час як Міністерство 

закордонних справ ФРН значною мірою обмежувало просування демократії 

вибірковою діяльністю технічної підтримки задля проведення демократичних 

виборів в інших державах. Разом з тим, у офіційній риториці як Міністерства 

закордонних справ, так і МЕСР Німеччини підкреслювалося, що вони 

керуються нормами Організації Об'єднаних Націй, а саме – широким підходом 

тлумачення прав людини, що включає як цивільно-політичні і соціальні, так і 

економічні та культурні права. 
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З точки зору політичних умовностей, Німеччина, як правило, віддає 

перевагу досить м'яким інструментам можливого власного впливу на інші 

держави (діалог та різного роду заохочення), в той час, як примусові засоби, 

навпаки, є виключенням. Зокрема, можна говорити, що використання 

інструменту санкцій ФРН як засобу сприяння або ж захисту демократії у 

«країнах-порушниках», наразі є вибірковою, ситуативною та переважно 

недоконаною дією держави. Зазначені обережність і вибірковість багато у чому 

пояснюються історичним або ж традиційним підходом Німеччини, згідно з яким 

питання економіки займають домінуюче місце порівняно з питаннями політики. 

Наприклад, у період 1990-х років у зовнішньополітичному підході Німеччини 

щодо Китайської Народної Республіки фігурувало положення і розуміння, що 

економічне зростання і реформи неодмінно приведуть цю державу до 

політичних реформ у середньостроковій або ж навіть довгостроковій 

перспективі [71, с. 76]. Згідно з думкою Вольфа Лапінса, німецький стиль 

просування демократії є «довгостроковим у своєму концептуальному виразі», 

він не є відображенням «місіонерської політики», а є політикою «доброго 

прикладу» [171, с. 5]. Зі свого боку Міністерство закордонних справ ФРН 

дотримується підходу згідно з яким розглядає непрямі дії і заходи як найкращі 

для того, щоб по можливості уникнути конфронтації і звинувачень інших 

держав у втручанні ФРН у їхні внутрішні справи. До прикладу, у «червоно-

зеленій» коаліції (1998-2005 рр.), міністр закордонних справ Й. Фішер навіть 

був визнаний відповідальним за справу просування таких цінностей, як 

демократія, права людини, відкритість і толерантність в такій царині, як 

міжнародне культурне співробітництво [71, с. 79]. Загалом німецька політика в 

галузі прав людини впродовж 2000-х років була набагато більш послідовною 

щодо розробки міжнародних норм в рамках Організації Об'єднаних Націй, аніж 

з точки зору самого реагування на порушення прав людини в інших країнах. 
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2.2. Політико-інституційні особливості забезпечення «м’якої сили» в 

зовнішній політиці ФРН 

 

Одним із стрижневих завдань даного дослідження постає уточнення 

ключових суб’єктів «м’якої сили» у зовнішній політиці ФРН, а також 

безпосередніх засобів та інструментів проектування зазначеної сили у 

зовнішньополітичному середовищі держави. У цьому контексті 

загальновідомими твердженнями виступають розгляд зовнішньої політики ФРН 

як такої, що спирається на принципи багатосторонності, а також політики, що 

активно використовує інструмент «неофіційної дипломатії» чи «дипломатії 

другої доріжки». 

Зокрема, після падіння Берлінської стіни, німецька дипломатія керувалася 

метою посилення не лише офіційних політичних контактів між главами держав 

і відносин між групами парламентів, але і сприяти включенню соціальних груп 

у всі ініціативи в галузі співробітництва та діалогу, підкреслюючи тим самим 

нову роль партій і політичних фундацій, церков, профспілок, спортивних 

асоціацій і культурних організацій. В рамках цих організацій, німецька 

дипломатія створила канали неофіційної дипломатії з розгалуженою мережею, 

яка є основою масштабного плану міжнародного співробітництва, за допомогою 

якої різні установи отримують державне фінансування. 

У свою чергу ключовими урядовими відомствами, що займаються 

розвитком та фінансуванням «м'якої сили» Німеччини, є міністерства, пов'язані 

з міжнародними відносинами, освітою, наукою, а також сприянням 

міжнародного розвитку. Серед них відзначимо: Міністерство закордонних 

справ, Міністерство освіти і науки, Міністерство економічного співробітництва 

та розвитку. Крім державних коштів, на проведення «м'якої політики» також 

надходять кошти від земель (регіонів Німеччини) і з приватних організацій. 

Можливі й інші джерела, наприклад, доходи від освітніх послуг або внески 

членів фондів. Незважаючи на те, що основним «замовником» у сфері «м'якої 

сили» є держава, в ролі виконавців найчастіше виступають недержавні 
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організації, які, зважаючи на свою формальну незалежність, мають значно 

більше можливостей і повноважень, ніж самі відомства. 

З іншого боку, важливим є уточнення ролі та функцій саме 

державних/урядових структур Німеччини в зовнішньополітичному 

проектуванні «м’якої сили» держави. Перше місце з них посідає Міністерство 

закордонних справ ФРН. Слід зазначити, що МЗС ФРН – найбільш впливовий 

гравець у сфері зовнішньої культурної політики на федеральному рівні. Його 

свобода дій обмежується складною системою поділу і обмеження влади. 

32 стаття Основного закону ФРН встановлює, що турбота про зносини з 

іноземними державами є справою Федерації. Загальний регламент федерального 

уряду конкретизує це положення: зовнішньополітичний курс ФРН головним 

чином формується МЗС. Нарешті, виданий у серпні 1990 року «Закон про 

зовнішньополітичну службу ФРН» ставить перед МЗС завдання координувати 

спільну зовнішню політику уряду. 

Подібна роль МЗС формувалася протягом тривалого часу. Ще після 

закінчення Першої світової війни МЗС стало ключовим міністерством, 

завданням якого було встановлювати систематичні культурні зв'язки між 

Німеччиною і закордоном. У зв'язку з цим воно заснувало власний відділ по 

культурі [66, с. 66]. Після свого відродження в 1951 році МЗС ФРН знову 

взялося за формування німецької культурної політики. Ключову роль тоді 

зіграла підготовка інформаційно-аналітичної доповіді про зовнішню культурну 

політику в 1970-х роках, яка стала своєрідним орієнтиром на більш ніж два 

десятиліття. Зміст політики того часу в основному визначався двома 

особистостями: статс-міністрами Ральфом Дарендорфом і Хильдебрантом 

Брюхером. 

Починаючи з 2007 року в межах МЗС ФРН запрацювало відділення, яке 

об'єднало в своїх руках всі повноваження, що стосуються культури і зв'язків з 

громадськістю, що не могло не вплинути на зовнішню культурну політику 

держави. Важливою частиною його презентації стали конференція «Люди в русі 

– роль культури і освіти в німецькій зовнішній політиці», конференція 2009 
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року «Люди в русі – політика в галузі культури в епоху глобалізації», «Дні 

зовнішньої політики в галузі культури», вибори «12 наукових світів», заходи, 

що проводяться в рамках ініціативи «Зовнішня політика і наука 2009», 

конференція 2010 року «Світ без стін» – все це дає можливість зробити 

зовнішню політику ФРН в галузі культури більш прозорою і гласною. 

Наразі до чотирьох сфер, над якими МЗС ФРН активно працює в рамках 

зовнішньої культурної політики, відносяться культурні програми, поширення 

німецької мови, співпраця з закордонними школами і наукові обміни між 

вузами. Щоб зрозуміти, в якому масштабі МЗС ФРН розгорнув свою діяльність, 

досить наведення трьох цифр: близько 150 тис. учнів відвідують з року в рік 

німецькі школи за кордоном. У 2008 році більш ніж 170 тис. людей пройшли 

курси німецької мови при Гете-інституті. Німецька служба обмінів спільно з 

Фондом Олександра Гумбольдта виділяють більше 35 тис. стипендій для 

іноземців на навчання в німецьких вузах або роботу в дослідних інститутах 

Німеччини [172, с. 89]. 

Однак МЗС як федеральне міністерство не зобов'язано самостійно 

здійснювати зовнішню культурну політику, його основне завдання обмежується 

стратегічним плануванням. Втілення ж планів беруть на себе так звані 

посередницькі організації, найбільшими з яких є Гете-інститут, Німецька 

служба академічних обмінів (DAAD), фонд А. Гумбольдта, на здійснення цілей 

яких у 2009 році МЗС ФРН було виділено близько 175 млн. євро, 161 млн. євро і 

38,9 млн. євро відповідно [173, с. 137]. 

Незважаючи на всі багатосторонні зв'язки, ключовим завданням МЗС ФРН 

залишається взаємодія з німецькими організаціями-партнерами: яскравими 

прикладами даної діяльності в останні роки була ініціатива міжшкільного 

партнерства, ініціатива «зовнішня політика і наука» та «загальнокультурна» 

волонтерська служба. В обов'язки міністерства входить управління і 

координація організаціями-партнерами та надання умов для їх успішного 

функціонування. 

Показовим прикладом у цьому сенсі є реалізація ініціативи Міністерства 
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закордонних справ ФРН під назвою «Школи, партнери для майбутнього». Мета 

ініціативи полягає в тому, щоб збільшити кількість шкіл, які слідують німецькій 

моделі освіти. Зокрема, ще у 2008 році міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр 

очолив ініціативу під назвою «PALSCH» (Ініціатива шкіл-партнерів). Мета 

полягала в тому, щоб створити універсальну мережу німецьких «шкіл-

партнерів». За даними офіційного сайту Програми «студенти в цих школах 

повинні не лише отримати можливість вивчати німецьку мову, але і 

користуватися всіма перевагами німецької моделі освіти. Ця ініціатива 

культурних відносин покликана пробудити довгостроковий інтерес до сучасної 

Німеччини і німецької мови серед молоді» [174]. 

Коли мова йде про основи культурної роботи за кордоном, необхідно 

відзначити, що МЗС ФРН створює необхідні умови для успішної діяльності 

своїх партнерів. З одного боку, воно надає необхідні фінансові кошти. З іншого 

– забезпечує надійні правові норми, що регулюють роботу організації-партнера 

за кордоном, для чого укладає договір з культури між федеральним урядом і 

урядами приймаючих країн. 

Цікаво відзначити, що керівництво МЗС ФРН поважає свободу дій своїх 

партнерів. Традиційно найбільш важливим інструментом управління виступає 

щорічне складання бюджету з подальшим схваленням Бундестагу. Тенденція 

показує, що більша частина відповідних рядків бюджету, присвячених, 

наприклад, Гете-інституту, надають партнерам багато свобод. У відповідь вони 

зобов'язуються перед МЗС ФРН досягти спільно визначені цілі. З одного боку, 

це дозволяє уникнути зайвої бюрократії. З іншого – фінансове планування має 

гарантувати, що культурна робота, що проводиться за кордоном, відповідає 

ключовим цілям зовнішньої культурної політики. 

Інша тенденція, яка простежується в розподілі бюджету, полягає в тому, що 

МЗС ФРН та його посередникам найчастіше надаються кошти для вузько 

визначених сфер (регіонально або тематично обмежених), наприклад, таких як 

ініціативи Ернста-Ройтера щодо співробітництва з Туреччиною, або за 

домовленістю з партнерами кошти можуть бути спрямовані на цивільне 
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відновлення Афганістану чи Іраку. 

Зазвичай МЗС ФРН і його посередники укладають безліч домовленостей 

про сфери спільної діяльності в різних комісіях. Це стосується широкого 

спектра тем: від питання відкриття нової філії Гете-інституту до прийняття 

надзвичайних заходів в кризовій ситуації. При цьому МЗС у співпраці з 

організаціями-партнерами, як правило, переслідує свої інтереси. Тут мається на 

увазі координація, яка здійснюється на двох рівнях. З одного боку, МЗС 

встановлює спектр регіональних і тематичних завдань. Розробляються 

довгострокові стратегії, координується великі проекти. Це має безліч вимірів. 

Поряд з домовленостями на рівні організацій-посередників важливим є 

узгодження дій з іншими федеральними міністерствами, з федеральними 

землями, а також з приватними партнерами та міністерствами закордонних 

справ інших держав. Більш значні проекти, на кшталт «Року Німеччини», 

«Тижнів Німеччини» або «Днів Німеччини», вимагають такого узгодження із 

зарубіжними представництвами і партнерами, яке влаштувало б усіх. 

Поряд з Центральним управлінням МЗС ФРН важливу роль в координації 

зовнішньої культурної політики відіграють референти з культури в німецьких 

посольствах і генеральних консульствах. По-перше, вони вже на місці 

розвивають концепцію здійснення цілей німецької зовнішньої культурної 

політики в країні перебування. По-друге, вони підтримують контакти з 

представниками німецьких установ з питань культури в країні перебування і 

сприяють найтіснішій взаємодії цих установ. Їх мета при цьому – уникнути 

дублювання зобов'язань, об'єднувати проекти і тим самим найбільш ефективно 

використовувати матеріальні засоби [175, с. 316]. 

Основне завдання поширення німецької мови за кордоном полягає в 

поверненні «уявлення про німецьку мову не як про мову чорно-білої хроніки 

часів Другої світової війни, а як про мову високої літератури, поезії, театру і 

сучасного кіно» [81, с. 71]. Ключова організація, що займається просуванням 

німецької мови та культури за кордоном є німецький Інститут імені Гете. 

Іншим ключовим гравцем з практичного впровадження Німеччиною 
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концепції «м’якої сили» у її зовнішній політиці виступає Федеральне 

міністерство з економічного співробітництва і розвитку. Показово, що 

діяльність останнього на реалізацію зазначеної концепції відбувається через 

призму роботи із захисту основних прав і свобод людини. Перші тематичні 

блоки, що стосувалися проблеми прав людини і стали частиною офіційної 

німецької політики розвитку, знайшли своє відображення ще на початку 1990-х 

років, коли МЕСР почало фінансувати низку проектів в галузі прав людини у 

країнах, що розвиваються. У 2004 та 2008 роках МЕСР вже затвердило свої 

перші плани дій щодо політики розвитку включаючи і галузь прав людини. 

Згодом, вони були замінені Стратегією з прав людини 2011 року, яка 

підтверджує права людини в якості одного з керівних принципів німецької 

політики розвитку [120]. 

Зокрема, перші плани включали ряд заходів, що визначили Гватемалу і 

Кенію в якості пілотних країн. Ці плани спочатку не були обов'язковими для 

чіткого виконання відповідальними за них німецькими установами. Більше того, 

не була проваджена і сама система моніторингу, яка була встановлена лише 

згодом. Втім, зазначені плани згодом змогли стати частиною 

загальнонімецького національного плану дій з прав людини. У 2011 році, після 

ґрунтовних консультацій між усіма департаментами в самому МЕСР, а також 

між ним та німецькими громадськими організаціями, міністерством було 

розроблено і запроваджено обов'язкову політику в галузі прав людини із 

зазначенням далекосяжних зобов'язань. Політика стала частиною загального 

підходу і зобов'язань Німеччини в галузі захисту прав людини, що витікає з 

положень статті 32 Конвенції ООН про права інвалідів 2006 року. Одночасно 

спираючись на досвід роботи з підтримки гендерної рівності (що є важливою 

складовою політики ФРН починаючи з 1990 року), дана політика передбачає у 

собі двоєдиний підхід, що заснований як на просуванні конкретних програм в 

галузі прав людини (наприклад, підтримка національних правозахисних 

установ, регіональних систем захисту прав людини, правозахисників і груп 

громадянського суспільства), так і на врахуванні і захисту прав людини з точки 
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зору галузевого підходу у міжнародному співробітництві [72]. 

Наразі реалізація прав людини визнається як фундаментальна. У той же 

час, компетенція Федерального міністерства стосується реалізації прав людини 

в якості передумови для сталого розвитку, скорочення бідності і підтримання 

миру. Стратегія Федерального міністерства в галузі прав людини була 

доповнена оперативними керівними принципами 2013 року, що визначають, 

яким чином оцінювати пов'язані з правами ризики і вплив людини на етапі 

оцінки всіх програм розвитку на замовлення Міністерства [73]. Стратегія 2011 

року та Керівні принципи 2013 року актуальні для всіх секторів і галузей 

німецького співробітництва в галузі розвитку. 

У досягненні окреслених завдань МЕСР використовує різний 

інструментарій. У першу чергу – це політичний діалог, завдяки якому 

згадування і посилання на наявні проблеми в галузі прав людини помітно зросла 

в урядових переговорах починаючи з 2006 року. Ще одним ключовим 

інструментом МЕСР є оцінка управління, комплекс критеріїв, що був 

розроблений міністерством у 2007 році і включає в себе три аспекти прав 

людини, які базуються на основі матриці індикаторів, що запропоновані 

Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини [132]. Результати 

оцінювання відповідно визначають методи надання допомоги тим чи іншим 

державам. Інші інструменти МЕСР включають в себе формування своєрідного 

переліку проблем для розробки програм в кожному конкретному секторі 

розвитку держави або ж галузі співробітництва з нею. 

Разом з тим, показово, що 18 грудня 2001 року МЕСР була проголошена 

«Стратегія МЕСР у регіоні Центральної Азії», що стала концептуально-

доктринальним базисом для здійснення Німеччиною політики офіційного 

співробітництва в галузі розвитку з країнами Центральної Азії [176]. В її рамках 

МЕСР чітко акцентувало увагу на зовнішньополітичних заходах, які Німеччина 

повинна вжити у регіоні, а головним чином, на заходах у контексті запобігання 

в Центральній Азії кризових ситуацій (пункт 1 Стратегії). Зокрема 

проголошувалося, що «у своєму прагненні запобігати кризам МЕСР 
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налаштоване йти значно далі», ніж у попередній період, що характеризувався 

досить обмеженою участю Міністерства в зазначеній царині. Стратегія 

визначала статус партнера для всього регіону Центральної Азії, а також і 

активізацію безпосереднього співробітництва з кожною його державою – 

Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном і Таджикистаном. При цьому, 

зазначалося, що Туркменістан «буде включений в рамки партнерства, лише 

тоді, коли його політичне середовище, особливо з точки зору процесів розвитку 

демократії, стане більш сприятливим, ніж існуюче на той час». Загалом 

Стратегія МЕСР у Центральній Азії ґрунтувалася на досить критичному аналізі 

економічної і політичної ситуації у відповідних країнах. Стратегія відзначала, 

що зазначені «країни стикаються з істотними соціально-економічних 

завданнями щодо власного реформування і, що їхні політичні системи є занадто 

далекими від стабільних демократій з активним громадянським суспільством». 

Все це у поєднанні з широко розвинутими ознаками і проявами бідності «робить 

відповідні країни уразливими відносно екстремістських тенденцій, а особливо – 

ісламістського походження» [176]. 

Враховуючи зазначене, МЕСР у концептуальному плані визначило свій 

внесок на підтримку держав Центральної Азії виключно у розрізі «їх соціально-

економічного розвитку в напрямку утвердження демократії та ринкової 

економіки». Поряд з підходом розвитку двостороннього співробітництва з 

країнами регіону МЕСР підкреслило свій намір докласти «зусиль... на зміцнення 

транскордонного співробітництва між цими країнами», а особливо навколо 

таких проблем, як водні ресурси, енергетика та навколишнє середовище. 

Нарешті, проголошувалося, що «особливий пріоритет» буде надаватися 

розгляду проблем Ферганської долини [87, с. 88]. 

Виходячи з цієї мети, МЕСР визначило три ключові галузі співробітництва, 

на яких у подальшому повинен зосередитися німецький внесок, а саме: 

1) зміцнення демократичних структур і верховенства закону в зазначених 

державах; 

2) підтримка в зазначених державах економічних реформ та скорочення в 
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них рівня бідності; 

3) заохочення і просування між державами регіону прикордонного 

співробітництва. 

Перше поле, зміцнення демократичних структур і правової держави, в 

основному передбачає чотири базові інструменти: продовження існуючої 

регіональної програми консультацій в галузі права; підтримка низової 

діяльності політичних фондів та організацій приватного сектора в якості внеску 

для побудови громадянського суспільства і зміцнення демократії в регіоні; 

децентралізація політичної влади та механізмів прийняття рішень на основі 

залучення громадських інститутів та приватного сектора; заходи, що спрямовані 

на зміцнення засобів масової інформації. 

Широкий спектр підходів було окреслено в галузі підтримки економічних 

реформ і скорочення бідності. Зокрема з питанням економічних реформ 

пов’язувалися: різні форми консультацій щодо розвитку економічної політики; 

ініціативи з реформування банківської системи; допомоги у розвитку систем 

професійного навчання; просування бізнесу і торгівлі та консультаційних 

послуг для бізнес-стартапів. Заходи прямої допомоги включили у себе: 

запровадження програм зайнятості (заходів зі створення робочих місць) та 

програм «продовольство в обмін на роботу», орієнтовані на подолання 

проблеми безробіття серед молоді. Ці програми в той же час мали бути 

корисними і давати результат з огляду на відновлення або ж модернізацію 

місцевої чи регіональної інфраструктури країн Центральної Азії. У цьому сенсі 

вони також передбачають у собі різні заходи в галузі охорони здоров'я 

(боротьба з туберкульозом, планування сім'ї, питання матері і дитини, програми 

базових медичних послуг). 

У свою чергу галузь прикордонного співробітництва фокусується на трьох 

підходах: 1) подальшому розвитку існуючої програми по боротьбі з 

опустелюванням; 2) проектах в галузі питного водопостачання; 3) участі в 

скоординованих, узгоджених на міжнародному рівні заходів та спрямованих на 

пошук регіонального розв’язання водної проблеми. При цьому останній підхід 
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базується на ідеї вирішувати питання використання водних ресурсів, 

виробництва енергії та зрошення в сільському господарстві в одному 

загальному контексті [87, с. 89]. 

Одним з ефективних інструментів підвищення культурного і політичного 

впливу Німеччини за кордоном є діяльність Інституту імені Гете. Вона 

націлена не лише на сприяння поширенню німецької культури і мови, а й на 

створення позитивного іміджу ФРН серед найбільш соціально активних верств 

населення в різних країнах і регіонах світу. 

Наразі серед основних напрямків діяльності Інституту виділяються 

наступні: навчання німецької мови, проведення різних культурних заходів, 

співпраця з вищими і середніми навчальними закладами. Подібний підхід 

дозволяє філіям Інституту працювати з представниками таких соціальних груп, 

як викладачі, студенти та учні, науковці, журналісти та громадські діячі, 

підприємці. Всі вони, як розраховується, зацікавлені у вивченні німецької мови 

та культури для просування останніх в своєму професійному середовищі. 

Відповідна цільова аудиторія та соціальні групи можуть об'єктивно сприяти 

розширенню впливу ФРН в своїх країнах, співпрацюючи з німецькими фірмами, 

продаючи їх товари та послуги, вивчаючи різні аспекти політики, економіки та 

культури країни, висвітлюючи їх у ЗМІ, викладаючи німецьку мову і 

германістику. Очікування саме такого довгострокового ефекту від своєї 

діяльності зумовило підхід Інституту до відкриття представництв в різних 

країнах, виходячи з оцінки потенційної кількості учасників мовних курсів та 

інших заходів. 

Особливість роботи Інституту Гете, який через власні численні філії по 

всьому світу сприяє поширенню німецької культури, полягає у тому, що така 

діяльність базується на урахуванні передусім національних особливостей тих чи 

інших «країн-об’єктів». Зокрема, у країнах, що розвиваються діяльність 

Інституту спрямована на модернізацію суспільства, відновлення державної 

інфраструктури. Так, проекти Інституту в африканських країнах отримали назву 

«Культура і розвиток». Суть їх полягає в сприянні становленню громадянського 
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суспільства в цих країнах, в проведенні майстер-класів та тренінгів для людей, 

які працюють в сфері культури. Уряд надає активну підтримку інституту, 

щорічно збільшуючи його фінансування. У 2015 році Бундестаг виділив 

додаткові 16,6 млн. євро на його фінансування [177]. 

У 2009 році А. Меркель вперше відвідала головний офіс Інституту ім. Гете 

в Мюнхені, зазначила про його внесок в розвиток міжкультурної комунікації 

народів і зробила ряд заяв, які свідчили про те, що в зарубіжну культурно-

освітню політику вкладається значно більший сенс, ніж просто прагнення до 

розширення міжкультурного діалогу. За її словами, «за допомогою культури 

Німеччина може просувати у світі свої ціннісні уявлення про демократію, 

громадянське суспільство і права людини» [128]. 

Серед неурядових структур із зовнішнього проектування «м’якої сили» 

ФРН позначимо німецькі політичні фонди. Шість найбільших неурядових 

політичних фондів ФРН: Фрідріха Еберта, Фрідріха Науманна, Конрада 

Аденауера, Ганса Зейделя, Генріха Бьолля, Рози Люксембург, які в той же час 

нерозривно пов'язані з різними політичними партіями, надають державі 

неоціненні послуги з просування німецької політичної культури. Наприклад: 

Фонд Конрада Аденауера (Християнська демократична партія, ХДС), Фонд 

Фрідріха Еберта (Соціал-демократична партія, СДП), Фонд Фрідріха Науманна 

(Вільна демократична партія, ВДП), Фонд Ханса Зейделя (Соціал-християнська 

партія, СХП), Фонд Генріха Бьолля (Партія зелених, ПЗ), Фонд імені Рози 

Люксембург (Партія лівих, ПЛ). Завдяки статусу неурядових організацій вони 

не піддаються загальним вимогам, що стосуються державних структур про 

невтручання у внутрішні справи інших країн. Вони можуть працювати з 

цивільними групами у тому обсязі та рівні, в/на яких офіційні контакти не 

завжди є можливими. 

Фонди також займаються формуванням політичного порядку денного, 

публікуючи свої експертні коментарі щодо зовнішньої політики ФРН і тих 

країн, де вони працюють. Широко відомо, що автор певної наукової концепції 

має монополію на її інтерпретацію. Так, Фонди широко пропагують «нову роль» 
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Німеччини в світі і розкривають недоліки громадянського суспільства інших 

країн. Прикладом може служити доповідь Німецького фонду Маршалла та 

німецького Інституту міжнародної політики і безпеки «Знову здобута міць, нова 

відповідальність: елементи німецької зовнішньої і оборонної політики в 

мінливому світі», в якій обґрунтовується право Німеччині визначати шляхи 

світового розвитку в двадцять першому столітті [178]. 

Так, ще у далекому 1962 році канцлер ФРН Аденауер вирішив спрямувати 

кошти для іноземної допомоги німецьким політичним фондам з метою 

просування демократичних цінностей і розповсюдження німецької політичної 

культури. Як вказують окремі дослідники, це рішення стало власне першим 

кроком на шляху до створення німецького інструменту «м'якої сили», яка у 

подальшому служитиме основою для так званої «дипломатії другої доріжки» 

ФРН [179, с. 13]. 

З іншого боку, необхідно відзначити, що Фонд Фрідріха Еберта є 

найстарішим, що був заснований німецькими соціал-демократами ще у 1925 

році. Після свого заснування, майже всі праві партії і рухи запозичили таку 

практику. Вони почали із заснування «партійних академій» із безстроковими 

програмами навчання, але незабаром ці структури були перетворені в 

інституціалізовані організації. Фонд Фрідріха Науманна був створений в 1958 

році, Конрада Аденауера – у 1964 році, і Ханса Зейделя – у 1967 році. Спочатку 

вони фінансувалися за рахунок внесків членів партії або бізнесу, але в 1962 

році, фонди почали отримувати внески від уряду, а ще через два роки 

Міністерство економічного співробітництва ФРН формалізувало процедуру 

внесків на державному рівні з метою здійснення відповідними структурами 

своєї діяльності за кордоном [80, с. 40]. 

Як слушно зазначає Герцог Р., простежуються принаймні три обставини, 

які дають привід розглядати фонди як невід’ємну частину дієвого 

зовнішньополітичного інструментарію ФРН [129]. По-перше, фонди 

доповнюють офіційну зовнішню політику ФРН на території інших держав, 

проводячи заходи політичного характеру. Подібні заходи стають все більш 
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ефективними завдяки особливому статусу фондів, які, з одного боку, 

виступають в якості німецьких неурядових організацій, з іншого боку, пов'язані 

з німецькими державними інститутами (а в разі, якщо пов’язана з фондом партія 

перебуває при владі, то і з федеральним урядом). У сфері європейських і 

трансатлантичних відносин подібна діяльність не лише доповнює офіційну 

політику, а й позбавляє її від значного числа проблем. В країнах, що 

розвиваються, країнах Центрально-Східної Європи та країнах Співдружності 

незалежних держав ця функція політичних фондів проявляється у співпраці з 

тими політичними силами, які за своїм потенціалом представляють важливість 

для німецької політики, але контакти з якими на офіційному рівні небажані з 

дипломатичних причин. 

По-друге, фонди роблять можливим втілювати в життя довгострокові 

зовнішньополітичні пріоритети в тих галузях, на які неможливо впливати за 

допомогою класичних засобів зовнішньополітичного відомства і де досить 

важко приживаються інші донорські організації. Насправді, завдяки своїй 

гнучкості, фонди можуть діяти там, де цього не вдається класичній дипломатії. 

Більше того, завдяки своєму неурядовому статусу в багатьох країнах, що 

розвиваються, і країнах, які переживають трансформаційні процеси, політичні 

фонди можуть діяти в тих галузях, де пряма допомога федерального уряду може 

бути розцінена як втручання у внутрішні справи цих держав. Прикладом може 

служити Зімбабве, влада якої не визнається Європейським Союзом, але де 

неурядові організації продовжують роботу, і МЗС ФРН заявляє про небажаність 

згортання контактів, насамперед по лінії політичних фондів. Вони діють у всіх 

важливих сферах політики і суспільства і, незважаючи на це, за кордоном не 

конкурують між собою. Їх консультації проходять на плюралістичної основі 

[180, с. 115]. 

Фонди здійснюють свою діяльність не лише в країнах, де затребувані 

підходи демократичного розвитку або де виникла зацікавленість в західній, 

перш за все німецькій, суспільно-політичній моделі, а й там, де в них потребує 

Федеральний уряд. Готовність до діалогу вони зустрічають в тих країнах, де 
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вони висувають привабливі пропозиції, зустрічаються з прихильністю навіть 

авторитарними правителями. 

У ряді країн у політичних фондів не було можливості почати роботу в 

області політичної освіти, оскільки їхні уряди не йшли на діалог. Там вони 

починали проекти в культурній та науковій сферах, встановлювали контакти з 

інформаційними центрами та університетами. Це були досить стійкі позиції, на 

які фонди завжди мали можливість спертися, якщо політичні проекти зазнають 

невдачі, але зовнішньополітичні інтереси ФРН будуть диктувати необхідність 

присутності в цій країні. 

По-третє, крім двох вищеозначених функцій, фонди виконують ще одну 

для німецької зовнішньої політики – консультативну функцію. Вона іноді 

оцінюється дипломатами як «побічний ефект» діяльності фондів і грає важливу 

роль при розробці зовнішньополітичних концепцій. Це обумовлено тим фактом, 

що в результаті тривалої присутності в так званих «сірих зонах» політики 

проектних країн вони мають доступ до інформації, часом закритої для 

офіційних дипломатичних каналів. 

Самі працівники фондів не мають дипломатичного імунітету, але вони 

привертають менше уваги і менше відомі для контррозвідувальних структур 

країни перебування. До того ж звинувачення у їх адресу щодо «втручання у 

внутрішні справи країни» формально не дозволяє пред'являти будь-яких 

претензій до посольства ФРН у країні перебування. Як правило, фонди роблять 

узагальнені звіти про політичну, економічну ситуацію в проектних країнах і 

надають їх у розпорядження МЗС ФРН. Відбувається обмін інформацією й з 

іншими відомствами, з посольствами ФРН на місцях; співробітники МЗС ФРН 

нерідко відвідують заходи політичних фондів. Основний потік інформації від 

фондів в німецькі політичні структури здійснюється через інформаційно-

аналітичну роботу, проведену німецькими політичними фондами для ближніх 

партій. Подібна діяльність дає політичним фондам можливість називати себе 

«системою раннього попередження тенденцій світового розвитку, з метою 

збереження за Німеччиною гідного місця у світовому співтоваристві» [130]. 
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Активна присутність на території пострадянських країнах німецьких 

неурядових політичних і корпоративних фондів стало особливим інструментом 

посилення політичного впливу Німеччини в регіоні. Їх декларована 

незалежність від держави і широкі можливості по взаємодії зі структурами 

громадянського суспільства перетворили неурядові фонди в цінного партнера 

для дипломатичних представництв ФРН. Тут, слід погодитися з російським 

експертом С.В. Погорєльською, про те, що ключовими цільовими групами для 

німецьких політичних фондів в пострадянських державах стали політики, члени 

парламенту, працівники управлінських і судових структур, викладачі та 

студенти, а також журналісти [181, c. 141]. Всі вони, за обґрунтованим 

поданням керівництва фондів, на різних етапах, за підтримки німецької 

політики і впливу, можуть грати вирішальну роль у просуванні процесів 

політичної та економічної трансформації в своїх державах. 

Так, на початку 2000-х рр. провідний німецький інститут в галузі 

зовнішньої політики – Німецьке товариство зовнішньої політики – розробило 

для свого уряду концепцію т. зв. Стабілізаційного пакту для Каспійського моря. 

Він складається з трьох ключових елементів: 1) створення мережі транспортних 

комунікацій по лінії «Схід-Захід» як противаги вже існуючим двісті років 

шляхам «Північ-Південь»; 2) зміцнення демократій та ринкової економіки в 

нових незалежних державах регіону; 3) перехід від геополітики до економічної 

експансії [182]. 

Ще одним суб’єктом «м’якої сили» ФРН є академічні структури держави. 

Зокрема значний внесок у формування зовнішньополітичного іміджу вносить 

Німецька служба академічних обмінів (НСАО), що надає гранти і стипендії для 

молодих людей, які шукають можливості навчання в Німеччині.  

Німецька служба академічних обмінів була створена в 1925 році. Це 

автономна організація, яка бере активну участь у формуванні зовнішньої 

політики Німеччини у галузі культури і науки на консультативній основі і 

займається розвитком академічних відносин з іншими країнами за рахунок 

міжнародного академічного обміну студентами та науковцями, підтримки 
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германістики, вивчення німецької мови та літератури в іноземних вищих 

навчальних закладах, консультування іноземних університетів, надання їм 

допомоги і т. д. 

Згідно з концепцією Дж. Ная, освіта стає все більш важливим ресурсом 

«м'якої сили» країни, так як іноземні студенти «разом з наукою вбирають 

політичні ідеї. Оскільки академічний обмін впливає на політичну еліту, один 

або два ключових контактів можуть мати серйозні політичні наслідки» [183]. 

Німеччина приділяє велику увагу нарощуванню ресурсів «м'якої сили» через 

виховання молодих людей. Щороку НСАО надає близько 60 тисяч стипендій у 

надії на те, що молоді люди, провівши трохи часу в Німеччині, будуть натхненні 

німецькою культурою, стануть провідниками німецьких ідей і політичної 

культури в країні їх походження, і, можливо, зможуть зайняти високе 

положення в політичних колах своєї батьківщини. 

Також наданням грантів на навчання та наукову діяльність в Німеччині 

займається цілий ряд наукових товариств, однак їх активність спрямована на 

дещо іншу аудиторію. Вони зацікавлені в підтримці молодих вчених за 

кордоном, які вже здобули вищу освіту і задіяні в наукових проектах, цікавих 

для німецької промисловості. Такі організації, як Німецький будинок науки і 

інновацій, Німецьке дослідне товариство Фраунгофера, Товариство Макса 

Планка, в якості своїх цілей вказують встановлення контактів іноземних і 

німецьких вчених, науково-технічне співробітництво. На практиці це 

виражається в підтримці кращих наукових «умів» і їх проектів, в наданні їм 

фінансування, розвиненою наукової інфраструктури, можливості занурення в 

німецьке наукове середовище. Товариство Макса Планка, особливо зацікавлено 

в нових, інноваційних напрямках, яких немає в університетах Німеччини, надає 

вченим різних спеціальностей рідкісне і дороге обладнання та прилади: від 

телескопів до потужних машин і можливість використовувати спеціальні 

бібліотеки та наукову документацію [184]. Товариство імені Фраунгофера, 

орієнтоване скоріше на прикладні дослідження, пропонує проведення дослідних 

робіт при повному фінансуванні з німецької сторони. 
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Всі організації, які займаються просуванням німецької культури і політики 

за кордоном: Інститут Гете, НСАО, наукові товариства, фінансуються 

Міністерством закордонних справ ФРН та іншими державними структурами, 

однак вони мають статус неурядових організацій, оскільки робота німецьких 

неурядових організацій (НУО) за кордоном влаштована таким чином, що яке б 

урядове завдання вони не виконували, створюється враження, що вони 

представляють інтереси громадянського суспільства. Всі співробітники 

організацій набираються з числа мотивованих людей, не пов'язаних трудовими 

відносинами з державними органами. 

Формально їх діяльність регулюється Цивільним кодексом. Крім того, 

велику роль в створенні громадянського характеру організацій відіграє той 

факт, що взаємодіючі з ними державні структури надають їм більшу свободу 

дій. Встановлюючи конкретну мету, вони приділяють мало уваги тому, як це 

буде досягнуто, якщо організації не порушують при цьому загальноприйняті 

правила поведінки. 

Держава активно сприяє збереженню неурядового статусу організацій 

«м'якої сили», дистанціюючись від участі в їх проектах, для того, щоб уникнути 

враження, що Німеччина нав'язує свою волю іншим, оскільки «найкраща 

пропаганда – це відсутність пропаганди» [185]. Ефективність реалізації «м'якої 

сили» окремими громадянами та громадянським суспільством в цілому, а також 

відсутність державного регулювання допомагають уникнути прив'язки діалогу 

до стану двосторонніх відносин і до змін у зовнішньополітичних пріоритетах. 

Важливим напрямком роботи суб'єктів «м'якої сили» Німеччини є сприяння 

міжнародному розвитку. В даний час в Німеччині працюють сім визнаних 

державою організацій, що виконують роль посередників між замовником 

(державою) і кінцевими одержувачами підтримки. Серед них тільки одна 

державна організація – Товариство міжнародного співробітництва (Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Дана структура була утворена в 2011 

році шляхом злиття трьох організацій – Товариства технічного співробітництва 

(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ), Німецької служби розвитку 
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(Deutscher Entwicklungsdienst, DED), а також Міжнародного товариства 

підвищення кваліфікації та розвитку (Internationale Weiterbildung und 

Entwicklung GmbH, InWEnt). Злиття було обґрунтовано, в тому числі, 

необхідністю усунення дублюючих функцій. 

Замовниками Німецького товариства міжнародного співробітництва 

(НТМС) є різні федеральні відомства, перш за все Міністерство економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини, а також Міністерство закордонних 

справ, Міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки 

ядерних реакторів і Міністерство освіти і наукових досліджень Німеччини. Крім 

цього, НТМС виконує проекти для земель і муніципальних утворень Німеччини 

та інших державних, а також приватних замовників [186]. 

Діяльність НТМС спрямована на підтримку сталого розвитку з 

урахуванням політичних, економічних, соціальних і екологічних аспектів 

розвитку країн. Організація допомагає вирішувати проблеми розвитку 

економіки, підвищення зайнятості, формування демократичних структур, 

підвищення безпеки, в тому числі продовольчої, розвитку охорони здоров'я, 

освіти, охорони навколишнього середовища, забезпечення ресурсами тощо. Як 

правило, НТМС субсидує реалізацію проектів в країнах, що розвиваються, і 

країнах з перехідною економікою, а також надає необхідні для цього товари або 

послуги і консультаційну підтримку. 

Ще одним важливим учасником роботи в галузі сприяння міжнародного 

розвитку є Банк розвитку KfW (KfW Enwicklungsbank), який входить до 

фінансової групи KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). Даний банк є 

державною організацією і відповідає за фінансове співробітництво Німеччини з 

країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою. Банк розвитку 

KfW надає фінансову та консультаційну підтримку в області реалізації програм 

сталого економічного розвитку, розвитку соціальної інфраструктури та програм 

запобігання зміни клімату більш ніж 100 країнам-партнерам з ринками, що 

розвиваються або перехідною економікою за завданням уряду і особливо 

Міністерства економічного співробітництва і розвитку. Кошти на цю підтримку 
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надходять з федерального бюджету через Міністерство економічного 

співробітництва та розвитку, Міністерства закордонних справ, Міністерства 

екології, охорони природи та безпеки ядерних реакторів, Міністерства освіти і 

науки, а також через запозичення KfW на ринках капіталу [124]. 

Заходи Банку розвитку KfW орієнтовані на національні стратегії розвитку і 

структури країн-партнерів. Відповідальність за проведення заходів покладається 

на країни-партнери. Всі етапи заходів кожного проекту підлягають контролю 

якості з боку Банку розвитку KfW – від ідеї до закінчення проекту. Основними 

інструментами Банку розвитку KfW є надання кредитів, мезонінного 

фінансування, гарантій, а також здійснення інвестицій в проекти. 

Останнім часом Німеччина приділяє все більше уваги не тільки розвитку 

науки і інновацій, але також поширенню інформації та розвитку 

співробітництва в цій сфері. У Німеччині існує близько 750 фінансованих 

державою науково-дослідних організацій, а також центрів досліджень і 

розробок промислових концернів, багато з яких об'єднуються в мережі і групи з 

метою прискорення процесу впровадження нових товарів і послуг. Такими 

мережами є Товариство ім. Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Об'єднання 

ім. Гельмгольца (Helmholtz Gemeinschaft), Товариство ім. Лейбніца (Leibniz-

Gemeinschaft), Товариство ім. Макса Планка (Max-Planck-Gemeinschaft) [187]. 

Розвитком міжнародних економічних відносин в Німеччині займаються 

німецькі зовнішньоторговельні палати (Deutsche Auslandshandelskammern, 

AHK). Дані організації присутні в 120 містах 80 країн світу (в тому числі в 

деяких з обраних для дослідження країн). Їх діяльність полягає в наданні 

компаніям специфічної інформації про ринки, консультуванні з митних, 

правових, податкових та інших питань, пошуку необхідних для компаній 

ділових контактів, допомоги в сфері підбору персоналу. Також вони проводять 

ділові зустрічі, семінари, конференції, курують ділові поїздки німецьких 

підприємців за кордон і надають допомогу іноземним компаніям, що бажають 

взяти участь в німецьких виставках. Німецькі зовнішньоторговельні палати 

можуть мати три організаційні форми: двостороння зовнішньоторговельна 
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палата, делегація німецької економіки і представництво німецької економіки. 

Останні дві форми зазвичай мають місце при підготовці до відкриття 

двосторонньої зовнішньоторговельної палати або в тих випадках, коли 

неможливо створення двосторонньої палати за німецьким поняттям про 

автономію [188]. 

Однією з ключових координаційних структур для просування, захисту і 

представництва інтересів німецьких компаній і фірм на пострадянському ринку, 

виступає Східний комітет німецької економіки. Він бере активну участь у 

представництві інтересів німецького бізнесу, а також заходах інформаційного та 

освітянського характеру в усіх без винятку пострадянських державах. 

Основною формою діяльності є організація візитів делегацій представників 

ділових кіл, зустрічей з місцевими чиновниками, бізнесменами, журналістами, 

експертами тощо. Підсумком такої активності стало збільшення товарообігу 

між ФРН і цими країнами, залучення в їх економіку німецьких інвестицій, 

створення спільних підприємств, надання допомоги в проведенні необхідних 

структурних реформ. Крім того, Східний комітет здійснює постійний 

моніторинг соціально-економічної ситуації в пострадянських країнах, готує 

огляди розвитку їх відносин з ФРН в галузі економіки, визначає найбільш 

перспективні для двостороннього співробітництва сфери.  

При цьому активність комітету в різних країнах Співдружності незалежних 

держав (СНД) безпосередньо залежить від їх привабливості для німецького 

капіталу. Вона варіюється від вельми інтенсивної і регулярної взаємодії в різних 

сферах (Росія) і активного прагнення наростити співробітництво (Білорусь, 

Україна, Казахстан) до вивчення можливості посилити економічну взаємодію 

(Азербайджан, Вірменія, Грузія, Туркменістан, Узбекистан) та участі в 

підготовці щомісячних доповідей про політичну й економічну ситуацію в 

регіоні (Киргизстан, Таджикистан) [189]. 

Помітну роль у проектуванні «м’якої сили» ФРН відіграють й німецькі 

засоби масової інформації. Так, основним органом, що інформує зарубіжну 

аудиторію про зовнішню політику (як і культуру ФРН), а також пропагує її 



 
 

104 

мирний спосіб є медіакомпанія Deutsche Welle (DW). Крім поширення 

інформації про культуру і науку основною метою компанії також стало 

пояснення позиції Німеччині з важливих міжнародних питань, напрямів її 

поточного зовнішньополітичного курсу. Відповідно до закону про регулювання 

діяльності DW, місія медіакомпанії полягає в тому, щоб «зробити Німеччину 

сприйняту як культурну європейську націю, з ліберально-демократичною 

формою суспільного ладу, де править закон [115]. В блоці «Політика і 

суспільство» в розділі Німеччини публікуються новини на самі гострі поточні 

політичні теми: міграційна криза, розкол суспільства внаслідок політики 

мультикультуралізму, федеральна програма щодо сприяння розвитку в Африці і 

т. д. Крім новин виключно про Німеччину публікуються новини про 

найважливіші події світової політики з акцентом на позицію ФРН, які 

доповнюються інтерв'ю з німецькими та зарубіжними експертами, політиками з 

тих чи інших питань, які дають картину того, як та чи інша подія розуміється в 

Німеччині. Через публікацію подібних статей німецька точка зору одержує 

необхідну вагу за кордоном, а зростання популярності порталу, переклад і 

цитування статей DW зарубіжними засобами масової інформації сприяють 

посиленню впливу німецької точки зору в світовій політиці. Дуже часто статті з 

питань зовнішньої політики інших держав містять критику соціально-

політичного становища, що створює додатковий контраст з положенням в самій 

ФРН, роблячи внесок у привабливість її зовнішньої політики. 

Основними інструментами реалізації «цифрової дипломатії» Німеччини 

зокрема можуть виступати сайти німецьких культурних центрів, що були 

відкриті в країнах Близького Сходу. Основний з них – Німецький 

інформаційний центр в Каїрі. Він був відкритий восени 2009 року і відразу ж 

привернув увагу мусульман, оскільки вся інформація поширювалася на 

арабській мові, що було новим і незвичним. Сьогодні сайт привертає арабську 

молодь, даючи їй можливість публікувати новини і анонсувати події на 

платформі Facebook. Лише за 2012 рік близько 2000 представників арабського 

світу опублікували замітки політичного характеру на сайті центру [161, с. 120]. 
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Другим за силою свого впливу і значимістю в «цифровій дипломатії» 

Німеччини є призначений для ісламського світу сайт-форум під назвою 

«Qantara», що у перекладі з арабської мови означає «міст». Діалог з арабським 

світом вибудовується на цьому сайті за допомогою публікації статей на 

політичні теми і продукуванні подальших дискусій. Наприклад, німецький сайт 

піднімає питання про емансипацію жінок в країнах Близького Сходу за 

допомогою постановки наступного провокаційного питання: «Чому я, 

мусульманка, не ношу хустку?». Однак найбільшу популярність сайт і його 

сторінка на платформі Facebook придбали після початку сирійських подій 2011 

– 2012 років. Німецькі модератори стали мобілізувати опозицію режиму Башара 

Асада за допомогою проведення дискусій і конференцій. Одна з основних – це 

обговорення з сирійською опозицією проблем розвитку Сирії після відходу 

президента Башара Асада під назвою «На наступній день» [161, с. 121]. Крім 

того, увагу до сайту привертають публікації інтерв'ю з відомими політиками з 

країн Близького Сходу. Сьогодні новини сайту читають більше 23 000 чоловік в 

країнах Близького Сходу. Обговорення політичних новин зробило сайт одним з 

найпопулярніших в цьому регіоні поряд з такими проектами, як сайт 

американського посла в Сирії на порталі Facebook або аккаунт уряду США в 

Twitter на арабській мові. Аккаунт даного німецького проекту в Twitter 

демонструє двоякий підхід німецької публічної дипломатії до реалізації 

концепції діалогу з арабським світом. З одного боку, Німеччина намагається 

залишатися аполітичною і розвивати дискусії про арабську музику, літературу і 

т. п. З іншого боку, Німеччина стала активно брати участь в політичних подіях, 

що відбуваються в країнах регіону, за допомогою Інтернет-дипломатії [161, 

с. 121]. 

В останні роки в Німеччині все більш популярними стають проекти з 

використання соціальних мереж в інтеграції державних інформаційних систем з 

громадянами і бізнесом. Так, держслужбовець розміщує на своїй сторінці в 

соціальній мережі опитування, громадяни на нього відповідають, відповіді 

надходять в центр обробки даних, що пов'язаний з єдиним державним порталом, 



 
 

106 

і там в режимі реального часу можна побачити результати опитування. Такі 

проекти реалізовані на сайтах www.agentur-medienlabor.de або 

www.abgeordnetenwatch.de (тут можна в публічному середовищі задати питання 

депутатам парламенту, дізнатися про додаткові доходи депутатів) та ін.  

На ряді платформ (зокрема, в Німеччині – www.profi.de [190, с. 133], 

www.direktzu.com [190, с.8]) є можливість сформувати крім опитувань також 

публічну експертизу документів, організувати нараду під керівництвом 

модератора або провести «мозковий штурм». Держслужбовець, діючи в 

соціальній мережі як неофіційна особа, може підказати громадянам, як діяти в 

тій чи іншій ситуації, щоб громадяни не втрачали час, поки чиновник 

дотримується всіх регламенти. У той же час держслужбовець (і держава в його 

особі) отримує зворотний зв'язок з громадянами. Однак проблемою можна 

назвати те, що реалізація зворотного зв'язку не завжди призводить до 

результату. Чиновник не зобов'язаний і не може дати гарантії, що буде 

відповідати всім громадянам на питання в соціальній мережі. Громадяни в свою 

чергу чекають від чиновника в якості відповіді офіційний документ, а не пост в 

особистому блозі. 

Інтерес до таких проектів уже проявив ряд відомств Німеччини. Так, 

Міністерство внутрішніх справ ФРН у 2010 році запустило проект Online-

Konsultation [191, с. 270]. В його режимі щодня від звичайних громадян 

надходять і розглядаються безліч пропозицій щодо вдосконалення діяльності 

відомства. Зі свого боку, Міністерство праці та соціального розвитку в 2008 році 

прийняло програму «Оновлюючи соціальну політику за допомогою 

інформаційних технологій, що вільні від бар'єрів» (Novellierung der BITV). 

Програма передбачає включення вакансій в соціальних мережах в базу даних 

вакансій Міністерства. Також було заявлено проект «Mein Amt», де користувачі 

оцінюють діяльність відомства і на основі цих оцінок складається рейтинг 

відомств [191, с. 270]. 

Військові ФРН також не залишаються осторонь. Так, в Афганістані 

електронні карти на зразок Google Maps широко використовувалися німецькими 
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солдатами та офіцерами, які після бесід з місцевими жителями заносили туди 

інформацію про місцезнаходження тих чи інших об'єктів. Після цього нанесення 

інформації ставала загальнодоступною. Подібні проекти також стали частиною 

«цифровий дипломатії» (або "дипломатії соціальних мереж"), коли в соціальних 

мережах через ключових блогерів держава може транслювати свої ідеї на 

громадян інших держав. 

 

2.3. Місце Центральної Азії в сучасній зовнішній політиці ФРН 

 

Центральна Азія має особливе значення для сучасної політики Німеччини. 

На початковому етапі становлення німецької стратегії в регіоні (період першої 

половини 1990-х років) визначальними були два фактори. По-перше, в рамках 

традиційно важливої для Німеччини «східної політики» німецька влада 

проявляла особливий інтерес до політичних та економічних процесів на 

пострадянському просторі. По-друге, інтерес Німеччини визначався наявністю в 

складі місцевого населення країн Центральної Азії значної кількості етнічних 

німців. 

У період 1990-х та 2000-х років активність Німеччини в Центральній Азії 

тільки зростала, забезпечивши їй найбільш міцні позиції в регіоні порівняно з 

іншими європейськими країнами. Подібний стратегічний вибір Берліна можна 

пояснити прагненням об'єднаної Німеччини зміцнити свої позиції в новому 

міжнародному порядку, що були значно ослаблені в результаті двох світових 

воєн і обмежені в період «холодної війни». Нинішні позиції Німеччини в 

Центральній Азії – це її зовнішньополітичний капітал, який використовується 

для забезпечення різних політичних, економічних чи безпекових інтересів 

Берліна в світі, починаючи від питання про постійне членство Німеччини в Раді 

безпеки ООН і закінчуючи транзитним потенціалом центральноазійських країн 

для потреб німецької політики в інших регіонах світу (зокрема в Південній та 

Східній Азії, а також на Близькому Сході). 

Розуміння значимості регіону Центральної Азії для Німеччини на 
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сучасному етапі може бути пояснене через концепцію сек 'юритазації або 

процесів сприйняття суспільством нових загроз безпеці. Йдеться про те, які 

питання наразі включаються німецьким суспільством та, головним чином, 

політичними елітами ФРН у порядок денний забезпечення національної і 

регіональної безпеки. У цьому сенсі сек'юритизація є дискурсивним процесом 

формування уявлення про той чи інший фактор як про значну загрозу, що 

супроводжується закликом вжити термінових і виняткових заходів з протидії 

цій загрозі [192, с. 490]. 

У зв'язку із зростанням значущості різних транскордонних викликів і загроз 

безпеці в останні десятиліття регіон Центральної Азії перетворилася на об'єкт 

сек'юритизації у зовнішній політиці Німеччини. Зокрема, після терактів у 2001 

році в Нью-Йорку і Вашингтоні США, держави-члени ЄС і НАТО виявилися 

безпосередньо залучені в забезпечення регіональної безпеки. Деякі з ключових 

транскордонних викликів та загроз, що особливо активно «втягують» у регіон 

Центральної Азії Німеччину як зовнішню силу, є тісно пов'язаними між собою. 

Це, перш за все, наркоторгівля, тероризм і релігійний екстремізм, проблема 

«нестабільних держав», а також нелегальна міграція. 

Відповідно, розглянемо окремо зазначені чинники, що значною мірою 

визначають потреби активізації політики Німеччини в регіоні Центральної Азії, 

посилення з її боку в країнах зазначеного регіону свого політичного, 

економічного та культурно-цивілізаційного впливу шляхом використання і 

практичного застосування виключно несилових важелів та інструментів 

зовнішньої політики. 

Так, однією з ключових проблем наразі можна назвати виклик міграції 

населення країн ЦА до Німеччини. Велика кількість мігрантів – вихідців з 

мусульманського світу в Західній Європі – часто стає причиною зростання 

різних екстремістських настроїв, як всередині їх середовища, так і серед 

місцевого населення. У 2015 році експерт з Центральної Азії Ной Такер у своїх 

дослідженнях демонструє, що економічна міграція є одним з основних факторів, 

що призводить до вербування ісламістськими екстремістами безробітних чи 
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бідних вихідців з регіону Центральної Азії. При цьому більшість представників 

держав Центральної Азії рекрутуються поза межами своїх держав, зокрема у 

державах Західної Європи [193]. Зважаючи на обмежені соціально-економічні 

можливості в своїх державах, багато вихідців з Центральної Азії мігрують до 

Росії або Німеччини на роботу. Однак. оскільки економічна стагнація Росії за 

останні пару років зросла, Москва ввела додаткові закони та обмеження по 

відношенню до трудових мігрантів. Ці закони ще більше ізолювали 

центральноазійську діаспору в Росії. Незважаючи на те, що більшість трудових 

мігрантів з Центральній Азії їздять до Росії, більшість, в якості альтернативи, 

шукають роботу у Німеччині. Зокрема, станом на 2000 рік лише 546 тис. 

мешканців з Центральної Азії проживали в Німеччині, тоді як 4,5 млн. чоловік – 

проживали в Росії. Утім, вже у 2015 році ці цифри склали 4,9 млн. чоловік – у 

Росії та 1,18 млн. – у Німеччині відповідно [194, с. 10]. Загалом, за прогнозами 

окремих експертів, до 2030 року Росія зазнає серйозного демографічного тиску 

зі сторони своїх південних сусідів. При цьому країни Центральної Азії будуть 

або найближчим джерелом міграційних потоків у Росію, або будуть проводити 

такі потоки через її територію як «транзиту» до кордонів ЄС і насамперед до 

Німеччини. 

У свою чергу в самій Німеччині у наслідок таких причин, як нестача 

робочої сили в різні періоди часу, зменшення народжуваності серед німецької 

нації, збільшення показників смертності, що в свою чергу відбивається і на 

загальному зниженні чисельності населення, створюється ситуація, за якої 

держава не в змозі відмовитися від прийому на свою територію нових осіб-

іммігрантів для підтримки стабільності в соціальному і економічному плані. З 

іншого боку, оголошення себе країною імміграції створює ряд внутрішніх 

соціальних викликів і проблем, які пов'язані з процесами інтеграції вихідців з 

інших країн в німецьке суспільство. 

Зокрема, незважаючи на висловлювання німецьких економістів і 

соціологів, що імміграція несе в собі позитивні моменти для економіки 

німецької держави, а саме: приплив робочої сили, більший оборот капіталу, 
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розвиток міжнародних трансфертів, а також і соціальні моменти такі, як 

збільшення чисельності, збільшення народжуваності серед іммігрантів, варто 

враховувати і значний негативний вплив імміграції. 

Державні відомства Німеччини в цілому не афішують ті чи інші проблеми, 

які виникають всередині країни. Даний момент істотно ускладнює повне і 

об'єктивне сприйняття дійсного стану речей в країні. Лише деякі інформаційні 

агенції та видання, які не мають великого масштабу або суттєвого впливу на 

відповідні компетентні органи влади, указують на реальний стан та наслідки, які 

несуть у собі імміграційні спільноти. 

Головними сферами негативного впливу при цьому залишаються 

економічна і соціальна сторони [195]. Так, значна кількість переселенців 

приїжджають до Німеччини саме з економічних причин. Німеччина приваблює 

своїм сприятливим становищем в економіці і соціальній сфері. Однак з боку 

суспільства іммігранти часто сприймаються, як тягар для державного бюджету. 

Економічна вигода, яку приносять іноземці не є достатньо значною, але в той 

же час використання різних пільг від держави в рази перевищує ідентичні 

показники місцевого корінного населення. 

Також іноземці часто не можуть відразу забезпечити себе робочим місцем, 

в силу різних причин (незнання мови, недостатня кваліфікація, а також і просто 

небажання працювати), внаслідок чого держава змушена виплачувати допомогу 

для безробітних, так зване «Hartz-IV» [196]. Основну частину імміграційного 

суспільства в Німеччині становлять представники мусульманських країн, а іншу 

частину – вихідці з інших країн Європейського союзу. Однак серед 

мусульманських мігрантів на допомогу з безробіття живе в чотири рази більше 

людей, ніж серед німецького населення. У мусульманських мігрантів на 100 

осіб припадає в середньому 44 людини, які живуть головним чином на 

допомогу, а у німецького населення кількість таких становить лише 10 чоловік 

[197]. 

Велика сума витрат держави, яку повинні забезпечити працюючі платники 

податків, а це в основному німецьке населення, викликає значне невдоволення 
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серед суспільства. Етнічні німці повинні працювати, щоб утримувати 

приїжджих. Додатково до цього, велику роль відіграють і показники 

народжуваності в мусульманських сім'ях, де ці дані набагато перевищують 

показники серед корінного населення, відповідно рівень допомоги зростає з 

появою нового члена в сім'ї. 

Інші грошові витрати, що пов'язані з іммігрантами – це витрати на 

інтеграційні курси. На законодавчому рівні в Німеччині створено спеціальну 

підтримка іноземців у вигляді обов'язкових курсів, які забезпечують приїжджих 

необхідними знаннями про державу та її закони. Курси є платними, однак 

оскільки більшість іммігрантів живуть на допомогу, держава змушена нести 

витрати на їх інтеграцію в німецьке суспільство. У цьому плані, наприклад, 

2008 рік в Німеччині було проголошено «роком інтеграції», а урядом було 

виділено близько 750 мільйонів євро на проведення необхідних заходів [196]. 

Головною метою інтеграційних програм є забезпечення таких умов, щоб 

кожен іноземець ознайомився з країною перебування, знав її культуру, закони і 

мову. Всі ці знання сприяють самостійному існуванню іммігранта в Німеччині. 

Однак при всіх створених умовах багато хто не хоче інтегруватися і не відвідує 

курси. 

Крім явних витрат з боку держави у вигляді допомоги і різного роду 

підтримки варто врахувати і грошові перекази, які набирають обертів з ростом 

імміграції. Німеччина одна з основних країн Європейського Союзу, яка є 

джерелом грошових надходжень, що здійснюються установами з переказу 

грошових коштів. Слід зазначити, що офіційні дані можуть бути істотно 

занижені, оскільки показники про передачу грошових коштів за неофіційними 

каналами відсутні. Громади мігрантів створюють паралельні або альтернативні 

шляхи для пересилання грошей на батьківщину, як правило, використовуючи 

неформальні особисті або етнічні канали та мережі. Можна припустити, що при 

певних обставин, ці канали можуть використовуватися для відмивання грошей 

та інших незаконних операцій, включаючи фінансування тероризму. [198, с. 21]. 

Досліджуючи освітній та культурний рівні серед імміграційного населення 
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можна сказати, що величезний потік малоосвічених іммігрантів знижує 

загальний інтелектуальний рівень населення Німеччини. Одночасно 

представники іноземних груп і діаспор, в силу свого соціального стану і 

культурного виховання, часто схильні до прояву незаконних діянь і насильства. 

Існує безліч факторів, які сприяють збільшенню злочинної діяльності на 

території країни. В першу чергу це факт нелегальної імміграції та інші 

проблеми і злочини, які з нею пов'язані.  

Наприклад, у Казахстані залишається ще великий прошарок етнічних 

німців, інтерес до долі яких традиційно проявляє ФРН. Однак останнім часом 

виїзд «російських німців» на їх історичну батьківщину зустрічає все більше 

заперечень всередині самої Німеччини, де до них ставляться як до людей, які 

вже втратили контакт з німецької культурою. Зокрема, у січні 2005 року 

великий резонанс у ФРН спричинило вбивство викладачки курсів для «пізніх 

переселенців» з Казахстану, що було вчинене її учнями, які були незадоволені 

тим, як вона навчала їх німецької мови. У зв'язку з цим були опубліковані 

статистичні дані, згідно з якими на частку «пізніх переселенців» у віці від 18 до 

30 років, що становлять всього 4% цієї вікової групи серед населення землі 

Нижня Саксонія, припадає 25% скоєних там вбивств [199]. У зв'язку з цим 

Берлін домагається, щоб етнічні німці країн Центральної Азії (насамперед 

Казахстану) залишалися в місцях їх нинішнього проживання, але користувалися 

розширеними правами національних меншин. 

Відносно свіже дослідження, що було проведене на замовлення уряду 

Німеччини у 2017 році, показало, що злочини, вчинені мігрантами, які приїхали 

в країну в 2014-2016 роках, пов'язані з незнанням ними німецької мови, поганою 

інтеграцією в німецьке суспільство і демографічним складом приїжджих. До 

таких висновків прийшли вчені Цюріхського університету прикладних наук. На 

замовлення федерального міністерства ФРН у справах сім'ї вони провели аналіз 

кримінальної статистики у федеральній землі Нижня Саксонія. Згідно з 

дослідженням, з 2014 по 2016 рік у Нижній Саксонії кількість насильницьких 

злочинів зросла на 10,4%. Більш 92% цього зростання злочинів припадають за 
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рахунок мігрантів [200]. Автори дослідження попередили, що одна з причин 

високих показників злочинності серед мігрантів в тому, що вчинені ними 

злочини реєструються в поліції приблизно в два рази частіше, ніж такі ж 

порушення закону, допущені німецькими громадянами. 

Іншим серйозним безпековим викликом для Німеччини, що пов'язаний з 

регіоном Центральної Азії є проблема наркотрафіку. Так, за даними 2018 року 

на Афганістан припадає до 90% світового виробництва опіуму [201], основні 

споживачі якого знаходяться в Західній Європі у тому числі – в Німеччині. З 

наркотиками пов'язана третину ВВП держави. У свою чергу центральноазійські 

країни, особливо, Таджикистан, починаючи з громадянської війни, 

перетворилися в основні маршрути транспортування наркотиків до Західної 

Європи. Кінцевим пунктом наркотичного трафіку є ринок Західної Європи, а 

насамперед територія Балкан. Щорічний дохід тут сягає близько 20 млрд. 

доларів США [202, с. 115]. Кримінал і тероризм на Балканах тісно пов'язані, тут 

перетинаються інтереси великих мафіозних структур і мережі «Аль-Каїда». Їх 

об'єднує загальний інтерес: доходи від нелегального бізнесу, канали поставок 

наркотиків, торгівля людьми, зокрема вихідцями з Центральної Азії, яких через 

Балкани перекидають до держав-членів ЄС. Не випадково близько 1/3 всього 

виробленого в Афганістані героїну щорічно спрямовується на європейський 

ринок саме по балканському маршруту [203, с. 46]. 

У свою чергу «Північний» маршрут (який також отримав назву «шовковий 

шлях») є відгалуженням «балканського маршруту», по ньому здійснюється 

сьогодні головний експорт афганських опіатів [203, с. 46]. Північний маршрут 

пролягає через територію всіх республік Центральної Азії (через Таджикистан і 

Киргизстан, узбецьку або киргизьку частини Ферганської долини, Узбекистан 

або Туркменістан) в Казахстан, Росію і далі через Україну, Білорусію, або 

країни Прибалтики в Східну Європу, Німеччину та Нідерланди. Різні 

відгалуження маршруту йдуть через афгансько-узбецький кордон і Казахстан, а 

також через афгансько-туркменський кордон – в Казахстан або Азербайджан. У 

більшості випадків ці шляхи виходять саме до Німеччини, що становить пряму 
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загрозу її національній безпеці. 

Особливу актуальність в межах сучасної «східної політики» Німеччини 

становить проблема «нестабільних держав» або умовно позначених «держав, 

що не відбулися». Маються на увазі ті держави, уряди яких погано 

контролюють або взагалі не контролюють власну територію і, відповідно, 

стають або стабільно перебувають осередками і носіями експансії тероризму, 

релігійного екстремізму, наркоторгівлі та інших проявів організованої 

злочинності. Афганістан традиційно залишається «державою, що не відбулася» 

на межі Центральної та Південної Азії. Таджикистан був такою державою в 

період громадянської війни (1992-1997 рр.). Загроза утворення нових 

«нестабільних держав» або збереження «держав, що не відбулися» в регіоні 

Центральної Азії досі не ліквідована. При цьому теракти в Нью-Йорку і 

Вашингтоні показали, що територіальна віддаленість країн Заходу у тому числі 

Німеччини від регіону Центральної Азії не є гарантією їх безпеки. 

Суттєве значення для процесу реформ в країнах Центральної Азії, на думку 

західних експертів, може мати демократична зміна політичних систем. Однак 

ключові внутрішні соціальні стимули до реформування в центральноазійських 

країнах досить обмежені. Тому найбільш важливим рушієм процесу 

реформування можуть стати зовнішні фактори, перш за все, можливість більш 

тісного співробітництва з ЄС чи його провідними державами-членами, як-то з 

Німеччиною. Певну роль в просуванні структурних реформ на пострадянському 

просторі може зіграти також прагнення ряду країн до членства в західних 

структурах багатостороннього співробітництва, а насамперед інтенсифікація 

співробітництва з ЄС та НАТО [204]. 

Загалом, розглядаючи інтереси Берліну в становленні стабільних та 

демократичних політичних режимів у Центральної Азії відзначимо, що основне 

їх підґрунтя лежить та пов'язане з високою роллю економічних інтересів 

Німеччини в зазначеному регіоні, на що постійно указують не лише німецькі 

але і європейські експерти і чиновники. Саме такий взаємозв’язок пояснюється 

тим, що ефективне економічне співробітництво можливе лише з країнами, що 
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мають схожі типи інститутів та практик. Інакше, наприклад, у випадку 

авторитарних режимів, створюється дуже висока невизначеність з 

європейськими інвестиціями. Іноземні партнери легко можуть втратити свою 

власність через політичні причини. Висока нестабільність, що характерна для 

авторитарних і, особливо, персоналістських та неопатримоніальних режимів, 

також робить їх поганими партнерами для економічних угод. У таких умовах є 

занадто високою ймовірність, що через зміну диктатора або персонального 

складу угруповання навколо нього ті чи інші міжнародні угоди не будуть 

виконані. 

Наступним чинником, що визначає рівень стабільності регіону Центральної 

Азії і, як наслідок, стабільності на східних кордонах Європейського Союзу – є 

проблема подолання технічного відставання та сприяння цілям регіонального 

розвитку. Основними завданнями тут, як і раніше, залишаються: підвищення 

соціально-економічного рівня і стандартів життя місцевого населення, 

покращення доступу та управління якістю повітря, водних ресурсів і 

біорізноманіття, вдосконалення національних систем охорони здоров’я, 

розв’язання продовольчої проблеми, розвиток транспортної та енергетичної 

інфраструктури, запровадження новітніх інформаційних технологій. 

Важливо, що зазначена проблема тісно переплітається із вже переліченими 

вище міграційним викликом та наркотрафіком до Європи, а також й рядом 

інфраструктурних завдань, що диктуються потребами як енергетичної безпеки 

Євросоюзу у тому числі й Німеччини, так і самих держав Центральної Азії. 

Показом у цьому плані зокрема може бути довготриваюча центральноазійська 

водно-енергетична проблема, що несе в собі високий конфліктний потенціал 

регіонального масштабу. В останні роки узбецько-таджицькі суперечності з 

водно-енергетичної проблеми, а безпосередньо з питання будівництва 

Рогунської ГЕС у верхів'ях річки Вахш мають тенденцію до загострення. 

Євросоюз, у свою чергу, до сих пір не має однозначної позиції з даного питання, 

що лише посилює конфлікт інтересів між центральноазійськими споживачами і 

постачальниками води, а також зменшує перспективи спільного освоєння 



 
 

116 

гідроенергоресурсів в регіоні Центральної Азії. 

Відповідно, значні кошти, що витрачаються сьогодні Німеччиною в рамках 

розвитку сільського господарства, транспортної та енергетичної інфраструктури 

країн регіону, призначені для того, щоб зв'язати Центральну Азію не тільки з 

Європою, але і з державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Південної 

та Східної Азії. Ця політика має прагматичний характер. Її мета – сформувати 

атмосферу миру і взаємної довіри на кордонах і в оточенні Європи. Останнє 

сприяло б безпеці Європи, а також – стабільному розвитку і росту економічних 

зв'язків оточуючих ЄС країн з державами Європейського Союзу [205, с. 130]. 

Свою актуальність сьогодні, як і раніше, продовжує зберігати пошук 

власного геополітичного простору та економічного зосередження Німеччини в 

регіоні Центральної Азії. Починаючи з 1990-х років ключовим завданням у 

східній політиці Німеччини було формування нового власного геополітичного 

простору та економічного зосередження в постбіполярному світі. Регіон 

Центральної Азії видавався у цьому плані як один з ймовірних чи доцільних. 

Утім, основною перешкодою на цьому шляху став підвищений інтерес інших 

провідних держав (Росія, США, КНР) до центральноазійських країн, а 

відповідно й активізація їх політики в зазначеному регіоні. Так, за твердженням 

російського дослідника Юна С.М. ще у період 1994 – 1995 років в колі 

західноєвропейських держав поступово формуються інтереси із стримування 

«неоімперіалістичного» курсу Росії на пострадянському просторі, який, за 

оцінками європейських експертів, був на руку консервативним, 

антидемократичним політичним силам в Москві, цементував антизахідну 

спрямованість зовнішньополітичного курсу Москви, відволікав матеріальні 

ресурси від внутрішніх реформ, нарешті, міг спровокувати нові конфлікти в 

сусідніх регіонах. Німеччина якраз була однією з країн Заходу, які поставили на 

чільне місце стратегічне завдання підтримки незалежності країн Центральної 

Азії, скорочення впливу Росії в регіоні і консолідації західного, в тому числі 

європейського, вектора міжнародних зв'язків центральноазіатських держав 

[206, с. 51]. 
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Роздуми окремих західних експертів про майбутнє регіону Центральної 

Азії представляють наразі особливий інтерес для німецьких правлячих кіл. 

Зокрема, вони впливають на перспективні плани політичних і економічних еліт 

Німеччини щодо даного регіону. Одним з основних таких джерел послужили 

матеріали спеціального семінару «Росія і нові незалежні держави Євразії у 2020 

році», що був організований і проведений у Будапешті ще в квітні 2004 року 

Національною радою з розвідки США. Семінар був частиною ширшого проекту 

з підготовки відкритої доповіді Національної ради з розвідки США «Обриси 

майбутнього світу. Тенденції глобального розвитку до 2020 року». В свою чергу 

в рамках семінару в Будапешті був підготовлений окремий відкритий 

узагальнюючий документ «Євразія в 2020. Регіональний доповідь проекту 

«Обриси майбутнього світу. Тенденції глобального розвитку до 2020 року»» 

(квітень 2004 року) [204]. 

В цілому, в підготовленому аналізі західних експертів можна виділити три 

основні групи глобальних чинників, які визначать ситуацію в регіоні 

Центральної Азії до 2020 року: 1) радикальні зміни в співвідношенні розмірів 

економік і загального співвідношення сил західних і незахідних країн; 

2) демографічний занепад старих індустріальних країн («глобальної Півночі») і 

різке зростання населення в країнах, що розвиваються («глобального Півдня»); 

3) посилення ісламського екстремізму і міжнародного тероризму. 

Іншою важливою тенденцією сьогодення та близького майбутнього є 

глобальне загострення боротьби за природні ресурси. За окремими оцінками 

споживання енергії в світі до 2020 року виросте приблизно на 50%, (порівняно з 

2000 роком) що істотно більше, ніж зростання за два десятиліття (1980-х – 1990-

х років), коли воно складало 34% [207, с. 8]. Посилений попит на енергоносії 

змушує Європу та Німеччину активізувати свою енергетичну політику в регіоні 

Центральної Азії. У цій площині проблема відображається насамперед у 

посиленні економічної конкуренції та геополітичної боротьби з Російською 

Федерацією, що не виключає імовірності розвитку конфліктних відносин ЄС та 

Німеччини з Росією у даному регіоні. Іншим аспектом геополітичного 
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суперництва в зазначеному регіоні є активізація політики КНР, Японії та Індії, 

що також свідчить про інтереси останніх в Центральній Азії, а також посилення 

конкуренції з ними на рівні Німеччини та Євросоюзу найближчим часом. 

Так, особливо непередбачуваною та важкою для прогнозування є сучасна 

економічна присутність і роль Китаю в регіоні Центральної Азії. Фактично, у 

перспективі до 2030 року подальше активне економічне зростання КНР може як 

«відірвати» регіон Центральної Азії зі сфери впливу Російської Федерації, так і 

значно погіршити умови торгово-економічної (головним чином експортної) 

присутності Німеччини та ЄС у центральноазійських державах. Одночасно 

сучасна енергетична політика КНР суттєво підвищує попит на сировинну 

продукцію і товари з держав Центральної Азії. Це також сприятиме подальшій 

економічній експансії КНР, що супроводжуватиметься великими інвестиціями в 

регіон (перш за все, у видобуток і транспортування енергоносіїв) та загалом 

погіршуватиме рівень доступу до енергоносіїв з боку Німеччини та ЄС. З 

іншого боку, негативний сценарій у розвитку китайської економіки може 

привести до глобальної економічної кризи, що також серйозно позначиться на 

перспективах економічного зростання його сусідів чи навіть призвести до 

соціально-економічної дестабілізації в регіоні. 

В таких умовах можна констатувати прагнення ФРН привернути більшу 

увагу членів Євросоюзу до Центральної Азії. Мова тут йде не про економічні 

інтереси, а про спроби інтеграції загальноєвропейських цінностей в політичний 

ландшафт регіону, що знаходиться сьогодні значною мірою під впливом Росії і 

Китаю. З іншого боку, як свідчить розвиток політичних та економічних процесів 

у самому Євросоюзі, останній виявляється не в змозі забезпечити інтеграцію 

пострадянських країн в єдиний європейський простір. У цьому плані перед 

Німеччиною відкривається «ніша» можливостей та одночасний інтерес 

виступати, з одного боку, своєрідним «мостом» у регіональному 

співробітництві та зв’язках між ЄС та країнами Центральної Азії, а, з іншого 

боку, унікальним «проектором» європейських цінностей, норм та практик 

(політичних, економічних та безпекових) в центральноазійському політичному 
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просторі. З цього приводу Уповноважений уряду ФРН з прав людини Гюнтер 

Нооке. Гюнтер Нооке зокрема коротко зазначив, що такий підхід можна 

спостерігати в стратегічній концепції Німеччини щодо Центральної Азії. За 

його словами, головним в ній є намір Німеччини направити свої зусилля на те, 

щоб встановити і зміцнити партнерські відносини між країнами цього регіону і 

членами Європейського Союзу. [208]. 

Разом з тим, ключовим невизначеним моментом залишається позиція 

керівництва Росії. Останнє вкрай хворобливо сприймає поширення присутності 

та впливу західних регіональних організацій та окремих держав Європи на 

пострадянському просторі, розглядає їх лише як форму тиску і навіть 

прихованої війни. Це серйозно ускладнює реформи як у самій Росії, так і 

країнах Центральної Азії. Крім того, РФ може (наприклад, шляхом обмеження 

поставок сировини або заохочення певних політичних і етнічних угруповань) 

створити серйозні перешкоди інтеграції в перераховані вище міжнародні 

структури для країн ЦА.  

Важливість регіону Центральної Азії для сучасної Німеччини може також 

бути продемонстровано і з огляду на рівень розвитку наявного нормативно-

правового базису політики Німеччини та ЄС щодо країн ЦА. У цьому плані 

Берлін залишається провідним гравцем в регіоні Центральної Азії та зберігає 

спадкоємність своєї позиції, продовжуючи відстоювати власне бачення "східної 

політики", цілі якої для Німеччини і сьогодні звучать практично так само, як 

вони були сформульовані в 1994 році міністром закордонних справ ФРН К. 

Кінкелем щодо країн СНД. Серед них зокрема відзначимо наступні завдання: 

1) послідовно підтримувати політичні та економічні реформи в цих країнах; 

2) сприяти інтеграції країн СНД щодо міжнародних інституцій; 3) брати участь 

у вирішенні регіональних і національних конфліктів на території колишнього 

СРСР; 4) утвердитися на багатообіцяючих ринках регіону [209, с. 456]. 

В останні роки до цього списку додалася ще одне завдання – забезпечення 

європейської енергетичної безпеки, що має на меті максимально стабільні і 

диверсифіковані поставки енергоресурсів з республік колишнього Радянського 
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Союзу. Особливої актуальності це завдання набуло з виникненням проблеми так 

званих «газових воєн» у період 2000-х років між Росією та Україною. 

У 2006 році Берлін поставив в якості пріоритетного завдання на період 

свого головування в Європейській Раді ЄС реалізацію європейської «нової 

східної політики» відносно країн Східної Європи, Закавказзя, Центральної Азії 

та Росії. Проект не був повною мірою прийнятий в період німецького 

головування в ЄС. Зокрема, напередодні головування ФРН в Європейській Раді 

німецький МЗС, який на той час очолював соціал-демократ Ф.- Штайнмаєр, 

сформулював концепцію європейської «нової східної політики» під гаслом 

«зближені через переплетіння» («Annäherung durch Verflechtung»), яке багато у 

чому є подібним та похідним від «східної політики» канцлера В. Брандта. 

Відносно країн Центральної Азії планувалося ініціювати програму 

співробітництва, яка передбачає як двосторонній, так і регіональний підходи. 

Готуючи ґрунт для такої програми, Ф.- Штайнмаєр у листопаді 2006 році 

відвідав всі п'ять центральноазійських республік. Показово, що за допомогою 

запропонованої німецьким МЗС «нової східної політики» передбачалося навіть 

пов'язати політику щодо східноєвропейських країн – учасниць ЄПС, країн 

Центральної Азії та Росії в рамках єдиної концепції, однією з центральних 

проблем якою повинна була стати енергетична безпека. 

У цілому, за результатами німецького головування в ЄС були прийняті дві 

програми «Чорноморська синергія» та «Стратегія щодо Центральної Азії», які 

стали першими прикладами реалізації запропонованого Берліном регіонального 

підходу у відносинах зі східними сусідами ЄС. 

На сьогоднішній день Німеччина продовжує висловлювати глибоку 

зацікавленість у подальшому розширенні взаємодії з країнами Центральної Азії 

по всьому спектру двостороннього і багатостороннього співробітництва. 

Показовою в цьому плані може бути участь Німеччини у розробці нової 

зовнішньополітичної стратегії ЄС щодо Центральної Азії, яка у 2019 році 

повинна замінити застарілий морально і політично документ 2007 року. 

Так, у підсумковому документі засідання Ради міністрів ЄС від 19 червня 
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2017 року наголошується, що Європейські Союз вважає країни Центральної Азії 

важливими партнерами, відносини з якими слід розвивати і розширювати, в 

зв'язку з чим визнається необхідність прийняття нової зовнішньополітичної 

стратегічної концепції [210, с. 11]. У додатковому протоколі засідання Ради ЄС 

відображені деякі тези, які будуть в неї включені. Зокрема, в ньому йдеться про 

те, що у відносинах між Європою і країнами Центральної Азії будуть збережені 

як старі, які довели свою ефективність механізми та ініціативи (в сфері освіти, 

захисту прав людини і допомоги в розвитку демократичних інститутів), так і 

створені нові. Особливий акцент зроблений на проблемах безпеки, розвитку 

інфраструктури та економіки країн регіону. Відзначено зацікавленість ЄС в 

приєднанні Центральної Азії до проекту Південного газового коридору. Багато 

уваги Рада ЄС приділила конкретним проблемам Центральної Азії, таким як, 

наприклад, брак води, безробіття, бідність, нерівність, охорона кордонів, 

незаконний оборот зброї, наркотиків і работоргівля. Найважливішою 

особливістю нової стратегії має стати її однорідність і ефективність. Для цих 

цілей передбачається ретельно узгоджувати політику країн-членів ЄС як між 

собою, так і зі спеціальними багатосторонніми інститутами, детально 

контролювати виконання регіональних ініціатив, активніше займатися 

інформаційним супроводом європейської політики в Центральній Азії шляхом 

розвитку освітніх програм, місцевих незалежних ЗМІ і залучення до роботи 

міжнародних організацій – Ради Європи, ОБСЄ, ООН [211]. 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

Проведені нами у другому розділі дисертаційного дослідження розвідки 

надають підставити стверджувати про самобутні та оригінальні підходи 

німецьких політичних кіл у реалізації «м’якої сили» та позиціювання самої ФРН 

як такої сили у власних зовнішньополітичних проекціях. У цьому контексті, 

виходячи з достатньо високого рівня культурного, торгово-економічного та 

науково-технічного надбання німецької нації та держави, власне німецьке 
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трактування «м’якої сили» ґрунтується переважно на основі таких концепцій, 

як: концепція «цивілізованої сили», концепція «культурної сили», концепція 

«національного брендингу», концепція «глобальної геоекономічної потуги» або 

«торгової держави», а також концепція «мирного демократичного розвитку». 

Перелічені вище підходи у проектуванні Німеччиною власного впливу назовні є 

очевидними та доцільними не лише з точки зору наявних у держави ресурсів та 

досвіду, але пояснюються самими викликами й загрозами, що постають перед 

нею в рамках її східного вектору зовнішньої політики, безпосередньо – в регіоні 

ЦА. Основними серед останніх необхідно виділити: проблему міграції 

населення, наркотрафік та міжнародну злочинність, проблеми сталого розвитку, 

а також загострення геополітичної конкуренції провідних держав світу в регіоні 

Центральної Азії. 

Основними ж суб’єктами з реалізації «м’якої сили» ФРН у її зовнішній 

політиці виступає широке коло урядових та неурядових структур, серед яких 

основними можемо виділити федеральні міністерства держави (Міністерство 

закордонних справ, Міністерство економічного співробітництва і розвитку, 

Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ), неурядові 

культурно-просвітницькі (Інститут імені Гете, Німецька служба академічних 

обмінів) та науково-дослідні й технічні громадські організації (Німецька служба 

розвитку) та товариства (Німецьке товариство міжнародного співробітництва), 

політичні та корпоративні фонди (Фонд Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха 

Еберта, Фонд Фрідріха Науманна, Фонд Ханса Зейделя та Фонд Генріха 

Бьолля). В окрему категорію можна віднести німецькі засоби масової 

інформації (Німецька хвиля), а також інформаційно-аналітичні центри (Профі, 

Діректзу). 

Основні положення розділу висвітлені у науковій праці автора «Урядові 

інституції як провідники «м’якої сили» у зовнішній політиці ФРН» (2018 р.) 

[212]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ «М’ЯКОЇ СИЛИ» ФРН 

У РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

 

3.1. Політика ФРН щодо упровадження демократичного врядування у 

країнах Центральної Азії 

 

Одним з головних напрямів поширення німецьких норм і стандартів і, як 

наслідок, власного впливу в державах Центральної Азії є спроби ФРН 

долучитися до процесів зміцнення національних систем врядування останніх. 

Яскравим свідченням підвищеного інтересу Берліна до регіону 

Центральної Азії у галузі врядування є публікації німецьких політологів, що 

присвячені проблемам державного будівництва, демократії і політичного 

плюралізму в центральноазійських республіках. Зокрема, як вважає експерт з 

Інституту орієнталістики університету Галле Беата Ешмент, надії, які Захід 

покладав на процес демократизації, що почався на початку 1990-х рр., не 

виправдалися. За її словами, демократичні реформи в більшості 

центральноазійських республіках колишнього Радянського Союзу були 

згорнуті, а спрямована в регіон фінансова допомога часто використовувалася не 

за призначенням [213]. Як вважає німецький експерт, ситуація в країнах регіону 

розвивалася і розвивається приблизно по одному і тому ж сценарію. Так, на 

початку і середині 1990-х рр. там пройшли президентські вибори, які, за 

одностайною думкою західних спостерігачів, не були демократичними. 

Причому майже всі обрані тоді лідери змогли зберегти і навіть зміцнити свою 

владу, ініціювавши внесення відповідних поправок до конституцій. Як наслідок, 

Євросоюзу слід вести тут більш активну політику, вважає Беата Ешмент. Проте 

вона вказує на те, що підтримка опозиційних сил в регіоні повинна носити 

вибірковий характер: необхідно мати на увазі, що не кожен, хто висловлюється 

критично по відношенню до правлячого режиму, є демократом і заслуговує на 

підтримку з боку Заходу. Опозиція в центральноазіатських республіках 
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роз'єднана, це пов'язано з переслідуваннями з боку влади. Якщо вільне 

вираження думки веде за ґрати або до вимушеної еміграції, то виникає питання 

про алгоритм отримання політичного досвіду, що є необхідним для управління 

державою. У той же час керівник німецького Товариства сприяння розвитку 

демократії в Центральній Азії Міхаель Лаубш вважає, що в питаннях 

поглиблення співпраці ФРН з країнами регіону є ще значний потенціал: 

німецька політика в Центральній Азії занадто однобоко концентрується на 

чисто економічних питаннях, а не питаннях демократичного врядування 

[85, с. 81]. 

Авторитарні моделі в їх різних варіаціях у регіоні Центральної Азії 

виглядають як об'єктивне і неминуче явище. Однак основною небезпекою, за 

висновками німецьких експертів, є повсюдна деградація політичних партій. Всі 

законодавчі системи республік Центральної Азії характеризуються тими чи 

іншими обмеженнями на діяльність політичних партій і громадських 

організацій. На зміцнення авторитарних моделей в Центральній Азії, як 

вважають німецькі експерти, свого часу вплинули три основні чинники: 

1) багатонаціональний склад населення; 2) загроза ісламського 

фундаменталізму; 3) відсутність демократичних традицій. В ході будівництва 

національних держав у народів, які фактично не мали власного досвіду в цій 

справі, виникнення авторитаризму стало природним процесом. Тобто 

Центральна Азія повторила шлях всіх держав третього світу. Головною 

проблемою для регіону в найближчому майбутньому, на думку німецьких 

аналітиків, стане форма і спосіб передачі влади в цих державах [214]. 

Німецькі політологи приділили також велику увагу зовнішньополітичній 

орієнтації центральноазійських держав і геополітичній боротьбі навколо 

регіону. Той факт, що Європа тримається осторонь від геостратегічних ігор 

навколо Каспійського моря, на думку М. Штюрмер, диктується не мудрістю, а 

просто відсутністю продуманої стратегічної перспективи [215]. Фактично, мова 

йде не просто про контроль над енергоресурсами цього регіону, а про майбутнє 

західних індустріальних демократій. Боротьба також йде за право формувати 
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цивілізаційне обличчя регіону і визначати його геополітичну орієнтацію. 

Загальний тон німецьких публікацій з цього питання зводиться до того, що 

Захід, в тому числі Німеччина, повинні активніше діяти в регіоні, якщо вони не 

хочуть, щоб центральноазійські держави залишилися наодинці з Москвою [216]. 

У практичній площині період 1990-х років у відносинах ФРН з державами 

регіону Центральної Азії був позначений проведенням першою щодо останніх 

так званої «політики стабілізації». В основу «політики стабілізації» 

пострадянської Центральної Азії лягла публічно озвучена в 1997 році німецьким 

міністром оборони Ф. Рюе стратегія «зміцнення і консолідації національної 

незалежності і суверенітету ключових країн» регіону – Казахстану і 

Узбекистану [217]. 

Безпосередні зусилля Німеччини щодо зміцнення незалежності і 

забезпечення прозахідної орієнтації режимів в «ключових країнах» Центральної 

Азії у першу чергу відображалися у політичному залученні Бонна (починаючи з 

1996 року) до врегулювання конфліктів в афгано-таджицькій кризовій зоні. У 

травні 1996 року Німеччина домоглася призначення німецького дипломата 

Г. Мерема спеціальним представником Генерального секретаря і главою Місії 

спостерігачів ООН в Таджикистані, в липні того ж року посаду голови 

Спеціальної місії ООН в Афганістані зайняв німець Н. Холл. І якщо ситуація в 

Афганістані за час роботи Н. Холла (до грудня 1997 року) не дозволяла 

сподіватися на будь-які успіхи у миротворчій діяльності, то перебування на 

посаді Г. Мерема (до травня 1998 року) збіглося за часом з укладенням та 

початком реального виконання мирних угод з припинення громадянської війни 

в Таджикистані [218, с. 10]. 

На початку 2000-х років в німецьких правлячих колах намітилася тенденція 

до зростання стурбованості та занепокоєння щодо актуалізації цілого комплексу 

загроз у регіоні Центральної Азії, – наркотрафіку, нелегальної міграції, 

зростання соціальної напруженості, згортання демократичних процесів, 

встановлення в деяких республіках відвертих диктатур і зростанням в них 

загрози економічного колапсу, виходу на сцену радикального і войовничого 
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ісламу, що підтримувався зацікавленими силами ззовні і питомою внутрішньою 

нестабільністю. У такому контексті за доцільне убачалося посилення 

німецького впливу на регіон Центральної Азії через інтенсифікацію одночасно 

політичного, соціально-економічного та інституційного співробітництва з його 

державами в рамках загальної стратегії з реформування системи державного 

врядування останніх, а насамперед удосконалення їх правової бази. 

Так, для підтримки реформ і обміну досвідом між ЄС і країнами 

Центральної Азії в галузі правових та судових реформ, які визнаються 

центральноазійськими країнами як надзвичайно необхідні, в контексті Стратегії 

ЄС 2007 року була розроблена спеціальна ініціатива «Ініціатива ЄС з правових 

реформам в Центральній Азії». Франція і Німеччина виступили провідними 

координаторами з боку ЄС в галузі розвитку цієї ініціативи, і перший 

концептуальний документ був обговорений в ЄС і представлений 

центральноазійським партнерам вже на Міністерській зустрічі в Ашхабаді 

(Трійка ЄС – Центральна Азія) у квітні 2008 року. Дана Ініціатива включила в 

себе посилений політичний діалог на всіх рівнях і більше ресурсів для програм 

із судових реформ з боку ЄС і його держав-членів. 

З боку ФРН активну роботу із вдосконалення державної і правової системи 

в країнах Центральної Азії наразі здійснює Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва. Зокрема, на замовлення Федерального міністерства 

економічного співробітництва та розвитку Німеччини терміном на 2014-

2018 роки НТМС реалізовує програму щодо сприяння правовій державності для 

сталого розвитку економіки центральноазійських держав. Метою зазначеної 

програми є надання підтримки країнам Центральної Азії при проведенні ними 

судових і правових реформ, що, як результат має покращити правову 

стабільність останніх. Основний розрахунок німецьких експертів робиться на 

те, що досягнення правової стабільності має позитивно вплинути на сталий 

розвиток економіки і сприятиме залученню як місцевих, так і зарубіжних 

інвесторів у регіон. Другою метою програми є посилення довіри населення до 

судової системи та її представників [90]. 
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З точки зору представників НТМС основою сильної і такої, що викликає 

довіру населення правової системи, є досконалі закони, прозорі адміністративні 

і судові процедури, висококваліфіковані судді і адвокати, а також громадянське 

суспільство з високою правовою культурою. У зв'язку з цим передбачена на 

2014-2018 роки програма поставила собі за завдання, у співпраці з 

партнерськими установами в країнах Центральної Азії визначити проблемні 

галузі і первинні потреби в реформах, спільно розробити пропозиції щодо 

вирішення проблем та забезпечити супровід процесу імплементації правових 

реформ. Програма враховує різний рівень розвитку кожної з країн і таким 

чином адаптує свою роботу до відповідних потреб партнерів, а також за 

допомогою регіональних заходів підтримує міжрегіональну співпрацю для 

отримання ефекту синергії. 

Наразі в рамках Програми вже розроблено модельні закони з 

адміністративних процедур і адміністративно-процесуального кодексу, на 

основі яких робочі групи відповідних країн розробили або реформували своє 

національне законодавство. Крім того, в деяких країнах надається підтримка 

при написанні коментарів з цивільного та цивільно-процесуального права. 

Так, у Казахстані у 2015 році були створені робочі групи, що розробляли на 

основі модельних законів проект Закону про адміністративні процедури і 

адміністративно-процесуальний кодекс. Починаючи з 2014 року, за підтримки 

програми, розроблявся проект нового цивільно-процесуального кодексу, який в 

даний час прийнятий парламентом. 

У Киргизстані влітку 2015 року були прийняті Закон про адміністративні 

процедури і адміністративно-процесуальний кодекс, які набули чинності в 2016 

році. Передбачається, що Програма й надалі продовжуватиме надавати 

підтримку проведенню навчальних семінарів для суддів і посадових осіб 

адміністративних органів. У цьому контексті відзначимо, що у випадку 

Киргизстану особливо показовою є робота іншої німецької структури – 

Німецької фундації міжнародно-правового співробітництва. Німецька фундація 

міжнародно-правового співробітництва (НФМПС) – є німецькою 
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некомерційною організацією, що була заснована у 1992 році за ініціативою 

Федерального міністерства юстиції Німеччини. Приводом для прийняття 

рішення про заснування НФМПС і реалізації перших її проектів послужили 

свого часу численні запити, спрямовані до Федерального міністерства юстиції з 

боку держав Центральної, Східної та Південно-Східної Європи на переломному 

етапі розвитку останніх. У цих запитах виражалися прохання про надання 

допомоги при проведенні майбутніх державно-адміністративних реформ. 

Наразі примітним є те, що НФМПС працює саме за дорученням і з 

бюджету Федерального міністерства юстиції та захисту прав споживачів, а 

також завдяки державним субсидіям для реалізації конкретних проектів, 

зокрема, від Міністерства закордонних справ ФРН. Крім того, НФМПС 

проводить проекти ЄС, які організовує і фінансує Європейська комісія в рамках 

європейської політики добросусідства та приєднання до Європейського Союзу. 

Після вдалої реалізації власних проектів в регіоні Східної Європи НФМПС 

почала надавати допомогу країнам колишнього Радянського Союзу (СРСР) у 

галузі розвитку структур правової держави та ринкової економіки. Зокрема, у 

Киргизстані робота НФМПС зосереджується на таких вузлових галузях та 

питаннях, як правосуддя і державне законодавство, боротьба з корупцією, 

реалізація міжнародних стандартів у сфері прав людини і зміцнення структур 

громадянського суспільства. 

Співробітництво у правовій сфері за останні роки відбувається в тісному 

узгодженні дій НФМПС з Міністерством юстиції Киргизстану. Професійний 

діалог зосередився, зокрема, на питаннях законодавства і державного 

будівництва. Крім того, мова йде про необхідність проведення роботи з 

підвищення професіоналізації організаційної структури в Міністерстві юстиції 

Республіки, а також про свободу і захист інформації та про доступ до 

правосуддя. Ці теми обговорювалися детально і з урахуванням практичних 

аспектів як в ході заходів в Киргизстані, так і під час робочих візитів до 

Німеччини. Також проводяться консультації НФМПС та Міністерства юстиції в 

сфері адміністративного і кримінального права. 
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Важливим кроком на шляху зміцнення незалежності системи правосуддя 

Республіки Киргизстан стала проведена в 2014 році модернізація киргизької 

адвокатури. Ухвалення нового Закону «Про адвокатуру» в липні 2014 року і 

створення нових органів адвокатського самоврядування лягли в основу 

двосторонніх консультацій з НФМПС. Робочий візит киргизьких адвокатів до 

Німеччини, а також організована НФМПС дводенна конференція в Бішкеку 

(2014 року) стосувалися питань заново створюваної адвокатури в Киргизстані, а 

також реформ у сфері юридичної освіти. У центрі уваги професійних дискусій 

стояли наступні аспекти: 1) зміцнення адвокатури та її незалежності; 

2) застосування та тлумачення нових законодавчих норм; 3) перші практичні 

кроки на шляху до самоврядування [219]. 

Особлива увага приділялася способам забезпечення якості юридичної 

освіти та процедури іспитів, а також допуску до адвокатської діяльності. 

Діяльність НФМПС також істотно визначається й участю в гранті 

Європейського Союзу під назвою «Promotion of Rule of Law in the Kyrgyz 

Republic». Цей проект, що спрямовувався на професіоналізацію ресурсів в 

системі правосуддя і в рамках механізмів нагляду, реалізовувався з серпня 2014 

по листопад 2017 року. Разом з тим, як відзначають німецькі фахівці, залишки 

впливу радянського минулого продовжує все ж таки дещо ускладнювати 

оптимізацію екзаменаційного процесу і впровадження європейської практико-

орієнтованої системи навчання в Киргизстані [219]. 

У Таджикистані програма сприяє розробці підручника з цивільного 

процесу. Крім цього в рамках пілотного проекту проводиться впровадження 

системи електронного судового діловодства та створення загальнодоступної 

електронної бази судових рішень. 

Одночасно завдяки німецькій допомозі та сприянню у Таджикистані були 

зроблені зусилля з модернізації кодексу адміністративних правопорушень та 

доповнення його адміністративно-процесуальними нормами. Зокрема, у 2010 

році за підтримки НТМС була створена відповідна робоча група для розробки 

відповідного законопроекту. Однак робоча група, яка до того моменту вже 
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включила в законопроект норми, що регулюють розгляд публічно-правових 

суперечок, в кінці 2010 року прийняла рішення розділити ці дві області і, таким 

чином, наслідувати приклад Казахстану. Тому внесений до Парламенту в 2011 

році законопроект є всього лише модернізованим законом про адміністративні 

правопорушення в галузі громадського порядку. 

На відміну від цього у Республіці Таджикистан вже проведена реформа 

закону про адміністративні процедури, який, проте відчуває значні дефіцити 

при його застосуванні. Нові ж кроки в напрямку створення адміністративно-

процесуального кодексу поки що вкрай незначні. 

Впродовж 2014-2015 років у Туркменістані за консультативної підтримки 

НТМС був розроблений новий Цивільно-процесуальний кодекс, який набув 

чинності у 2016 році. Також передбачено продовження роботи з написання 

коментаря до цивільного кодексу. Крім того, програма сприяє створенню 

публічного реєстру, має схожість з Поземельною книгою у Німеччині. 

На початку 2016 року, у відповідь на програмну промову президента 

Туркменістану в Парламенті була створена робоча група, до складу якої 

увійшли також співробітники і експерти НТМС та яка на даний час займається 

розробкою туркменського закону про адміністративні процедури на основі 

Закону про адміністративні процедури Німеччини. При цьому однозначно 

враховуються особливості Туркменістану або ж особливості країн 

пострадянського простору. Це стосується, наприклад, нормування важливих 

принципів адміністративних процедур і більш докладної кодифікації щодо 

нових принципів закону про адміністративні процедури, як, наприклад, принцип 

дослідження обставин справи судом або принцип захисту довіри [220, с. 19]. 

У свою чергу, в Узбекистані надається підтримка при розробці коментаря 

до цивільно-процесуального кодексу і закону про адміністративні процедури. 

Загалом, регіональна програма «Сприяння правовій державності в Центральній 

Азії» працює в Узбекистані з 1994 року. В рамках регіональної програми 

надається підтримка в розбудові незалежної судової системи і розвитку сучасної 

правової системи, заснованої на принципах правової держави. Починаючи з 
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2012 року нові напрямки діяльності враховують аспекти сталого розвитку 

економіки шляхом поліпшення правових умов. Особлива увага при цьому 

приділяється питанням публічного права, особливо введенню права 

адміністративних процедур і адміністративного процесуального права 

(адміністративної юстиції). Це також дозволяє досліджувати важливі для 

економіки дії державних органів влади Узбекистану. 

Найважливішими партнерами проекту НТМС в Республіці Узбекистан є 

Верховний суд і Міністерство юстиції. Крім того ведеться співпраця з 

університетами та іншими науковими установами Узбекистану. Поряд з ad hoc 

консультування законів і проведення тренінгів щодо юридичної методології в 

цілому, передбачені такі пріоритетні дії на поточному етапі програми, як: 

1) запровадження сучасного адміністративного права; 2) сприяння 

регіональному співробітництву та різного роду міжнародним мережевим 

структурам; 3) видання публікацій. 

У першому випадку Програма НТМС консультує створену при 

Міністерстві юстиції Узбекистану робочу групу з розробки Закону про 

адміністративні процедури Республіки Узбекистан. У другому випадку 

Програма проводить міжнародні конференції в російськомовному просторі з 

метою зміцнення регіонального співробітництва та заохочення обміну різного 

досвіду в галузі реформ. В рамках семінарів, засідань робочих груп, 

національних і міжнародних конференцій, інформаційно-ознайомчих поїздок по 

Європі проводиться обмін німецьким і європейським досвідом з узбецькими 

юристами. У третьому випадку, для забезпечення однакового правового 

розвитку Програма надає підтримку при публікації спеціальних матеріалів, 

коментарів і навчальної літератури. Наприклад, спільно з Вищим господарським 

судом Республіки Узбекистан був виданий «Збірник матеріалів узагальнень 

судової практики розгляду господарських спорів» [91]. 

Регіональна програма в Узбекистані в період 2012-2015 рр. отримала грант 

Європейського Союзу в розмірі 2,5 млн. євро для реалізації проекту «Сприяння 

судово-правових реформ в Узбекистані». Основними темами проекту були 
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розподіл гілок влади; консультування законодавства відповідно до міжнародних 

стандартів у галузі кримінального права і забезпечення незалежного 

представника для обвинувачених в кримінальному процесі. 

Також були проведені тренінги з працівниками Міністерства юстиції і 

Генеральної прокуратури, надані навчальні матеріали, створена електронна 

платформа для навчання і проведено консультування різних законодавчих 

ініціатив. Крім того, було надано сприяння в подальшому удосконаленні 

електронної бази даних (LexUz) для юридичних документів з узбецького та 

міжнародного права, заснована електронна бібліотека, розроблена система 

управління контентом, для того щоб мати доступ для систематичної 

консультації стосовно даних, що розроблені проектом, а також встановлені 

легкодоступні центри зберігання даних. Крім того, в 12 місцях на території 

Республіки Узбекистан були обладнані кабінети для дистанційного навчання 

для Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх 

справ Республіки Узбекистан [91]. 

Іншим напрямом проектування впливу та зміцнення німецьких позицій в 

країнах Центральної Азії є налагодження міжпартійних контактів та робота з 

місцевими органами влади. З цього приводу, як зазначив у 2009 році 

Надзвичайний і Повноважний посол ФРН у Республіці Казахстан, Райнер Ойген 

Шлагетер, сучасна політика Німеччини щодо просування та зміцнення 

демократії у Казахстані, як і в інших республіках Центральної Азії, у цілому 

передбачає три ключові напрями – вдосконалення вже наявних: 1) законів про 

засоби масової інформації; 2) законів про політичні партії і сили; 3) законів про 

вибори [92]. 

Ще у 1999 році була сформована міжрегіональна парламентська група 

«Німеччина – Центральна Азія». Метою групи є підтримка тісних контактів 

німецьких парламентарів з парламентарями країн Центральної Азії – 

Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також 

Монголії. До складу парламентської групи входять депутати Німецького 

Бундестагу, що представляють всі фракції, однак у своїй діяльності група 
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керується надпартійними інтересами. 

У 2009 році, напередодні «Року Казахстану в Німеччині», казахстанські 

мажілісмени запропонували німецьким колегам створити спеціальну казахсько-

німецьку міжпарламентську підгрупу «Німеччина – Казахстан», яка б могла 

робити свій внесок в розвиток міжпарламентської взаємодії виключно на 

двосторонньому рівні. Відтак, за підсумками візиту Федерального президента 

Німеччини Хорста Келера до Республіки Казахстан у Мажилісі Парламенту 

Республіки Казахстан була створена спеціальна парламентська група 

«Казахстан – Німеччина» під керівництвом Н. Рустемова. 

Взаємодія з органами місцевої влади також забезпечується по лінії 

німецьких партій та безпосередньо задіяними для цієї мети німецькими 

фондами. Зокрема, Фонд Конрада Аденауера бере активну участь у зміцненні 

парламентських інституцій та місцевого самоврядування в Центральній Азії. 

Протягом останніх років Фонд організував та провів кілька конференцій та 

експертних круглих столів з таких актуальних тем, як «Розвиток 

багатопартійної системи та партійної конкуренції в Киргизстані та 

Узбекистані», а також «Важливість парламенту як інструменту громадського 

контролю для забезпечення й захисту громадянських та політичних прав 

населення». В Таджикистані були проведені семінари для обговорення розвитку 

партій та парламентаризму у партнерстві із засобами масової інформації. Крім 

того, в Казахстані були проведені семінари з основ місцевого самоврядування, в 

яких взяли участь члени парламенту та місцева адміністрація [221, с. 84]. 

У свою чергу близький до баварської партії Християнсько-соціальний союз 

Фонд Ханнса Зайделя здійснює свою діяльність у регіоні Центральної Азії 

починаючи з 2002 року. Фонд почав свою роботу з навчання фахівців органів 

місцевої влади. У Киргизії Фонд працює разом з Академією управління при 

президенті Республіки Киргизстан. За останні роки через його освітні програми 

пройшли понад три тисячі службовців Республіки. Сьогодні ці люди працюють 

в Апараті президента держави, міністерствах і відомствах, очолюють 

адміністрації міст. 
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За свідченням керівника проекту Фонду Ханнса Зайделя в Центральній 

Азії, доктора Макса Георга Майерса, майже половина випускників освітніх 

програм Фонду в Киргизстані має кар'єрний зріст і закріплюється у владних 

структурах. За такою ж схемою працює фонд Ханнса Зайделя в Казахстані і 

Таджикистані [93]. 

Свої політичні програми в країнах Центральної Азії реалізують також 

керований німецькою соціал-демократичною партією Фонд Фрідріха Еберта та 

Німецький фонд Фрідріха Наумана (Вільна демократична партія Німеччини). 

Так, в Узбекистані помітним є залучення Фонду Фрідріха Еберта до розвитку 

громадянського суспільства з акцентом на посилення участі жінок у 

економічному та політичному житті. У цьому напрямі Фонд прагне поліпшити 

механізми взаємодії узбецьких організацій громадянського суспільства з 

державними органами влади. У 2015 році з цією метою було організовано два 

публічні заходи, що спрямовані на сприяння обміну досвідом розвитку 

громадянського суспільства Німеччини та Узбекистану. Під час семінарів, в 

яких брали участь Національна асоціація громадських організацій та Академія 

державного управління Узбекистану, була представлена німецька модель 

громадянського суспільства, а також проведено критичний огляд поточних 

проблем та викликів для узбецьких громадських організацій [221, с. 82]. 

Залучення Фонду Фрідріха Еберта до становлення громадянського 

суспільства в Киргизстані та Таджикистані зосереджується на гендерній 

обізнаності та включенні жінок у політичні процеси, а також на розширення 

можливостей участі у політичному житті держави молодого покоління. Зокрема, 

в Киргизстані Фонд спрямовує діяльність на розвиток демократичних інститутів 

і політичної культури через концепцію «різноманітного громадянського 

суспільства». Прикладом цього є зусилля Фонду з розширення політичних прав 

жінок в Киргизії, зокрема заснування у 2015 році з нагоди 90-річчя жіночого 

руху киргизів спільно з Фондом Рози Отунбаєвої Жіночого форуму 

Киргизстану. Захід зібрав понад 1200 активістів з усіх регіонів країни та став 

платформою для обговорення політичної участі жінок, а також їхнього доступу 
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до національної системи правосуддя [221, с. 83]. 

Протягом 2012 – 2014 років в Киргизстані за допомогою Фонду Фрідріха 

Еберта був реалізований проект молодіжного лідерства, що спрямований на 

сприяння участі молодих людей у суспільно-політичному житті держави. 

Проект, який здійснювався спільно з Інститутом розвитку молоді, проводив для 

молодих активістів тренінги з питань зміцнення потенціалу, управління 

проектами для соціального підприємництва [221, с. 83]. 

Загалом, діяльність в регіоні Центральної Азії німецьких політичних 

фондів об'єднує спільна мета – формування місцевої політичної спільноти, що 

скерована у своїх діях на зміцнення європейського орієнтування та політичної 

інтеграції з країнами Західної Європи, розширення за рахунок останнього 

німецького впливу в регіоні. 

Окремої уваги в рамках розгляду механізмів проектування німецького 

впливу на систему демократичного врядування в країнах Центральної Азії 

заслуговують процеси формування та діяльності у регіоні громадянського 

суспільства. У цьому плані восени (з 22 по 23 жовтня) 2015 року Міністерством 

закордонних справ Німеччини було організовано і проведено семінар з 

проблеми прав людини у регіоні Центральної Азії, за результатами якого було 

підготовлено оглядовий документ із зазначеної проблеми. Даний документ 

окреслив основні проблеми громадянського суспільства в п'яти країнах 

Центральної Азії, а також запропонував рекомендації уряду Федеративної 

Республіки Німеччина щодо необхідних заходів і дій для розв’язання нагальних 

проблем в цій галузі. Примітно, що підготовка документу була здійснена 

німецькою стороною знову ж таки за сприяння політичних фондів ФРН та у 

тісній взаємодії з рядом центральноазійських організацій громадянського 

суспільства, зокрема, з Казахстанським міжнародним бюро з прав людини і 

дотримання законності (Казахстан); Громадським фондом «Голос Свободи» 

(Киргизстан); «Нота Бене» (Таджикистан); Туркменською ініціативою з прав 

людини (туркменська організація у вигнанні, що базується в Австрії); 

Асоціацією «Права людини в Центральній Азії» (узбецька організація, що 
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створена політемігрантами і базується у Франції); а також організацією 

«Міжнародне партнерство з прав людини» (Бельгія) [222]. 

Загалом, проведений спільно німецькими та центральноазійськими 

громадськими організаціями моніторинг середовища діяльності та захисту прав 

на діяльність структур громадянського суспільства в п’яти державах засвідчив 

їх незадовільний стан або навіть тенденції до погіршення. Зокрема, у Республіці 

Казахстан упродовж останніх п’яти років виявилися тривожні ознаки 

погіршення середовища функціонування організацій громадянського 

суспільства. Останнє пояснюється тим, що державні міністерства Республіки 

стали наділятися новими і розширеними повноваженнями щодо контролю і 

нагляду за діяльністю неурядових організацій. При цьому неподання такими 

організаціями необхідних або «точних» відомостей про себе чи свою діяльність 

до бази даних міністерства може спричинити за собою штрафи, призупинення їх 

діяльності або подальше закриття [222]. 

У Киргизстані стурбованість німецьких громадських організацій та 

німецького МЗС викликав розгляд у 2015 році киргизьким парламентом проекту 

закону «про іноземних агентів». Згідно з положеннями даного законопроекту, 

національні неурядові організації зобов'язані визнавати себе у якості «іноземних 

агентів», якщо вони отримують іноземне фінансування і залучені в «політичну 

діяльність». Насправді, трактування цього терміну може бути настільки 

широким, що він може бути застосований практично до будь-якого виду 

діяльності неурядової організації. Законопроект також надавав представникам 

влади нові широкі повноваження втручатися у внутрішні справи неурядових 

організацій та вводив проблемні положення про кримінальну відповідальність 

представників відповідних організацій в якості окремої категорії 

злочинців [149]. 

Незважаючи на гостру критику законопроекту про «іноземних агентів», на 

початку червня 2015 року документ було схвалено парламентом в першому 

читанні. Пізніше у цей же місяць законопроект був таки знятий з порядку 

денного пленарного засідання і відкликаний для додаткового обговорення в 
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комітетах. Втім, останнім часом групи громадянського суспільства, активісти і 

юристи в Киргизстані все частіше піддаються інформаційним атакам, 

залякуванню та переслідуванню. Державні засоби масової інформації та 

громадські діячі Киргизстану звинувачують недержавні громадські організації у 

сприянні реалізації політичних інтересів іноземних донорів і в зраді 

національних цінностей. 

У Таджикистані ряд громадських організацій зазнали серії перевірок з боку 

Податкового комітету та інших державних структур, які в деяких випадках були 

мотивовані міркуваннями національної безпеки. Це викликало стурбованість 

спробами залякати і змусити замовкнути ті неурядові організації, що 

займаються питаннями прав людини. Кілька правозахисних неурядових 

організацій в даний час знаходяться під загрозою закриття через уявне 

недотримання адміністративних і технічних вимог. 

Примітно, що чинне законодавство Таджикистану насправді не 

регламентує деталей проведення перевірок НУО, проте встановлює широкі 

підстави для попередження, штрафів і закриття неурядових організацій. 

Поправки до Закону «Про громадські об'єднання», що були підписані 

президентом у серпні 2015 року, свідчать, що процедура перевірки статутної 

діяльності НУО «затверджується» Міністром юстиції. Проте, ніякі норми в 

цьому відношенні не було вжито. 

Згідно з новими поправками до Закону «Про громадські об'єднання», 

неурядові організації зобов'язані повідомляти Міністерство юстиції про всі 

кошти, отримані ними з-за кордону для включення відповідної інформації до 

Спеціального реєстру гуманітарної допомоги. Хоча чітка процедура здійснення 

таких дій не була визначена, а урядові інструкції по реалізації нових норм – не 

прийняті, організації громадянського суспільства висловили занепокоєння тим, 

що ця вимога не тільки покладе на них додаткове адміністративне 

навантаження, але також може бути використана для перешкоджання доступу 

громадських організацій до фінансування в порушення міжнародних стандартів. 

У свою чергу в Туркменістані прийнятий у 2014 році закон «Про 
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громадські об'єднання», вимагає обов'язкової реєстрації об'єднань, встановлює 

жорсткі правила реєстрації для національних організацій і надає представникам 

влади широкі повноваження для нагляду за діяльністю і фінансуванням 

об'єднань [144]. Держава фактично підтримує діяльність квазі-неурядових або 

про-урядових організацій, в той час як незалежні правозахисні організації, у 

тому числі німецькі, не можуть повноцінно функціонувати в створених умовах. 

Окремі випадки періоду 2012-2015 років проілюстрували триваюче 

переслідування цивільних активістів, журналістів та інших осіб, які відкрито 

критикують дії влади. Так, влітку 2015 року посилаючись на безпрецедентний 

тиск з боку держави подав у відставку кореспондент Радіо «Вільна 

Європа»/Радіо «Свобода» Османкули Халлієв. Сапармамед Непескуліев, який 

співпрацював з цією ж радіостанцією, у серпні 2015 був затриманий за 

звинуваченням у зберіганні «наркотичних» коштів та засуджений до трьох років 

позбавлення волі [223]. Влітку 2015 року в ході широкої кампанії з довільного 

демонтажу супутникових антен, що обмежує доступ громадян до інформації із 

зарубіжних джерел, представниками влади були демонтовані антени, що 

належали відомому цивільному активісту Наталії Шабунц [133, с. 3]. 

В Узбекистані німецькі представники звертають увагу на те, що в даний 

час в державі немає належних умов для легального фінансування і 

працевлаштування незалежних правозахисників. Останні постійно піддаються 

залякуванню і переслідуванню. Розглянувши четверту періодичну доповідь 

Узбекистану про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права в липні 2015 року, Комітет ООН з прав людини висловив стурбованість 

«постійними повідомленнями про домагання, стеження, довільні арешти і 

затримання, практику тортур і жорстокого поводження з боку співробітників 

правоохоронних органів, з приводу переслідувань за сфабрикованими 

звинуваченнями незалежних журналістів, критиків уряду і дисидентів, 

правозахисників та інших активістів, помсту за їх діяльність». [224] 

Виходячи із попередньо виявлених порушень та створюваних перешкод, 

німецькими структурами громадянського суспільства спільно з представниками 
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центральноазійських НУО були підготовлені рекомендації для уряду 

Федеративної Республіки Німеччина та його дипломатичним представництвам в 

державах Центральної Азії. 

Останні закликали німецьку дипломатію висловити урядам країн 

Центральної Азії значиму і тверду стурбованість у зв'язку з ситуацією 

громадянського суспільства. Використовувати наявні в розпорядженні 

Німеччини, як головного європейського партнера країн Центральної Азії, а 

також провідної держави-члена ЄС і країни-голови Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2016 році, важелі, щоб наполягти на 

реалізації конкретних і ефективних заходів щодо розв’язання окреслених 

проблем. Зокрема, вимагати від владних органів держав регіону: 

1. утриматися від прийняття або примусового застосування нових 

законодавчих актів, які обмежують діяльність і доступ до фінансування НУО в 

порушення міжнародних стандартів, які захищають право на свободу асоціацій і 

інші основні права; 

2. привести чинне законодавство і практику з питань діяльності НУО у 

відповідність до вимог міжнародного права в галузі прав людини, а також 

консультуватися і тісно співпрацювати з міжнародними експертами та 

громадянським суспільством з питань реформування даної сфери; 

3. забезпечити громадським організаціям можливість функціонувати без 

перешкод і неправомірного втручання, незалежно від джерел їх фінансування і 

освітлюваних ними проблем, а також не допускати необґрунтованої відмови в 

реєстрації, накладення санкцій і закриття НУО; 

4. утриматися від використання риторики, що дискредитує організації 

громадянського суспільства та їх представників, покласти край залякуванню і 

переслідуванню правозахисників, адвокатів, журналістів і дисидентів; 

5. забезпечити умови, є не передбачають арешту, звинувачення або 

тюремного ув'язнення за здійснення своїх прав на свободу вираження поглядів, 

зібрань і асоціацій та інших основних прав; а також негайно і беззастережно 

звільнити всіх, хто утримується під вартою за відстоювання таких прав; 
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6. вжити конкретні та ефективні заходи щодо виконання рекомендацій 

установ ООН із захисту прав людини в відношенні ситуації громадянського 

суспільства у відповідних країнах; 

7. підтримувати постійні і тісні контакти з незалежними правозахисними 

групами і правозахисниками в республіках Центральної Азії та надавати їм 

відчутну підтримку в їх роботі по забезпеченню дотримання прав людини в їх 

країнах, включаючи надання гласності спроб влади регіону поставити під 

сумнів легітимність їх діяльності. Також консультуватися і підтримувати 

контакти з правозахисними групами і правозахисниками з Центральної Азії, які 

перебувають у вигнанні і базуються в європейських країнах; 

8. відповідно до Керівних принципів щодо захисту правозахисників ЄС і 

ОБСЄ, вживати належних заходів для надання підтримки та сприяння 

правозахисним групам і правозахисникам, які піддаються особливому ризику, в 

тому числі за допомогою термінової видачі віз і допомоги при переїзді в 

безпечну третю країну в екстрених випадках. 

Одночасно були підготовлені й рекомендації для ФРН як держави, що 

головувала в ОБСЄ у 2016 році. До них зокрема були віднесені: 

1) у період головування приділяти пріоритетну увагу проблемі звуження 

простору для громадянського суспільства в Центральній Азії та інших країнах 

на просторі ОБСЄ, а також задіяти повноваження головування для протидії 

тенденціям використання стурбованості щодо національної стабільності та 

безпеки з метою придушення громадянського суспільства; 

2) продовжувати позитивну практику попередніх головуючих країн ОБСЄ 

щодо тісної співпраці з громадянським суспільством в сфері прав людини, в 

тому числі шляхом проведення регіональних і тематичних консультацій 

громадянського суспільства з актуальних питань; 

3) ініціювати поліпшення координації між установами та державами-

учасницями ОБСЄ у сфері підтримки та захисту, що знаходяться під загрозою 

правозахисних груп і правозахисників, і сприяти поінформованості щодо 

положень і реалізації нових «Керівних принципів свободи об'єднання і захисту 
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правозахисників» Бюро демократичних інститутів і прав людини [222]. 

Важливим чинником, що визначатиме ступінь німецького впливу, а також 

поширення німецьких норм і стандартів у процесах державного будівництва 

центральноазійських країн є вплив радикального і войовничого ісламу, а також 

боротьба із ним у даному регіоні. 

З цього приводу відзначимо, що німецьке керівництво спочатку слабо 

реагувало на тенденції дестабілізації становища в регіоні Центральної Азії, що 

намітилася ще упродовж 1990-х років. Особливо помітно це було і на фоні 

проникнення в листопаді 1998 року загонів представника Ходжентского 

таджицького клану М. Худойбердиева з території Узбекистану в Ленінабадській 

області Таджикистану, терористичними вибухами в Ташкенті в лютому 1999 

року і вторгненням бойовиків Ісламського руху Узбекистану в Баткенський 

район Киргизстану в серпні 1999 року. Стримана позиція ФРН визначалася 

невдоволенням німецької влади деструктивною політикою свого союзника – 

Ташкента щодо Таджикистану і підкріплювалася висновками німецьких 

дослідників, які вважали репресивний характер узбецького режиму однією з 

причин становлення ісламського радикалізму в регіоні [225, с. 53]. 

Після повторення влітку 2000 року подій в Центральній Азії, що були 

пов'язані з вторгненням ісламських бойовиків до Киргизстану і Узбекистану, в 

Європі з тривогою почали спостерігати за розвитком подій в регіоні. Об'єктом 

уваги стали президентські вибори в Киргизії в жовтні 2000 року. Вони 

викликали розчарування політичних кіл Європи. Особливо гострій критиці 

піддалася політика А. Акаєва, яка продемонструвала, що він переслідує своїх 

політичних опонентів і фактично створив авторитарний режим, причому ця 

критика виходила в основному з боку Німеччини. У той же час, не дивлячись на 

своє критичне ставлення до режиму Акаєва, Берлін прийшов до думки про 

необхідність надати військово-технічну допомогу киргизької армії, яка 

продемонструвала своє безсилля в боях з ісламістами. 

У цьому відношенні, можна стверджувати, що загалом відбувся докорінний 

перегляд Німеччиною перспектив утвердження радикального ісламу в 
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центральноазійських державах і його зв’язку з європейською регіональною 

безпекою. 

По-перше, відродилися побоювання німецьких політичних кіл з приводу 

впливу ситуації в регіоні на Росію. 15 лютого 2001 року тижневик «Вельт» 

оприлюднив основні тези доповіді Федеральної розвідувальної служби ФРН, 

керівництво якої попереджало німецьку владу про «можливу нестабільність в 

Росії» під впливом бойових дій, що відбувалися в Чечні і прогнозованої 

чергової вилазки ісламських екстремістів в Центральній Азії навесні 2001 року. 

У цей час повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Й. Фішер під час візиту до 

Москви 13 лютого 2001 року обговорював зазначену тему з російським 

керівництвом [226]. Зміст наступних заяв німецького керівництва, зокрема теза 

про особливу зацікавленість Росії в тому, щоб не допустити перетворення 

Центрально-Азійського регіону в чергову «порохову бочку» етносоціальних 

конфліктів, показує, що Берлін отримав певні запевнення Москви по даній 

проблемі [131]. 

По-друге, підвищене занепокоєння Берліну викликали конкретні загрози 

безпеці, що виходили з Центральної Азії, а саме: наркотрафік, тероризм, 

деградація навколишнього середовища, міграція. Стосовно до проблеми 

тероризму, на думку М. Лаумуліна, зростаючий інтерес до Центральної Азії 

визначався посиленням з 2000 року боротьби з терористичними групами 

всередині самої Німеччини, в ході якої виявлявся прямий зв'язок між «Аль-

Каїдою», режимом талібів, Ісламським рухом Узбекистану, сепаратистськими 

уйгурскими організаціями в Синдзян-Уйгурському автономному районі [227]. 

Нарешті, дестабілізація ставила під загрозу жваво зростаючий на той час 

економічний інтерес Німеччини до регіону та її відповідно економічні 

відносини. Різке і стабільне зростання з 1997 року імпорту нафти в ФРН з 

Казахстану вивів останній у 2001 році на шосте місце в списку постачальників 

при обсязі 4,3 млн. тонн. Стрибкоподібне зростання, в тому числі і за рахунок 

збільшення німецького експорту, двостороннього товарообігу, досягло в 2001 

році 1,7 млрд. євро. Також, починаючи з 1999 року почалися значні за обсягом 
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поставки до Німеччини азербайджанської нафти, що склали в 2001 році 1,2 млн. 

тонн. [228]. 

Що стосується Республіки Таджикистан, то у контексті проблеми 

радикального ісламізму ця держава знаходиться в особливо небезпечному 

положенні, маючи спільний кордон з Афганістаном протяжністю більш ніж 

1300 км. Ще у 2009 році в Таджикистані під егідою ОБСЄ і за підтримки ФРН, 

був створений прикордонний коледж, де проводяться курси навчання з 

управління кордонами для офіцерів з країн Центральної Азії. Причому з 3,5 

тисяч підготовлених фахівців четверта частина припадає на афганських 

прикордонників. Ця установа робить відчутний внесок у справу зміцнення миру 

в регіоні, але без підготовки як офіцерів вищого командного складу, так і 

молодших військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Росії 

кордони Таджикистану не можуть поки що охоронятися належним чином. Лише 

у 2015 році Душанбе отримав військову допомогу від Російської Федерації на 

суму більше 1 млрд. доларів, тепер же Республіка Таджикистан розраховує й на 

допомогу Німеччини в боротьбі з ісламістами, які проникають з сусіднього 

Афганістану [102]. 

Також можна відзначити спроби координації політики та спільних дій по 

боротьбі з тероризмом та радикальним ісламізмом Федеративної Республіки 

Німеччина та Республіки Киргизстан. Зокрема, показовою виступає пропозиція 

Республіки Киргизстан до ОБСЄ стосовно створення в Бішкеку спеціального 

Центру афганських досліджень. Про це повідомив міністр закордонних справ 

Республіки Киргизстан Ерлан Абдилдаєв на спільній прес-конференції з діючим 

головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером 

Штайнмайером, який навесні 2016 року зі візитом прибув до Бішкека. 

Пропонований з боку Киргизстану Центр досліджень може бути корисним у 

проведенні необхідної аналітичної роботи, а також наданні інформації про 

ситуацію в Афганістані не лише країнам регіону Центральної Азії, але й усім 

державам-членам ОБСЄ. Зокрема, Центр афганських досліджень міг би бути 

відкритий на базі Академії ОБСЄ, яка знаходиться в Бішкеку [229]. 
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У цьому плані можна побачити, що киргизька ініціатива носить певною 

мірою системний характер, є своєрідним виразом внеску Республіки у 

зміцненню не лише киргизсько-німецьких відносин, але й одним з конкретних 

внесків у зміцнення загальноєвропейського співробітництва в рамках ОБСЄ. 

 

3.2. Політика ФРН щодо дотримання прав людини в країнах 

Центральної Азії 

 

Проблема захисту прав людини становить наразі одне з ключових щодо 

свого розв’язання завдань в сучасній зовнішній політиці ФРН. Систематичне 

порушення прав людини, за визначенням німецьких політичних і правових кіл, є 

першим кроком, що веде не лише до внутрішніх, але й до міжнародних 

конфліктів і криз. Одночасно політика з упровадження й моніторингу за 

дотриманням прав людини розглядається сьогодні правлячими колами 

Німеччини і як один з пріоритетних напрямів у рамках зовнішнього 

проектування власної «м’якої сили». У цьому контексті у поле зору та уваги 

німецької дипломатії потрапляють проблеми дотримання одночасно як 

політичних, так і соціально-економічних, а також етно-культурних прав 

людини. Особливість розгляду політики ФРН в галузі прав людини 

безпосередньо в межах даного дослідження полягає у тому, що вона стосується 

як захисту прав етнічних німців, які ще залишаються проживати в країнах 

Центральної Азії, так і захисту прав корінного населення цих країн.  

Так, у сучасному Казахстані, де проживають понад 130 націй та 

народностей, німецька діаспора є однією з найчисленніших [230]. 25 серпня 

1994 року Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини в урочистій 

обстановці надало для роботи бюро Ради німців Казахстану Німецький будинок 

в Алмати і забезпечило відповідну підтримку. Завдяки зацікавленості урядів 

двох країн асоціація німців стала суб'єктом міждержавних відносин, зробила 

рішучий вплив на відродження своєї етнічної групи. Незважаючи на труднощі 

періоду реформ, наслідків еміграції здебільшого етнічних німців, асоціація 
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послідовно створює умови для самоорганізації німців, соціальної захищеності, 

відродження мови, культури, для прояву солідарності і взаємної 

відповідальності. Асоціація німців Казахстану взаємодіє з організаціями німців 

Росії, України, Киргизстану, Узбекистану, Туркменії, Таджикистану, Німеччини 

(Земляцтво російських німців, Союз вигнаних), Данії (Союз німців Північного 

Шлезвіга). Асоціація німців є дійсним членом федералістських союзів 

європейських національних меншин. 

За функціонування та формування німецької національної культури 

відповідають обласні, міські і районні общини, культурні центри і центри 

зустрічей. Поширенню інформації про німецьку культуру сприяють 

республіканська газета «Deutsche Allgemeine Zeitung», німецька телепрограма 

«Wir Deutschen», Німецька радіопередача. 

З 2004 по 2007 рік лише по лінії Міністерства внутрішніх справ Німеччини 

на підтримку етнічних німців в Казахстані було виділено майже 7 млн. євро. На 

ці кошти надавалася гуманітарна підтримка нужденним, престарілим і хворим, 

фінансувалися програми мовного навчання молоді, підвищення професійної 

кваліфікації етнічних німців. 

З метою підтримки інтересів німецької діаспори в Республіці Казахстан 

існує казахстансько-німецька міжурядова комісія з питань етнічних німців, які 

проживають в Республіці Казахстан. У жовтні 2006 року за підсумками її 

шостого засідання було підписано протокол про внесення змін і доповнень до 

угоди між урядами Казахстану та Німеччини про співпрацю з підтримки 

громадян Республіки Казахстан німецької національності. Документ передбачає 

продовження довгострокової співпраці з урядом ФРН з надання підтримки 

етнічним німцям, які проживають в Республіці Казахстан. 

Відзначимо кілька положень даної угоди. Зокрема, Республіка Казахстан 

зобов’язується гарантувати казахстанським німцям однакові права з усіма 

іншими громадянами. Це право вільно користуватися рідною мовою і 

поширювати на ньому інформацію; свободи слова, совісті та громадських 

об'єднань; право на вільні контакти, етнічну, культурну самобутність; право на 
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участь в управлінні державними справами. Особливо закріплені права німців на 

вільне пересування і вибір місця проживання, виїзд з Казахстану і повернення 

назад. Гарантуються майнові права тих, хто виїжджає і тих, хто повертається. 

Сторони домовилися створити змішану комісію за участю громадян німецької 

національності. Уряд Республіки Казахстан взяв на себе зобов'язання не 

оподатковувати митними зборами гуманітарну та благодійну допомогу 

етнічним німцям, надання їм послуг і технічної допомоги, що проводяться по 

лінії міжнародного співробітництва. Уряд ФРН, у свою чергу, пообіцяв 

здійснювати проекти міжурядової комісії: надавати допомогу в технічному 

оснащенні сільськогосподарських підприємств, медичній та соціальній сферах, 

підготовці кадрів, підтримувати школи з викладанням німецької мови, 

забезпечувати їх необхідною літературою [95, с. 108]. 

Реалізуються програми Федерального уряду Німеччини і через структури 

ОБСЄ. Їхньою метою є усунення будь-яких забобон і зняття напруженості між 

титулярним населенням і національними меншинами Казахстану. Політичну 

відповідальність за програму несе Федеральне міністерство внутрішніх справ 

(МВС). Федеральне адміністративне відомство (BVA) відповідає за її 

адміністративне провадження. Реалізацією проектів в Росії, Україні, Казахстані, 

Киргизстані та Узбекистані займається Німецьке товариство з технічної 

співпраці. Представництво НТС в м. Алмати координує програми МВС ФРН 

щодо підтримки німецьких діаспор в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані. 

Разом з тим, дедалі більш очевидним стає те, що швидкість демократизації 

в країнах Центральної Азії значною мірою визначається успішністю 

пропонованої Берліном стратегії по відношенню до центральноазійських 

держав. Ключовим питанням тут є визначення оптимальності стратегії з точки 

зору як просування і остаточного закріплення в регіоні демократичних 

принципів і норм, так і забезпечення підтримки тісних зв'язків, що пов'язують 

Німеччину з цими державами, а також визначають останню як незамінну 

сполучну ланку між Європою та Азією. 

Другою за значимістю після Казахстану державою у галузі дотримання 
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прав людини в регіоні Центральної Азії для ФРН виступає Узбекистан. Загалом 

можна відзначити, що до 2016 року, Берлін проводив доволі толерантну 

політику щодо захисту прав людини в п'яти центральноазійських республік. 

Особливо це стосувалося відносин між Берліном і Ташкентом, в основі яких 

лежало питання утримання опорного пункту німецьких збройних сил у Термезі. 

Внаслідок цього уряд Німеччини змушений був тиснути та зрештою 

переконувати у листопаді 2009 року держав-партнерів ЄС скасувати санкції 

проти Узбекистану за порушення прав людини, у тому числі й введення ембарго 

на поставки зброї, що було здійснено після бійні в Андижані 15 травня 2005 

року [84]. У період з 2005 по 2009 роки Берлін не підтримував політику 

введення санкцій з боку ЄС і, навпаки, продовжив надавати підтримку 

узбецькому президенту І. Карімову. У цьому зв’язку в період з 2005 по 2009 

роки Німеччина виплатила 67,9 млн. євро Ташкенту для покриття витрат, що 

були пов'язані з використанням військового опорного пункту ФРН в Термезі, 

що забезпечував на той момент матеріально-технічну підтримку німецьких 

військ, які були розгорнуті в Афганістані.  

У той же час, усупереч забороні, що накладалася Брюсселем щодо 

узбецьких чиновників на в’їзд на територію Європейського Союзу, Берлін 

дозволив міністру внутрішніх справ Узбекистану Зокіру Алматову поїхати до 

Німеччини для проведення там медичного лікування [84]. Починаючи з 2010 і 

до 2016 року Німеччина надавала узбецькому уряду додатково 15,9 млн. євро на 

рік в якості «фінансової компенсації» за власне використання військової бази в 

Термезі, хоча Ташкент у відповідь так і не продемонстрував жодної реальної 

волі поважати права людини своїх громадян, так як це вимагав ЄС. 

Серед ключових інституцій, що наразі допомагають Німеччині моніторити 

стан дотримання в Узбекистані основних прав і свобод його громадян є 

Узбецько-німецький форум з прав людини (УНФПЛ). – неурядова організація, 

діяльність якої спрямована на поліпшення ситуації з правами людини в 

Узбекистані, зміцнення і розвиток його громадянського суспільства. УНФПЛ 

був створений і зареєстрований в Берліні в липні 2008 року як спільна 
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громадянська структура Узбекистану та ФРН з метою сприяння зміцненню в 

Узбекистані прав людини шляхом залучення громадської думки та відповідних 

європейських інститутів. 

Основною метою організації є недопущення порушень прав людини в 

Узбекистані шляхом зміцнення потенціалу місцевих правозахисних груп, 

активної взаємодії останніх з ЄС та іншими міжнародними організаціями, а 

також шляхом мобілізації громадської думки в європейських країнах. Особливо 

це стосується Німеччині, оскільки вона має особливий інтерес в регіоні 

Центральної Азії, а також має вагомий вплив на зовнішню політику ЄС. 

Наразі УНФПЛ розгортає співробітництво не лише із структурами ЄС, але 

й з іншими правозахисними організаціями, що займаються проблемами 

Узбекистану, а саме розв’язанням таких ключових питань, як: примусова дитяча 

праця в бавовняному секторі країни; зміцнення законності і незалежної правової 

системи; заснування нових допоміжних правозахисних структур та організацій; 

загальне відстоювання свободи і свободи слова в Узбекистані [231]. 

Так, одним з ключових аспектів, що наразі виступає складовою проблеми 

захисту прав людини в Узбекистані є застосування (через державні органи 

влади) примусової праці дітей та повнолітніх осіб у збиранні бавовни. У цьому 

випадку показовим прикладом німецького впливу на формування системи 

забезпечення прав людини в Узбекистані є проведення політики через неурядові 

структури, зокрема, через таку інституцію, як Європейський центр з питань 

конституційних прав та прав людини (ЄЦКПЛ).  

ЄЦКПЛ є німецькою неурядовою та неприбутковою правозахисною 

організацією, що була створена у 2007 році в Берліні. Починаючи з 2010 року 

ЄЦКПЛ за допомогою інституційних механізмів Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) почала чинити тиск на владу Узбекистану з 

метою припинення останньою практики застосування примусової праці в ході 

збирання бавовни. Для цього в якості головного каналу були обрані НКП – 

національні контактні пункти – інституційні механізми ОЕСР у вигляді органів, 

що створені державами-членами організації з метою просування та реалізації 
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«Керівних принципів» ОЕСР. Зокрема, у період із жовтня до грудня 2010 року 

ЄЦКПЛ та її партнери із співробітництва – Шерпа (Франція) та Гвідо Эрлер 

(Швейцарія) подали сім скарг до Національних контактних пунктів ОЕСР в 

Німеччині, Великобританії, Франції та Швейцарії проти оптовиків бавовни, які 

напряму або опосередковано закуповували узбецьку бавовну. Подані скарги 

стверджували, що компанії, які закуповують бавовну, що зібрана в Узбекистані 

з використанням примусової праці, жорстко порушують Керівні принципи 

ОЕСР, що стосується роботи багатонаціональних підприємств [232, с. 2]. 

В шести випадках ЄЦКПЛ і трейдери в рамках процедури посередництва, 

що модерувалася відповідними НКП, погодилися з тим, що компанії повинні 

вжити конкретних заходів для позитивного впливу на ситуацію на місцях. 

Практично у всіх процедурах було прийнято рішення про те, що ЄЦКПЛ буде 

слідкувати за виконанням узгоджених заходів і що сторони будуть 

підтримувати контакт упродовж наступного року. В окремих спільних заявах 

було вирішено, що через певний проміжок часу сторони зберуться для оцінки 

ужитих заходів. ЄЦКПЛ уточнив, що він підтримує прохання до компаній 

припинити торгові відносини з Узбекистаном у тому разі, якщо уживані заходи 

не будуть ефективними і за таких обставин останні зберігають право подавати 

чергову скаргу до ОЕСР [98]. 

Загалом, вимоги ЄЦКПЛ до бавовняних трейдерів зводилися до 

наступного: 1) відмовитися від прямих договірних відносин з узбецькими 

державними торговельними організаціями до тих пір, поки примусову працю 

дітей і дорослих у збиранні бавовни в Узбекистані не буде остаточно скасовано; 

2) не брати бавовну з Узбекистану в рамках створеної чи наявної мережі 

поставок; 3) при кожній можливій нагоді закликати уряд Узбекистану 

припинити примусову працю дітей і дорослих в зборі бавовни, а також 

забезпечити незалежний моніторинг виконання з боку Міжнародної організації 

праці; 4) прийняти суспільну і безкомпромісну позицію щодо примусової праці 

дітей і дорослих в Узбекистані; 5) закликати уряди країн світу виступити проти 

примусової праці дітей і дорослих в Узбекистані і виробити конкретні 
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положення політики країни, яка приділяє першочергову увагу демократії і прав 

людини в зазначеній галузі промисловості [232, с. 5]. 

Одночасно представлені скарги ОЕСР поставили питання про примусову 

працю дітей і дорослих в Узбекистані на порядок денний провідних німецьких 

політиків. Всього через кілька днів після подачі перших скарг, Уповноважений 

федерального уряду з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної 

допомоги Маркус Ленінг висловив глибоку стурбованість у зв'язку з 

триваючими повідомленнями про дитячу працю в збиранні бавовни і закликав 

уряд Узбекистану дозволити моніторинг з боку Міжнародної організації праці 

(МОП) [233]. У 2012 році вперше німецький уряд публічно звернувся до 

узбецької влади з цього питання. У жовтні 2012 року журнал Spiegel Online 

повідомив, що Маркус Ленінг закликав до бойкотування узбецької бавовни, 

поки в країні продовжуватимуть існувати примусова дитяча праця, що 

фінансується державою [99]. 

Під час трансляції «Hart aber fair» 23 січня 2012 року Федеральний міністр 

економічного співробітництва і розвитку Дірк Нібель рівною мірою засудив 

примусову дитячу працю в процесі збирання бавовни в Узбекистані. Німецький 

НКП рішуче виступала проти використання примусової дитячої праці в 

Узбекистані, що було чітко зафіксовано в її Заключній заяві стосовно даної 

справі. Німецький НКП повідомила, що уряд Німеччини закликав узбецьку 

владу «в міжнародних комітетах і двосторонніх переговорах вжити ефективних 

заходів для скасування цієї практики і, що він буде продовжувати виступати за 

скасування дитячої праці в бавовняної промисловості» [133]. 

Разом з тим, необхідно відзначити, що після дворічного політичного 

обговорення проблеми зобов'язання уряду Німеччини фактично не вийшло за 

межі публічних коментарів. Канцлер ФРН Ангела Меркель наполегливо 

відмовлялася розмовляти особисто з президентом Узбекистану Ісламом 

Карімовим щодо існуючої проблеми. У свою чергу уряд ФРН не бажав чітко 

відстоювати скасування торгових преференцій узбецької бавовни на рівні ЄС 

або брати участь в конкретних заходах проти Узбекистану на рівні Міжнародної 
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організації праці. 

У цьому зв’язку ЄЦКПЛ закликав федеральний уряд Німеччини: 

1) заохочувати Узбекистан до запрошення представників МОП з метою 

проведення моніторингу збору врожаю бавовни і активно підтримувати МОП у 

всіх своїх ініціативах; 2) виступати за скасування торговельних преференцій в 

експорті Узбекистану до Німеччини; 3) використовувати будь-яку можливість 

на двосторонньому і міжнародному рівні для проведення відкритої дипломатії в 

галузі прав людини по відношенню до Узбекистану [232, с. 6]. 

Зрештою, у 2012 році прем'єр-міністр Узбекистану Шавкат Мірзіяєв 

проголосив заборону дитячої праці на бавовняних полях. Раніше така заборона 

була формальністю і не бралася до уваги на місцях. Лише у 2012 році державні 

органи Узбекистану уперше почали її виконувати. Ймовірно, що через 

міжнародний тиск влада Узбекистану не відправила дітей з початкових шкіл на 

збір бавовни, як це було у попередні роки. Проте уряд Узбекистану у цілому 

продовжив підтримувати систему виробництва бавовни державного замовлення, 

що заснована на примусовій праці. По всій країні влада застосовувала квоти на 

виробництво бавовни для фермерів і змушувала дітей старше 15 років, а також 

державних службовців – включаючи вчителів, медичних сестер і лікарів і 

працівників приватного сектора, робити внесок у збір бавовни під загрозою 

покарання [232, с. 3]. З цією зміною політики уряд Узбекистану просто мав 

намір протистояти міжнародній критиці, що не ліквідовувало корінь проблеми. 

Проте, ще раз було продемонстровано, що узбецький режим реагує на критику і 

міжнародний тиск. 

Незважаючи на певні позитивні результати у 2015 році незалежні 

правозахисні організації, в тому числі й Узбецько-німецький форум, під час і 

після осіннього збирання врожаю бавовни знову передавали до Світового банку 

докази застосування примусової та дитячої праці в Узбекистані, а також 

свідчення нападів на правозахисників, які намагалися задокументувати 

відповідні порушення. 

З цього приводу Хьюман Райтс Вотч та Узбецько-німецький форум стоять 
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на позиції, що Всесвітній банк та Міжнародна фінансова корпорація повинні 

призупинити виділення Узбекистану коштів на сільськогосподарські та 

іригаційні проекти, поки там не припиниться примусова і дитяча праця. 

Всесвітній банк і Міжнародна фінансова корпорація також повинні вжити всіх 

заходів до того, щоб покласти край розправам над правозахисниками, робота 

яких стосується інвестиційних проектів, негайно реагувати на всі подібні 

інциденти і разом з позичальниками виправляти заподіяну шкоду. 

Зі свого боку Всесвітній банк підписав угоду з Міжнародною організацією 

праці щоб остання упродовж 2015 – 2016 років відстежувала рівень примусової 

та дитячої праці в Республіці. Остання покликана відігравати важливу роль в 

просуванні основоположних трудових прав в Узбекистані. Однак з огляду на те, 

що в цьому моніторингу задіяні органи державної влади Республіки, а також 

позбавлені незалежності державні профспілки (принцип трипартизму МОП), 

система фактично контролює сама себе. Влада також ретельно інструктує 

збиральників щодо нерозповсюдження інформації про примусові заходи 

збирання бавовни. Результатом цього було те, що у 2016 році МОП вирішила, 

що більше немає необхідності вести моніторинг примусової праці, пославшись 

на передбачуване визнання самим узбецьким урядом проблеми примусової 

праці [234]. 

Наразі припинення ділових відносин з узбецькою бавовняною 

промисловістю залишається єдиною адекватною мірою. Це вимагає подальшого 

тиску на уряд Узбекистану і гарантує, що європейські компанії не будуть 

сприяти порушенням прав людини в Узбекистані. Ця позиція підтримується 

Керівними принципами ООН з питань бізнесу і прав людини, а також 

переглянутим варіантом Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних 

корпорацій. Підприємства повинні проявляти належну обачність щодо 

порушень прав людини в ланцюжку поставок і не повинні заохочувати або 

підтримувати практику, яка порушує права людини. 

У свою чергу в Киргизстані моніторинг і дослідження неурядової 

організації з питань прав людини Хьюман Райтс Вотч засвідчили порушення 
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основних прав людини з боку влади на півдні держави, де у зв'язку з подіями 

червня 2010 року, етнічні узбеки піддавалися незаконним затриманням, 

тортурам і ставали жертвами схем вимагання, без будь-яких шансів 

відшкодування збитку [235]. Окремої уваги займає й проблема німецької 

етнічної меншини в Киргизстані. Важливим фактором для національно-

культурного розвитку німецького населення в Киргизстані став Указ 

Президента «Про освіту в Республіці Киргизстан німецьких національних 

культурних округів і національних виробничо-комерційних структур» від 30 

березня 1992 року. За цим Указом в місцях компактного проживання німців 

були утворені національні культурні округи – Чуйський і Сокулукський, де 

були створені відповідні комітети самоврядування. Також було створено 

Фольксрат (Раду) німців Киргизстану. Разом з тим, тривалий час існувала 

проблема збереження місць компактного проживання німців в Республіці, яка 

сьогодні взагалі зникає з порядку денного через різке зменшення кількості 

етнічних німців, що мешкають у Киргизстані. Зокрема, чисельність німців 

зменшилася від 102 тис. чол. – у 1989 році, до близько 8 тис. чол. – станом на 

2016 рік [105; 236, с. 48]. Сьогодні завдання полягає в тому, щоб зберегти 

культурну самобутність хоча б 8 тис. чол. німецького походження в 

Киргизстані, які не мають «острівців» компактного проживання, крім села Рот-

Фронт в Іссик-Атинському районі, де намагаються зберегти підвалини і традиції 

німців. Лідери німецької діаспори впродовж 1990-х років убачали наступний 

вихід з положення: створити місця компактного проживання етнічних меншин і 

призупинити процес асиміляції німецького населення в Киргизстані. В даний 

час межа між німцями і слов'янами є настільки тонкою, що в будь-який момент 

німці можуть повністю асимілюватися зі слов'янами. Керівництво німецької 

діаспори вважає, що втілити в життя ідею створення самоорганізації легше 

узбекам, казахам, таджиків, так як їхня історична батьківщина знаходиться 

близько, а в той час як історична батьківщина німців далеко. У цьому і полягає 

складність створення місць компактного проживання німців без належної 

підтримки Німеччини. 
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У листопаді 2009 року, у ході роботи в Бішкеку 9-го з’їзду німців Киргизії, 

голова Ради німців Киргизії Валерій Діль констатував, що масовий відтік 

етнічних німців до ФРН продовжується. При цьому німецький уряд щорічно 

здійснює допомогу німцям Киргизії. Станом на 2009 рік в загальній сумі вона 

вже становила близько 500 млн. євро [106]. Одним з чинників збільшення 

кризового становища німецької спільноти стали революційні події, що 

відбулися в Киргизії в 2005 році. В результаті цього була порушена спадковість 

у міжнаціональній політиці нового уряду Киргизстану. Глава Ради німців 

Киргизії також зазначив, що з 2004 року перестали проводитися засідання 

міжурядової комісії з питань німців, що живуть в Киргизії. Ініціативу в цьому 

питанні не проявляла також і німецька сторона. 

У підсумку роботи з'їзду Валерій Діль запропонував нову концепцію 

зміцнення двосторонніх відносин між ФРН і Киргизстаном. Одним з пунктів 

цієї концепції було запропоновано заснувати Будинок німецької економіки і 

культури. Зі свого боку представник МВС ФРН Франк Вілленберг, що брав 

участь в роботі з'їзду заявив, що офіційний Берлін зацікавлений у збереженні 

ідентичності німецької діаспори в Киргизстані та має намір надавати їй 

підтримку в соціально-гуманітарній сфері [106]. 

Значну частку в межах «м’якого» впливу Німеччини в країнах Центральної 

Азії наразі становить її допомога у вирішенні соціальних проблем, з якими 

відповідні країни щоденно стикаються. Безпосередньо мова тут йде про 

актуальні сьогодні проблеми в секторі охорони здоров'я. Сюди відносяться 

зростаючий попит на медичну допомогу внаслідок погіршення життєвих умов 

при одночасній наявності структурних дефіцитів і, частково, недостатніх і 

неефективних структурах фінансування охорони здоров'я. Це також високий 

рівень материнської, малюкової та дитячої смертності, висока захворюваність 

на туберкульоз і недостатньо розвинена екстрена медична допомога. У цих 

умовах держави регіону потребують відчутних реформ, розробки нових 

національних стратегій і програм розвитку сфери охорони здоров'я. 

У свою чергу дії німецької сторони спрямовані на підтримку систем 
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охорони здоров'я центральноазійських країн таким чином, щоб у перспективі ці 

країни були в змозі успішно і на соціально прийнятних умовах вирішувати свої 

епідеміологічні та демографічні проблеми. Зусилля німецької сторони 

концентруються при цьому на зниженні фінансових і географічних бар'єрів для 

отримання медичної допомоги, на поліпшенні якості послуг в сфері охорони 

здоров'я матері і дитини, призупиненні епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, а 

також на поліпшенні екстреної медичної допомоги, особливо в сільській 

місцевості. 

Своє двостороннє співробітництво з цілях розвитку Німеччина здійснює з 

трьома державами-партнерами: Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. 

Крім цього реалізуються регіональні програми, які стимулюють 

транскордонний обмін досвідом і дозволяють зміцнити зв'язки також з 

Казахстаном і Туркменістаном, що не відносяться до категорії країн-партнерів 

по двосторонньому Співробітництву в цілях розвитку. 

У тих країнах Центральної Азії, які є партнерами Німеччини з 

двосторонньої співпраці в цілях розвитку і в яких, як, наприклад, в Киргизстані, 

існують добре відпрацьовані національні програми з реформування сектора, 

Федеральний уряд Німеччини активно бере участь у спільних стратегіях донорів 

(комплексні секторні програми, SWAp) щодо реалізації цих реформ. Для тих 

центральноазійських країн-партнерів, в яких ще не створені рамкові умови для 

програм з реформування сектора, стратегія співпраці передбачає комбіноване 

використання всіх інструментів і виконавчих структур німецького 

співробітництва в цілях розвитку. З метою максимально можливої гармонізації 

дій донорів, виконання Паризької декларації щодо підвищення ефективності 

зовнішньої допомоги та Аккрської програми дій робота буде і надалі тісно 

узгоджуватися зі спеціалізованими міжнародними організаціями, що діють в 

регіоні [237]. 

Сьогоднішні системи охорони здоров'я всіх центральноазійських республік 

завдячують ще радянським впровадженням та структурам. Ще наприкінці 1980-

х років вони зіткнулися зі значними труднощами при підтримці рівня охорони 
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здоров'я, а саме: розпадом матеріально-технічної бази, збоями у забезпеченні 

медикаментами, нестачею фінансових ресурсів та іншими труднощами. Відтік 

медичних кадрів призвів до дефіциту кваліфікованих фахівців в сфері 

громадської охорони здоров'я. 

Незважаючи на те, що країни Центральної Азії за минулий період досягли 

значних успіхів у проведенні реформ, системи охорони здоров'я цих країн все 

ще страждають від ряду структурних дефіцитів, а саме: надлишкових 

потужностей в медустановах, неефективного використання бюджетних коштів, 

поганого стану будівель і комунікацій, застарілого обладнання медичних 

установ, низького рівня знань медперсоналу в галузі сучасних методів догляду 

та лікування, а також значних дефіцитів в менеджменті. Уряди держав 

Центральної Азії, як правило, дотримуються принципу безкоштовної медичної 

допомоги для хворих, проте, де-факто населення стикається з необхідністю 

здійснення значних неформальних платежів місцевому медперсоналу. 

У свою чергу високий рівень приватних прямих платежів криє в собі 

значний ризик збідніння, наприклад, в разі необхідної операції або при 

вагітності з факторами ризику. Особливо незаможне населення тільки з 

великими труднощами може оплатити медичну допомогу готівкою або зовсім 

не в змозі її оплатити. У підсумку, ця група майже повністю втрачає доступ до 

послуг охорони здоров'я та виникає замкнуте коло: бідність – поганий стан 

здоров'я – недостатня економічна продуктивність [238]. 

У цьому зв’язку багаторічна активна підтримка, яку Німеччина забезпечує 

регіону, і відчутні результати цієї підтримки надають участі Німеччини в діалозі 

особливе значення. Уряд Німеччини має намір ще більшою мірою сприяти 

досягненню синергії між форматами співробітництва в цілях розвитку, 

двостороннього співробітництва з питань політики охорони здоров'я та 

багатосторонньої політики охорони здоров'я. 

Національними партнерами по проектах Співробітництва в цілях розвитку 

є міністерства охорони здоров'я окремих країн і підвідомчі їм установи. Велике 

значення має також участь міністерств фінансів та інших державних відомств, 
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наприклад, відповідних національних міністерств праці та соціального захисту. 

Це стосується, перш за все, впровадження систем базового соціального 

забезпечення, а також створення систем медичного страхування. Участь цих 

структур в роботі покращує шанси на стабільну політичну підтримку 

необхідних змін. Це також сприяє кращому розумінню значення охорони 

здоров'я і необхідності виділення для нього достатніх обсягів бюджетних 

коштів. У свою чергу приватний сектор в даний час ще не відіграє важливої ролі 

в системі охорони здоров'я країн Центральної Азії, проте його значення 

посилюється. Професійні асоціації та об'єднання медичних працівників поки що 

слабо розвинені. 

У країнах Центральної Азії активно діє цілий ряд донорів. Німецька 

підтримка, яка надається країнам Центральної Азії, вже на протязі багатьох 

років активно здійснюється через кредитну установу Банку розвитку KfW. Банк 

розвитку KfW сприяє проведенню інфраструктурних проектів і заходів по 

раціоналізації в субсекторах: захист здоров'я матері і дитини, екстрена та 

невідкладна медична допомога і боротьба з туберкульозом. Відповідні проекти 

плануються і розробляються у тісній співпраці з Всесвітньою організацією з 

охорони здоров’я ООН та узгоджуються з іншими донорами. 

Двосторонні проекти доповнюються регіональними програмами 

Німецького товариства Технічного співробітництва. При цьому стимулюється 

регіональний обмін, зокрема з питань попередження ВІЛ-інфекцій/СНІДу та 

боротьби з ними, а також з питань розвитку систем охорони здоров'я. В рамках 

ініціативи з підтримки («Ініціатива Backup»), НТС з 2003 року надає країнам 

Центральної Азії допомогу при оформленні заявок на кошти Глобального фонду 

GFATM для боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом. 

Активну участь у вирішенні цих питань бере також Форум Коха-

Мечникова, який залучив до роботи німецький національний референс-центр з 

туберкульозу. Товариство міжнародного підвищення кваліфікації і розвитку 

персоналу (InWEnt gGmbH) з 1997 року надає підтримку системі охорони 

здоров'я Киргизстану, зокрема з питань управління якістю роботи і фінансовими 
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ресурсами обов'язкового медичного страхування і з 2005 року бере участь в 

проектах щодо попередження ВІЛ/СНІДу. Центр міжнародної міграції та 

розвитку (CIM) з 2003 року також бере участь в німецьких проектах 

співробітництва, направляючи відповідних фахівців, а Німецька служба 

академічних обмінів – налагоджуючи партнерства з німецькими вузами. 

Головна мета німецької підтримки, що надається ФРН у сфері охорони 

здоров'я в Центральній Азії полягає у поліпшенні стану здоров'я населення. 

Німеччина прагне сприяти розвитку систем охорони здоров'я 

центральноазійських країн, з тим, щоб вони в майбутньому були в змозі 

успішно і на соціально прийнятних умовах вирішувати епідеміологічні та 

демографічні проблеми. З цією метою вона в рамках Співробітництва у цілях 

розвитку сприяє необхідним реформам у сфері охорони здоров'я і соціальній 

сфері, які є складовими елементами національних стратегій по зниженню 

бідності і стимулювання сталого економічного розвитку для досягнення Цілей 

Розвитку Тисячоліття. 

Стратегія німецького співробітництва з країнами Центральної Азії в сфері 

охорони здоров'я спрямована на наступні окремі цільові компоненти, для яких в 

Програмі співробітництва узгоджуються наступні цільові показники: 

1) Усунення фінансових перешкод. Це включає в себе: а) зменшення числа 

громадян, які змушені відмовитися від медичної допомоги через географічні або 

фінансові причини; б) зниження розміру і числа випадків офіційних і 

неофіційних доплат; в) зниження частки витрат на охорону здоров'я від 

загального обсягу витрат сімей і особливо малозабезпечених сімей. 

2) Підвищення якості обслуговування, особливо щодо захисту здоров'я 

матері і дитини. Даний компонент передбачає: а) зниження показників 

материнської і дитячої смертності; б) підвищення ступеня використання 

сучасного обладнання; в) позитивні тенденції при опитуваннях пацієнтів і 

громадян. 

3) Призупинення поширення захворювань на туберкульоз та ВІЛ/СНІДом, 

куди входить: а) зниження інфекційних показників; б) показників смертності. 
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4) Поліпшення екстреної та невідкладної медичної допомоги, особливо в 

сільській місцевості, що передбачає: а) підвищення коефіцієнта використання; 

б) скорочення періоду між повідомленням про нагальну ситуацію і 

обслуговуванням постраждалих санітарними службами [121]. 

Зусилля та інвестиції двостороннього співробітництва ФРН в цілях 

розвитку сконцентровані на підтримці Киргизстану, Таджикистану і 

Узбекистану. Туркменістан і Казахстан мають у своєму розпорядженні 

достатній потенціал власних ресурсів для фінансування сфери охорони здоров'я, 

крім того, вони не відносяться до категорії країн-партнерів Федерального 

міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Однак, 

відповідно до Концепції співпраці з країнами Центральної Азії, що розроблена 

Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку ФРН, ці 

країни беруть участь в регіональних програмах. Крім того, Федеральне 

міністерство охорони здоров'я Німеччини супроводжує і підтримує розв’язання 

питань охорони здоров'я в Казахстані. Німецька сторона постійно прагне до 

досягнення синергії між діями учасників двостороннього і багатостороннього 

співробітництва, а також підтримуваних урядом Німеччини глобальних 

секторальних ініціатив, таких як Заходи на захист здоров'я (Providing for Health) 

і Партнерство для охорони здоров'я матерів, новонароджених і дітей (Partnership 

for maternal, Newborn, and Child Care). 

Німецька сторона надає підтримку системі охорони здоров'я країн 

Центральної Азії, перш за все з наступних питань: 

1) фінансова і концептуальна підтримка обґрунтованих національних 

програм реформування системи охорони здоров'я, там, де це можливо – в 

рамках спільної донорської стратегії (SWAp); 

2) зразкове проведення реформ в центральних сферах дій; 

3) стимулювання регіонального обміну досвідом, інформацією про 

найкращу практику дій, з тим, щоб досягти синергетичного ефекту при 

реалізації різних проектів в одному напрямі [121]. 

Підтримка програм з реформування сектора відкриває багатообіцяючі 
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можливості для сталого, ефективного сприяння національним системам охорони 

здоров'я, особливо, якщо вклади донорів і асигнування з національного 

бюджету утворюють спільне фінансування. Так, в Киргизстані успішно 

підтримується програма секторальних реформ «Манас Таалімі», де на 

передньому плані стоїть впровадження системи гарантованого базового 

забезпечення, впровадження та розвитку систем медичного страхування, 

скорочення неофіційних доплат і введення прозорих правил для офіційних 

доплат пацієнтів, а також перехід до варіантів оплати в залежності від 

ефективності послуг. Розрахунок і планування необхідної інфраструктури, 

створення ефективних структур фінансування дозволять поліпшити доступ 

населення, і, перш за все малозабезпеченої частини населення, до послуг 

системи охорони здоров'я [146]. Досвід Киргизстану, як найкращий підхід, може 

бути адаптований і застосований і в інших країнах регіону. Так, в даний час, на 

тлі дій уряду Таджикистану і його спрямованості на реформи, обговорюється 

можливість аналогічної підтримки Республіки. Німецька сторона бере активну 

участь в процесі розгляду і обговорення можливостей відповідного 

впровадження. 

З метою успішного здійснення реформ в зазначених основних секторних 

напрямах і відчутного сприяння розвитку систем охорони здоров'я, підтримка, 

яка надається програмам секторальних реформ в Киргизстані, Таджикистані та 

Узбекистані, доповнюється також двосторонніми проектами. До таких проектів 

відносяться інвестиції в сучасні структури системи охорони здоров'я, які 

відповідають потребам і можуть дієво і ефективно експлуатуватися. Сюди 

відносяться також консультаційна підтримка та курси підготовки і підвищення 

кваліфікації з питань запровадження сучасних методів і вимог щодо 

забезпечення якості. Регіональні проекти та програми сприяють налагодженню 

зв'язків, внутрішньому регіональному та міжрегіональному обміну, і є 

доповненням до проектів двостороннього співробітництва, зокрема в галузі 

розвитку систем. 

У зв'язку з тим, що в більшості країн Центральної Азії рівень материнської 



 
 

161 

та малюкової смертності дуже високий, центральне місце в стратегії німецької 

сторони як і раніше займає підсектор під назвою «Репродуктивне здоров'я». 

Центральне значення мають заходи по зміцненню структур медобслуговування, 

а також впровадження та проведення профілактичних заходів та інформаційних 

кампаній. При цьому особлива увага приділяється можливостям для збільшення 

попиту на медичну допомогу, таким як базове соціальне забезпечення і 

соціальні трансферти, які дозволять матерям і дітям скористатися медичними 

послугами прийнятної якості. Крім цього, розробляються і здійснюються 

тренінгові модулі з питань забезпечення якості та профілактичного обстеження 

вагітних, а також для впровадження вимог щодо акредитації установ щодо 

захисту здоров'я матерів і дітей. Зважаючи на значимість сектора охорони 

здоров'я для досягнення Цілей розвитку тисячоліття та його пріоритетного 

значення для урядів країн-партнерів, робота в цьому напрямку буде розширена. 

У зв'язку із зростанням числа захворювань і травм, обумовлених 

нещасними випадками, зростає також необхідність посилення 

центральноазійських систем екстреної та невідкладної медичної допомоги по 

самим різним їх аспектам. Це включає заходи починаючи від роботи з 

громадськістю для зменшення ризикованої поведінки до реорганізації 

перевезення хворих в екстрених випадках і служб екстреної госпіталізації, а 

також налагодження контактів з німецькими службами екстреної медичної 

допомоги за принципом шефства. У сфері екстреної медичної допомоги 

структури німецького співробітництва відрізняються від інших донорів більшим 

досвідом і знаннями. Крім цього, робота в цій сфері також тісно пов'язана з 

роботою по захисту здоров'я матері і дитини, що дозволяє очікувати значних 

синергетичних ефектів від розширення співпраці в цьому напрямку. Співпраця з 

метою підтримки системи екстреної та невідкладної медичної допомоги має 

здійснюватися в партнерських країнах – Киргизстані і Таджикистані і буде тісно 

зв'язуватися з проектами по захисту здоров'я матері і дитини. 

У сфері боротьби з туберкульозом німецьке співробітництво в даний час 

концентрується на специфічних питаннях, при вирішенні яких вони володіють 
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порівняльними перевагами перед іншими донорами та глобальними фондами, 

наприклад, при створенні референс-лабораторій і в боротьбі зі стійкими до ліків 

формами захворювань. Беручи до уваги досягнуті успіхи і посилення сприяння з 

боку інших донорів, роботу в сфері боротьби з туберкульозом в Киргизстані, 

Таджикистані та Узбекистані слід продовжувати, відповідно адаптуючи її 

інтенсивність. 

Профілактика і лікування ВІЛ/СНІДу не відносяться до основних напрямів 

співробітництва Німеччини з країнами Центральної Азії з метою розвитку. 

Однак, Уряд Німеччини надає цільову допомогу здійснюваним програмам і 

активній роботі інших донорів, зокрема при удосконаленні ВІЛ-тестування та 

системи переливання крові, при створенні і посиленні регіональних 

потужностей щодо попередження ВІЛ/СНІДу та наркозалежності, для 

соціальної роботи з підлітками, а також при проведенні заходів з підготовки та 

підвищення кваліфікації працівників охорони здоров'я з питань діагностики та 

лікування. Тим самим, німецька сторона вже на самих ранніх етапах сприяє 

боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІДу. Підтримка надається на регіональному рівні 

і тільки в Киргизстані надається додаткова двостороння підтримка. Уряд 

Німеччини стежить за тим, щоб програми були узгоджені і їх реалізація 

скоординованою. 

В рамках стратегії співробітництва за основними напрямами німецька 

сторона надає підтримку при оцінці і плануванні потреб, надає фінансові кошти, 

знання і досвід, сприяє при розробці експертиз і надає консультаційну 

підтримку. При цьому інвестиції по лінії двостороннього співробітництва 

здійснюються через Банк розвитку KfW – виконавчу організацію, яка найдовше 

бере участь в підтримці систем охорони здоров'я, і яка шляхом прямих супутніх 

заходів, а також цільових заходів з підготовки і підвищення кваліфікації 

співробітників партнерських структур, значно підсилює ефективність 

інвестицій. Банк розвитку KfW виконує функції координатора підтримки, яка 

надається сектору охорони здоров'я. 

Німецьке товариство Технічного співробітництва діє в першу чергу на 
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мезо- і макрорівнях. В рамках регіональних проектів і програм товариство надає 

консультаційну підтримку, спрямовану на розвиток системи, перш за все у 

сфері захисту здоров'я матерів. Крім цього, товариство, також в рамках 

регіонального проекту, бере участь в боротьбі з ВІЛ/СНІДом, приділяючи при 

цьому особливу увагу питанням попередження інфекцій та боротьби з 

наркозалежністю. 

У свою чергу Товариство міжнародного підвищення кваліфікації і розвитку 

персоналу InWEnt надає додаткову підтримку, здійснюючи регіональні проекти 

з підвищення кваліфікації, перш за все з питань попередження ВІЛ/СНІДу. 

Курси, що призначені для фахівців зі сфери охорони здоров'я плануються 

проводитися за новими методами, наприклад, в рамках дистанційного навчання 

e-Learning. 

Центр міжнародної міграції та розвитку (Centrum für internationale 

Migration und Entwicklung, CIM) сприяє співробітництву направляючи – за 

погодженням з іншими організаціями-виконавцями – в місцеві структури 

інтегрованих фахівців. Ці фахівці направляються, наприклад, для навчання 

медичних працівників служби швидкої допомоги, для розробки навчальних 

програм і поглиблення обміну досвідом з медичних питань. 

Німецька служба академічних обмінів підтримує регіональні науково-

дослідні проекти та партнерства з університетами Німеччини. У службу 

звертаються за консультаційною підтримкою вищих навчальних закладів 

Німеччини, які реалізовують проекти в сфері охорони здоров'я [121]. 

 

3.3. Німецький вплив у регіоні Центральної Азії через канали освіти, 

науки і культури 

 

Історично регіон Центральної Азії залишається ключовою територією для 

взаємодії держав, розташованих як на сході, так і на заході Євразійського 

континенту. Сучасна геополітична реальність особливо підтверджує значущість 

даного регіону. Ключовими ресурсами, які можуть використовувати країни 
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Центральної Азії, завжди були їх території і закладені в них ресурси. Тенденції 

сучасного світопорядку такі, що країни, які оточують регіон Центральної Азії, 

зацікавлені в збереженні над ним власної сфери впливу, яка б забезпечувала 

більш дешеві комунікаційні пересування, доступ до місцевих національних 

природних багатств, впевненість у непроникності їх національних кордонів. 

Умовою контролю і вибудовування ефективних відносин з країнами 

Центральної Азії, безсумнівно, є створення в цих країнах певного, достатньо 

високого культурного і освітнього потенціалу, який стимулював би збереження 

в них демократичного порядку, перешкоджав би ісламізації території і 

радикалізації молоді, був би бар'єром для інтенсивного росту трудової міграції. 

У цьому сенсі, для об’єднаної Європи, і передусім для Німеччини, країни 

Центральної Азії є, поряд з країнами Африки і країнами Арабського світу, 

стратегічним напрямом у сфері освітнього трансферту. 

Поміж іншими зазначеними регіонами Центральна Азія для Європи є 

важливою з огляду на низький рівень освіти і велику (близько 50%) частку 

молоді [239, с. 353]. Обидва ці чинники роблять Центральну Азію потенційно 

значимою для технологічного розвитку та можливого перенесення наукоємних 

виробництв, з одного боку, і потенційно небезпечною з точки зору зростання 

молодіжного радикалізму – з іншого. 

Відповідно, науково-освітянський напрям співробітництва та впливу ЄС на 

країни Центральної Азії наразі виступає одним з головних завдань зовнішньої 

політики і стратегії. Зі свого боку, ФРН чітко йде у руслі розробленого в рамках 

ЄС плану з розвитку освіти в регіоні. Відносини між державами регіону 

Центральної Азії та Євросоюзом в галузі освіти сьогодні будуються в рамках 

різних програм ЄС, головними з яких до 2014 року були «Темпус» та «Еразмус 

Мундус». У 2014 році Європейська Комісія почала реалізовувати нову програму 

«Еразмус+» в рамках проекту ЄС з питань освіти, підготовки кадрів, молоді та 

спорту в 2014 – 2020 роках. Програма «Еразмус+» об'єднала минулі освітні 

програми ЄС в галузі вищої освіти («Темпус», «Еразмус Мундус», «Алфа» і 

«Едулінк») і покликана посилити співпрацю між країнами-учасницями цієї 
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програми [107, с. 61]. 

Офіційним початком кооперації в галузі науки та освіти між Федеративною 

Республікою Німеччини та центральноазійськими державами можна вважати 

вступ в силу міжурядової угоди про науково-технічне співробітництво між 

Федеративною Республікою Німеччини та Радянським Союзом від 22 квітня 

1987 року. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 року його колишні азійські 

республіки продовжили співробітництво з ФРН саме на основі положень даної 

угоди. З іншого боку, вони також продемонстрували велику готовність 

проводити внутрішні реформи з метою адаптації такого співробітництва до 

нових умов і стандартів. Зокрема, такі держави, як Казахстан і Узбекистан 

почали модернізувати свої системи освіти і встановлювати нові пріоритети в 

науково-дослідних та інноваційних галузях. 

Так, велике значення для реалізації програми підтримки грають такі 

європейські освітні програми, як «Еразмус Мундус» і «Темпус», які попередньо 

передбачалося реалізовувати на двосторонній основі. У план «Європейської 

ініціативи» також увійшли заходи з підтримки освітніх центрів у всіх п'яти 

державах, співпраця з Академією ОБСЄ в Бішкеку, надання стипендій 

студентам для навчання в Європі, підтримка фонду освіти в сфері професійно-

технічної освіти в Центральній Азії, приєднання країн Центральної Азії до 

електронної мережі ЄС через розвиток «електронного Шовкового шляху» і 

сприяння дистанційному навчанню [239, с. 354]. 

Реалізація плану Євросоюзу в сфері розвитку освіти в країнах Центральної 

Азії знайшла своє вираження переважно в численних зустрічах і консультаціях з 

керівництвом країн регіону. Наприклад, перша регіональна зустріч з 

центральноазійськими партнерами відбулася 8 травня 2008 року в Каїрі на 

паралельному засіданні конференції «Темпус» щодо якості вищої освіти. 

Учасниками заходу було заявлено, що одним з основних пріоритетів 

підтримки освітньої галузі в Центральній Азії має стати створення електронної 

швидкісної лінії для дистанційного електронного навчання і навчання протягом 

усього життя. Проекти повинні були отримати фінансування ЄС та ФРН, а в 
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перспективі стати спільним проектом у сфері освіти країн ЄС і Центральної 

Азії. 

Отримала актуалізацію також й ініціатива Європи, пов'язана з реалізацією 

Програми НТМС – «Реформа системи освіти в Центральній Азії». Замовником 

програми виступило Федеральне міністерство економічного співробітництва і 

розвитку Німеччини [125]. Партнерами реалізації програми стали міністерства 

освіти всіх п'яти держав Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, 

Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. 

Показово, що дана програма є досить фундаментальною, про що свідчить 

тривалий термін її реалізації – з 2009 по 2013 рр. Більше того, вона була 

продовжена до 2016 року. Також значним є бюджет програми, що становить 6,5 

млн євро [239, с. 355].  

Суть реалізації Програми зводиться до підвищення якості та контролю 

підвищення якості освіти на території всіх п'яти держав. Контроль над 

політичною стороною реформ здійснюється безпосередньо Міністерством 

освіти та науки Німеччини. На відміну від «Темпус» та «Еразмус Мундус», дана 

програма націлена на шкільну і дошкільну освіту і реалізує модернізацію в 

контексті загально-регіональної універсалізації. Характеризуючи загальну ідею 

програми, можна констатувати, що вона націлена на відтворення принципів 

педагогічної освіти і роботи у всіх п'яти країнах. 

Програма має видимі практичні результати, серед яких – перепідготовка 

1500 педагогів, створення лабораторій та спеціальних кабінетів в 12 школах 

Таджикистану і 7 центральних школах Киргизстану. 

Характерно, що німецький проект не є закритим і має практичний вихід на 

ситуацію в регіоні. Прикладом, що підтверджує даний діалог, є портал 

www.mugalim.kg, на якому реалізується киргизький ініціативний проект «Күч 

бірдікте». Метою проекту є створення єдиної інформаційно-довідкової мережі 

педагогічних вузів Киргизької Республіки, а також орієнтування випускників 

шкіл на отримання педагогічної спеціальності та привернення уваги 

громадськості і уряду Киргизстану до проблем нестачі шкільних вчителів і 
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якості середньої професійної педагогічної освіти. 

Федеральне міністерство освіти і науки Німеччини зі свого боку прагне 

утвердитися в регіоні в якості постійного політичного партнера для 

забезпечення високого рівня освіти, наукових досліджень і інновацій, а також 

визначення загальних цілей у співпраці з партнерами, розширення вже існуючих 

науково-освітянських ініціатив. 

За погодженням з країнами-партнерами з регіону Центральної Азії, 

Федеральне міністерство освіти і науки ФРН (МОН) також прагне 

диверсифікувати своє співробітництво, використовуючи великий науковий 

потенціал регіону для трансреґіональних досліджень. У цьому зв’язку 

основоположними цілями Федерального МОН у регіоні наразі є: 

1) використання нового потенціалу для інновацій (задоволення потреби в 

стійких технологіях і пов'язаних з ними послуг, зміцнення орієнтованих 

досліджень, партнерство для спільних ініціатив по комерціалізації); 2) розвиток 

наукових «маяків» (орієнтирів) в регіоні Центральної Азії, а також подальший 

розвиток вже існуючих; 3) ураховуючи визначені ООН «Цілі розвитку 

тисячоліття», спільний розвиток регіональних політичних, економічних і 

соціальних взаємодій з метою подолання глобальних проблем 

людства [122, с. 50]. 

З метою досягнення окреслених цілей, Федеральне МОН ФРН планує 

найближчим часом представити окрему стратегію центральноазійського 

співробітництва, що чітко орієнтована на реалізацію поставлених завдань. 

Стратегія має бути обговорена на рівні широкого кола німецьких учасників з її 

реалізації (фінансових структур, посередницьких і наукових організацій та 

об'єднань) в рамках дискусійного форуму федеральних земель. Передбачається, 

що вона буде побудована на врахуванні зростаючих відмінностей у поглядах, 

позиціях і підходах в межах всього Центральноазійського регіону, у тому числі 

враховуючи наявні відмінності у потенціалі цих країн і темпів їхнього розвитку. 

Сильною стороною такої стратегії має стати визначення перспективних 

науково-технічних галузей для спільного співробітництва сторін, передбачення 



 
 

168 

подальших шляхів зміцнення вже наявного наукового потенціалу, особливо з 

огляду на перспективи подальшого розвитку місцевих і регіональних ринків 

[122, с. 50]. 

На особливу увагу заслуговує й безпосереднє двостороннє співробітництво 

ФРН з державами Центральної Азії у галузі науки та освіти, в межах якого ми 

можемо спостерігати просування Німеччиною власних стандартів та здійснення 

в регіоні свого впливу. 

Особливо показовим прикладом служить наявний сьогодні стан 

співробітництва ФРН з Казахстаном. Так, флагманом німецької діяльності у 

галузі освіти в регіоні Центральної Азії є Німецько-Казахстанський Університет 

у м. Алмати. В рамках німецько-казахської співпраці і у цілях розвитку 

Федеральний уряд Німеччини протягом багатьох років сприяє професійній 

освіті за принципом німецької «дуальної системи навчання» (освіти, що 

передбачає одночасне отримання теоретичних знань у навчальному закладі та 

практичних – у роботодавця), а в меншому обсязі також підтримує базову 

освіту, надаючи фінансування технічного оснащення та видавництву 

навчальних посібників, а також розробки навчальних програм, підготовки та 

підвищення кваліфікації викладачів. Програми особливо орієнтовані на потреби 

сільського господарства і приватного сектора, хоча останні не є домінуючими. 

Зокрема, можна відзначити, що Казахстансько-німецький університет 

постійно розвиває освітній напрямок за спеціальністю «Інформаційні системи». 

В рамках спеціальності на основі Європейських освітніх стандартів 

реалізуються дві освітні програми: «Інформаційний інжиніринг в економіці» та 

«Телематика». У тісній співпраці з провідними вищими навчальними закладами 

Німеччини (Університет прикладних наук м. Вільдан, Вища школа м. 

Шмалькальден) Казахстансько-німецький університет займає лідируючі позиції 

за даними спеціалізаціями в Республіці Казахстан. Винятковою особливістю 

навчальних програм є комплексне навчання студентів за наступними 

напрямками: 

1) академічні теоретичні та практичні основи з проектування, створення і 
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розвитку комп'ютерних інформаційних систем: навчання проводять досвідчені 

викладачі Республіки Казахстан в галузі IT-освіти; 

2) специфіка передових зарубіжних IT технологій і стандартів: навчання 

проводять викладачі з провідних технічних вищих навчальних закладів 

Німеччини (Університет прикладних наук м. Вільдан, Вища школа 

м. Шмалькальден); 

3) основи практичних робіт в реальній виробничій IT-сфері: навчання 

проводять представники найбільших казахських IT-компаній, що передають 

студентам багатий практичний досвід реальних IT-проектів, що забезпечує 

професійну практичну підготовку студентів до повноцінної самостійної роботи 

на виробництві. 

Для ефективного практичного навчання студентів за даними 

спеціалізаціями університет має розвинену сучасну лабораторно-практичну 

базу. Створено Академію «Cisco» і РАТ «Oracle». Викладачі пройшли навчання 

і сертифікацію, що надає можливість не тільки використовувати ліцензійні 

дистрибутиви програмного забезпечення Oracle і матеріали курсів в навчальних 

програмах, а й отримати додатково до диплома ще й сертифікати провідних 

компаній, а головне практичні навички, що виходять за рамки навчального 

плану [108, с. 389]. 

У 2008 році було дано старт німецькій ініціативі «Школи: партнери 

майбутнього» (PASCH), мережа якої вже включає в себе 45 шкіл в Центральній 

Азії. Зокрема, 31 школа, яка обслуговується Федеральним адміністративним 

відомством Центральним управлінням шкіл за кордоном, пропонує Диплом 

німецької мови Постійної конференції міністрів культури та освіти земель 

Федеративної Республіки Німеччина. У свою чергу ще 14 шкіл отримують 

підтримку Інституту ім. Гете в рамках викладання німецької мови. 

Зокрема, Казахстан прийняв програму «дуальної системи навчання» в 

галузі технічної професійної освіти у 2012 році. З тих пір, як Казахстан став 

незалежною державою в 1991 році, «дуальній формі навчання» не приділялося 

належної уваги до 2011 року. З іншого боку, держава звернулася до 
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напрацьованого досвіду і практики німецької системи освіти, де перші спроби 

дуального навчання були зроблені ще у 12 столітті [240]. 

Як результат, президент Казахстану Н. Назарбаєв після свого візиту до 

Німеччини у 2012 році, де йому було презентовано приклади успішного досвіду 

німецької професійної технічної освіти, виступив з промовою на другому 

конгресі молоді «Жас Отан». У своїй промові Президент приділив особливу 

увагу саме досвіду Німеччини в сфері забезпечення професійної технічної 

освіти, вказуючи на можливість її запровадження на національному рівні в 

якості взірця [96]. 

21 грудня 2015 року на запрошення Німецького товариства освіти і 

трансферту технологій відбувся робочий візит делегації Республіки Казахстан 

до федеральної землі ФРН Нижня Саксонія, до складу якої увійшли Посол 

Казахстану в ФРН Болат Нусупов і виконавчий директор Національного 

аграрного науково-освітнього центру Балсулу Тасбулатова. Примітно, що візит 

було організовано в контексті доручення глави держави Республіка Казахстан 

Н. Назарбаєва щодо активізації співпраці з Німеччиною у сфері дуальної освіти 

в Казахстані. Казахстанська делегація взяла участь у науково-практичній 

конференції на тему «дуальна освіта в аграрному секторі» та оглянула Центр 

розвитку дуальної освіти Німецької академії сільського господарства «Дойл-

Нінбург ГмбХ» в місті Нінбург федеральної землі Нижня Саксонія. 

В ході заходу були обговорені питання участі німецьких компаній в 

конкретних інвестиційних проектах Казахстану і підготовки казахстанських 

фахівців в галузі аграрного сектора за участю Німеччини. На переговорах 

німецька сторона анонсувала відкриття найближчим часом «Німецько-

Казахстанської аграрної академії» в Республіці Казахстан, на базі якої буде 

побудований перший Німецький центр дуальної освіти в сфері 

агропромислового комплексу [241]. 

З метою подальшої успішної реалізації «Ініціативи Назарбаєв-Меркель» 

щодо впровадження в Казахстані німецької моделі дуальної професійно-

технічної освіти відбулося підписання меморандуму між Німецької академією 
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сільського господарства «Дойл-Нінбург ГмбХ» та Національним аграрним 

науково-освітній центром Казахстану про партнерство в галузі навчання кадрів 

в аграрному секторі за системою дуальної освіти (грудень 2015 року). Документ 

передбачає, зокрема, створення в Казахстані Центру з підготовки фахівців у 

сільськогосподарській галузі на базі передового німецького досвіду. Початок 

роботи даної установи має зробити внесок у процес індустріально-

інноваційного розвитку Казахстану і створить тим самим платформу для 

трансферту передових німецьких технологій в агропромисловий комплекс 

країни [241]. 

Окремої уваги вимагає і взаємодія ФРН з Киргизстаном, де до моменту 

розпаду СРСР проживало більше 100 тис. етнічних німців. Велика їх частина 

виїхали до Німеччини вже у перші роки киргизької незалежності, але близько 15 

тис. вважали за краще залишитися в цій країні. Їх права були гарантовані вже в 

липні 1992 року, коли дві держави підписали Спільну декларацію про основи 

відносин. Більш того, ще раніше киргизький уряд висловив готовність створити 

два автономних німецьких округи [109, с. 12]. 

Німецько-киргизьке співробітництво безпосередньо у галузі культури бере 

свій початок в укладеному Договорі про культурне співробітництво між 

урядами ФРН та Киргизстану від 23 серпня 1993 року. Одночасно було 

засновано формат спільних міжурядових комісій, що згодом збиралися в 

Бішкеку – у 1994 році та в Бонні – у 1997 році для зміцнення культурних зв'язків 

між обома сторонами. 

Впродовж 1990-х років Німеччина демонструвала своє бажання виступати 

у ролі впливового партнера Киргизстану на Заході. Зокрема, у киргизькій 

столиці Бішкеку у 1998 році почав роботу «Німецький будинок», а на підтримку 

національної системи освіти і вивчення німецької мови починаючи з 1992 року 

було виділено близько 18 млн. євро [242]. 

В рамках киргизько-німецького співробітництва в галузі освіти, науки і 

культури було досягнуто домовленості про підготовку наукових кадрів для 

Киргизстану в Університеті ім. Гумбольдта в Берліні. Зокрема, на навчання 
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запрошуються аспіранти Республіки Киргизстан, що спеціалізуються в галузі 

захисту і раціонального використання високогірних пасовищ. Поряд з цим, 

починаючи з січня 2012 року поширюється практика запрошення педагогів з 

Німеччини для викладання в Киргизькому національному аграрному 

університеті ім. К.І. Скрябіна. В даний час у Гумбольдтському університеті вже 

навчаються 12 випускників КНАУ [101, с. 53]. Паралельно відкрито початкове 

фінансування даного проекту по лінії ДААД для обміну викладачами та 

фінансування лекторів для організації на базі КТУ ім. І. Раззакова інтенсивних 

курсів з викладання технічної німецької мови. У свою чергу німецький Фонд 

Конрада Аденауера підтримує молодих талановитих людей в Казахстані та 

Киргизстані за допомогою програми «Sur-Place Scholarship», що надає 

п'ятимісячну фінансову підтримку студентам соціальних і гуманітарних наук. 

Учасникам пропонуються професійні семінари щодо планування майбутньої 

кар'єри. 

Федеральне МЗС Німеччини також сприяє Академії ОБСЄ в м. Бішкеку. 

Заснована ще у 2002 році Академія пропонує магістерську програму з 

політології (Центральна Азія), що користується великою популярністю. У 2010 

році уповноважений НСАО викладач, що був залучений на довгостроковій 

основі, почав працювати над створенням нової магістерської програми 

«Європейські справи». 

Впродовж 2005-2010 років НСАО виділила в загальному близько 5 тисяч 

різних стипендій, тобто у середньому майже 1 тисяча стипендій на рік. У 

кожній з п'яти центральноазіатських країн працюють лектори і асистенти з мови 

НСАО [89]. 

Зміцнення громадських зв'язків за допомогою народної дипломатії, поряд з 

політичними, дипломатичними і економічними контактами, займає важливе 

місце у формуванні дружніх відносин Німеччини з Узбекистаном. Товариство 

дружби, будучи важливим суб'єктом у відносинах Німеччини і Узбекистану, 

справляє істотний вплив на формування політики обох держав і зміцнення їх 

зв'язків. Так, у листопаді 1998 року в Міністерстві юстиції Республіки 
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Узбекистан було зареєстровано Товариство дружби Узбекистану та Німеччини. 

Завданнями Товариства є організація і розвиток дружніх та культурно-

просвітницьких зв'язків між Узбекистаном і Німеччиною, сприяння 

формуванню в Німеччині позитивного, всебічного і об'єктивного уявлення про 

Республіку Узбекистан, як про суверенну, демократичну і правову державу, 

розвитку активного партнерства в культурних і наукових зв'язках. 

У 1993 році в Бонні була підписана, а у 2002 році набула чинності «Угода 

про культурне співробітництво між Республікою Узбекистан і Німеччиною», що 

значно зміцнило співпрацю двох країн. Ця угода додала важливі імпульси 

взаємодії в культурній сфері. Регулярного характеру набули обміни 

делегаціями. Німецькі організації-посередники в галузі культури (Німецька 

служба академічних обмінів, Гете-інститут Ташкент, Центральне управління 

шкіл за кордоном, Фонд імені Фрідріха Еберта, Фонд Конрада Аденауера, а 

також Інститут з міжнародного співробітництва Асоціації народних 

університетів Німеччини) наразі нараховують понад 20 співробітників, яких 

регулярно відряджають до Узбекистану [110]. 

Важливе місце займають заходи Товариства, що спрямовані на 

ознайомлення з культурними традиціями, звичаями двох народів: проведення 

національних свят Узбекистану та Німеччини («Навруз», «Мустакіллік», «День 

об'єднання Німеччини»); організація концертів класичної музики у виконанні 

узбецьких і німецьких майстрів; проведення семінарів-тренінгів з різних 

суспільно політичних тем і багато іншого. 

Одним з важливих напрямків діяльності німецької сторони в сфері 

культури в Узбекистані є співпраця у галузі збереження культурної спадщини. 

Так колишній німецький Центр народного ремесла і охорони пам'ятників взяв 

участь в реставрації Мавзолею Шаді-Мулк-ага в історичному некрополі Шахи-

Зінда в Самарканді. У співпраці з Потсдамським спеціалізованим інститутом 

(Fachhochschule Potsdam) за фінансової підтримки МЗС Німеччини, даний 

проект був продовжений і закінчений у 2005 році, також як і роботи по 

збереженню ще однієї важливої пам'ятки архітектури, купола Тілла-Карі, на 
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всесвітньо відомій площі Регістан в Самарканді. У даний час Потсдамській 

спеціалізований інститут займається реставрацією Мавзолею Темурідов Ішрат-

Хані в Самарканді. А також в Бухарі за фінансової підтримки німецького 

дослідницького товариства здійснюється великий міжгалузевий проект 

Університету міста Бамберг по вивченню частини старого міста Бухари. 

У 2013 році був підписаний тристоронній Протокол – наміри про 

співпрацю між Радою товариств дружби і культурно-просвітницьких зв'язків 

Узбекистану із зарубіжними країнами, Товариством дружби «Узбекистан-

Німеччина» і німецько-узбецьким товариством у Бонні. 

Важливим напрямком співробітництва по лінії товариств дружби є 

міжнародні відносини в гуманітарній сфері. Розвиваючись в глобальному 

масштабі, народна дипломатія виконує важливу роль у встановленні, розвитку і 

зміцненні міжнародних зв'язків в галузі освіти. У зв'язку з упровадженою в 

Узбекистані реформою системи освіти ця сфера є важливим компонентом 

співробітництва. Це стосується, з одного боку, мовної роботи: з метою 

забезпечення відповідного місця для німецької мови як іноземної (в даний час 

вона знаходиться на другому місці серед досліджуваних західних іноземних 

мов), система вивчення німецької мови розробляється відповідно до нових 

вимог. Поряд з цим реалізуються спільні освітні проекти з Асоціацією народних 

університетів Німеччини і німецьким товариством з міжнародного 

співробітництва в галузі професійної освіти з основним упором на такі сфери як 

туризм, інформаційні технології та економічні професії [110]. 

Заслуговує на увагу і розвиток відносин у галузі культури та освіти 

Федеративної Республіки Німеччина з Республікою Таджикистан. Зокрема, 26 

вересня 1995 року зусиллями Німецького посольства в Душанбе і Таджицького 

посольства в Бонні були підписані дві угоди: «Про створення фонду досліджень 

і підготовку фахівців», а також «Про співпрацю в галузі культури». У Бонні для 

реалізації відповідних угод було виділено 10 мільйон марок, які були 

спрямовані для поліпшення розвитку даної галузі Республіки Таджикистан 

[137]. Підписання угоди про культурне співробітництво між Німеччиною і 
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Таджикистаном загалом відкрило широкі перспективи двосторонніх відносин 

обох держав. Зокрема було дано старт та розпочато активізацію зв'язків по лінії 

Товариства дружби «Таджикистан і Німеччина». Останнє було створено у 1996 

році в Федеративній Республіці Німеччина, куди були залучені політичні і 

громадські діячі, представники ділових кіл, науки, культури і мистецтва [136]. 

Ще 20 листопада 1994 року в рамках освітнього співробітництва 

Посольство Німеччини в Душанбе і Міністерство освіти Республіки 

Таджикистан, провели перевірку даних про кількість студентів, склад 

викладачів факультетів університетів, в яких функціонують відділення 

німецької мови. За результатами перевірки було встановлено, що в 

Таджикистані 32 тис. чоловік вивчає іноземні мови, з них 15% відсотків 

вивчають саме німецьку мову [147]. Як наслідок, за сприяння Посольства 

Федеративної Республіки Німеччини в вузах Таджикистану відкрилися курси 

німецької мови, за допомогою яких таджицькі студенти отримали право на 

навчання в європейських країнах. 

Наприкінці 1990-х рр. близько 2000 учнів Таджикистану вивчали мову в 

5 школах в Таджикистані, де велося поглиблене викладання німецької мови в 

рамках ініціативи «Школа-партнер майбутнього». У 2000 році Таджикистаном 

було розпочато співпрацю з німецьким Центральним управлінням по шкільній 

освіті за кордоном (ZfA). З тих пір Німеччина надає підтримку таджицьким 

школам різним технічним обладнанням, навчальним матеріалом і навчальними 

засобами, пропонує заходи з підвищення кваліфікації для місцевих вчителів 

німецької мови. Одночасно Посольство Німеччини, для підвищення наукових 

знань і отримання вищої кваліфікації в області іноземних мов направляло в 

Таджикистан з Німеччини викладачів німецької мови для роботи в 

університетах республіки від двох до п’яти років. 

Наразі у таджицьких школах проводяться іспити на отримання Диплому 

німецької мови (DSD), який дає право учням після закінчення школи почати 

навчання у вищих навчальних закладах Німеччини без здачі іспиту на 

підтвердження рівня володіння німецькою мовою. Особливу нагороду 
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отримують найкращі учні. Німеччина надає їм стипендіальні програми для 

навчання в одному з університетів Німеччини. 

В рамках угоди про співпрацю між ФРН і Республікою Таджикистан у 

сфері освіти в 1995 році Педагогічний Університет Республіки Таджикистан ім. 

С. Айні уклав власну угоду про співпрацю з Університетом імені Отто Фрідріха 

міста Бамберга (Німеччина) з обміну студентами та фахівцями. 

Співпраця між двома країнами з сфері культури та освіти особливо 

динамічно почала розвиватися з 2005 року. У цей час з боку Уряду Німеччини 

була надана безоплатна допомога в розмірі 5 млн. євро для підтримки 

обов'язкової середньої освіти Республіки Таджикистан. У цьому напрямку 

активно бере участь Німецька служба академічного обміну. Щорічно в рамках 

даної програми більше десятка студентів і аспірантів освітніх установ 

Республіки Таджикистан підвищують свою кваліфікацію в Німеччині. Так, ще у 

1991 році на основі грантів Німецької служби академічного обміну розпочалася 

співпраця з інститутом фізики твердого тіла Йенського університету 

(Німеччина) з дослідження високотемпературної надпровідності [111, с. 65]. В 

рамках цієї співпраці інститут бере участь у проекті «Транспортні властивості 

надпровідників», який здійснюється науковими центрами Німеччини, Франції, 

Італії, Нідерландів та інших країн Європейського континенту. 

11 квітня 2015 року було підписано «Меморандум про співпрацю між 

Таджицьким Національним Університетом і Університетом Філліпса 

м. Марбурга Німеччини» [104]. 

Важливу роль у міжкультурному співробітництві ФРН з Республікою 

Таджикистан займає Товариство дружби «Таджикистан – Німеччина», що 

функціонує за сприянням таджицького Товариства дружби і співробітництва із 

зарубіжними країнами та НСАО. Так, за допомогою таджицьких і німецьких 

вчених Товариством було видано таджицько-німецький розмовник і підручник 

«Таджицька мова для німців» [243]. 

Діяльність Товариства дружби «Таджикистан – Німеччина», з публікації 

книг та різного роду інформаціно-просвітницьких матеріалів сьогодні видається 
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значущою оскільки зазначені видання в зарубіжних країнах не лише зміцнюють 

культурні зв'язки Республіки Таджикистан безпосередньо з ФРН, але й іншими 

державами-членами Європейського Союзу, що зрештою сприяє підвищенню 

їхнього інтересу до Таджикистану. Останнє сприяє також і тому, що багато 

вчених європейських країн проводять дослідження з історії Таджикистану 

різних епох. Для проведення наукового і археологічного дослідження в 

Республіці Таджикистан європейські вчені проводять наукові стажування, 

публікують свої статті в газетах і журналах Таджикистану. Наприклад, в 2011 

році в Худжанді була видана книга голови товариства «Німеччина-

Таджикистан» Олександра Гейзера «Золотий вінець», назва якої точно передає її 

зміст [244, с. 13]. До книги увійшли есе, нариси і статті, що представляють 

перлину східної словесності. 

У березні 2015 року в Берліні пройшла 49-а міжнародна виставка туризму 

ITB Берлін, в якій Таджикистан представив можливості і ресурси країни для 

поціновувачів подорожей і фахівцям зі сфери туризму. В рамках цього заходу в 

будівлі Посольства був організований туристичний форум Таджикистану і 

Німеччини за участю більше 13 туристичних компаній Таджикистану, в тому 

числі туристичних асоціацій регіонів Хатлон, Бадахшана, Зарафшон і Рашта. 

 

3.4. Політика Німеччини щодо країн Центральної Азії у галузі 

розвитку інфраструктури і технічного співробітництва 

 

В рамках співпраці з метою розвитку Федеральний уряд Німеччини 

підтримує уряди держав Центральної Азії в справі не лише політичної, але й 

економічної та науково-технічної модернізації. Мета такої співпраці полягає в 

довгостроковій внутрішній та зовнішній стабілізації і розвитку регіону. При 

цьому підтримка Німеччини сконцентрована на широкому спектрі галузей та 

напрямах діяльності, серед яких особливо можна виділити енергетику та 

сільське господарство, раціональне використання та управління природними 

ресурсами, новаційні методи і заходи з охорони навколишнього середовища, 
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попередження та ліквідації наслідків стихійних лих. 

У цілому відзначимо, що політика ФРН у галузі розвитку інфраструктури 

та технічного співробітництва щодо країн Центральної Азії багато у чому 

корелюється із загальною політикою ЄС у даному регіоні та бере свій початок 

ще в умовах розпаду СРСР. Зокрема, на початку 1990-х років політичні 

установки колишніх середньоазійських республік СРСР сприяли встановленню 

гарних відносин з ЄС. Іслам в нових центральноазійських державах в ті роки не 

став ще настільки серйозною силою, щоб намагатися вплинути на процеси 

прийняття політичних рішень. Політичні еліти цих держав, які виросли 

переважно з радянської національної партійної бюрократії, орієнтувалися на 

Захід. Активізація і поглиблення співробітництва новопосталих держав 

Центральної Азії з Туреччиною, що відбулися в перші роки після розвалу СРСР 

не отримали очікуваних результатів – держави регіону шукали партнерів без 

гегемоністських претензій і вважали за краще будувати свої відносини з ЄС без 

посередників. 

Зі свого боку економічні інтереси ЄС вже в ті роки визначалися 

прагненням забезпечити своїх членів необхідними енергетичними ресурсами, 

отримати доступ до родовищ на територіях держав Центральної Азії, 

забезпечити безперешкодний імпорт енергоносіїв з Близького Сходу. У зв'язку з 

цим для ЄС був важливий і суміжний з Центральною Азією сектор 

Каспійського моря. Імпортуючи нафту і газ в обхід Росії, ЄС розраховував 

знизити свою залежність від неї в питаннях забезпечення енергоносіями. 

Відповідно, сподіваючись закріпити за собою центральноазійські країни в 

якості постачальників енергетичних ресурсів, ЄС інвестував чимало коштів у 

стабілізацію центральноазійського простору. Вже до середини 1990-х років ЄС 

розробив для Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Туркменістану Угоди з 

партнерства і співробітництва (набули чинності в 1999 році), в яких 

узгоджувалося більш інтенсивне політичне і економічне співробітництво. Також 

були укладені договори, що визначали порядок інвестицій у галузі транспорту 

та енергетичному секторі. 
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У свою чергу початково слабкий інтерес Німеччини до енергетичних 

аспектів міжнародних відносин в Центральній Азії, що був пов'язаний зі 

слабкою присутністю німецьких нафтогазових компаній на місцевому 

інвестиційному ринку, почав зростати в умовах загострення з середини 1990-х 

років міжнародного суперництва в питанні про напрямки трубопроводів з 

прикаспійських країн на світові ринки. Розвиток ситуації розглядався 

німецькими політичними та експертними колами як такий, що суперечить 

стратегічним інтересам Німеччини та здатний, в разі дестабілізації регіону, 

створити великий конфліктний потенціал у відносинах з Росією і США [94]. У 

цей же час підвищилася увага німецьких компаній до участі в будівництві 

нафтогазової інфраструктури в прикаспійських країнах. У боротьбі за контракти 

німецькому бізнесу доводилося докладати особливих зусиль для подолання 

неконкурентної практики транснаціональних компаній, які часто пов'язували 

вкладення інвестицій в родовища із забезпеченням сприятливих умов для інших 

фірм з країни власного базування. Дана обставина змушувала німецькі компанії 

шукати більш активної дипломатичної та фінансової підтримки з боку уряду 

ФРН. Згодом, більш чітко позначився й інвестиційний інтерес. Після укладення 

у грудні 1995 року додаткової угоди з урядом Казахстану почалася фаза 

активного інвестування в діяльність спільного підприємства (СП) 

«Казгермунай», 42,5% акцій якого належали німецьким компаніям «РВЕ Деа» і 

«Ердойл- Ердгаз Гоммерн» [245]. Останні 107 млн. дол., що необхідні для 

початку видобутку нафти, були надані у серпні 1997 року консорціумом 

німецьких банків на чолі з «Дрезденер банком» і фінансовою групою Банку 

«КфВ» – агентом німецького уряду з надання фінансової допомоги третім 

країнам. 

Для Казахстану представляє великий інтерес досвід Німеччини у сфері 

відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності, 

впровадження енергозберігаючих технологій. Для спільної реалізації окремих 

заходів щодо підвищення енергоефективності в казахстанської промисловості 

було продовжено Інвестиційне та інноваційне партнерство обох сторін до 2015 
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року, підписано Меморандум про наміри в сфері енергозбереження, підвищення 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії між 

Німецьким енергетичним агентством (НЕА) і Міністерством індустрії і нових 

технологій Республіки Казахстан. 

Як відомо, Німеччина, поряд з Японією, займає передові позиції в рейтингу 

енергоємних економік світу. До 2020 року ФРН планує підвищити на 20% 

енергоефективність промисловості. Натомість на сьогоднішній день 

енергоємність промисловості Казахстану в 4-5 разів вище, ніж в європейських 

країнах. Показник енергоємності ВВП Казахстану в світовому рейтингу – 1,9, в 

той час як показник Японії – 0,1, а Німеччини – 0,16 [97, с. 93]. Казахстан може 

скоротити енергоємність промисловості на 15% до 2015 року за рахунок 

оптимізації виробничих процесів, застосування міжгалузевих технологій. На 

думку голови правління агентства НЕА Штефана Колер, перший крок в 

реалізації енергоефективної політики в 2012 році – це підготовка 

енергоменеджерів для підприємств. Потрібно відзначити, що така співпраця 

почалася ще в 2011 році, коли разом з НЕА і АТ «Казахенергоекспертіза» було 

підготовлено 25 енергоаудиторів та проведені енергоаудити деяких 

промислових підприємств [246]. Для Німеччині Казахстан – четвертий за 

значимістю постачальник енергоресурсів. Отже, ФРН зацікавлена у розвитку 

співпраці в галузі енергетики, телекомунікацій, будівництва, машинобудування 

та сільського господарства. 

Загалом, в рамках інноваційно-інвестиційного співробітництва між 

Казахстаном і Німеччиною виявлені такі напрямки, як: 1) створення нових 

виробництв; 2) співпраця в сфері нових технологій; 3) розвиток інфраструктури, 

в тому числі енергетичної. 

За першим напрямком йде реалізація проектів зі створення виробництв із 

виплавки сталі, біохімічної продукції, переробних виробництв текстильної, 

деревообробної продукції, будівельних матеріалів. Другий напрямок передбачає 

трансферт і спільну реалізацію проектів, спрямованих на розвиток 

найсучасніших інформаційних технологій, нанотехнологій, біотехнологій, 
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нових матеріалів. Третій напрям – це розвиток інфраструктури, в тому числі 

енергетичної. 

У свою чергу імпульс розвитку технічного співробітництва ФРН з 

Республікою Узбекистан надало введення військового контингенту США і країн 

НАТО до Афганістану. Тоді ж позначилася власне військова присутність США і 

Євросоюзу в цій центральноазійській державі. Так, з одного боку, Ташкент і 

Вашингтон домовилися про створення американської військової бази на 

узбецькій території, а, з іншого, – Узбекистан і Німеччина уклали угоду про 

надання німецьким збройним силам цивільного аеропорту м. Термез під 

облаштування транспортно-логістичного центру. 

Відповідно німецький транспортно-логістичний центр відкрився в 

аеропорті м. Термез у лютому 2002 року. «М’який вплив» ФРН у цьому 

контексті позначився у тому, що Уряд Німеччини профінансував модернізацію 

злітно-посадкових смуг, після чого вони стали придатними для обслуговування 

важких військово-транспортних літаків, а сам аеропорт набув статусу в 

термінології НАТО «Стратегічна транзитна авіабаза Термез». Вартість робіт 

склала 12 млн. євро. Раніше постійний гарнізон Центру налічував близько 300 

військовослужбовців. У їх розпорядженні було шість важких військово-

транспортних літаків Transall і сім вертольотів Sikorsky CH-53, які 

використовувалися для перекидання вантажів та особового складу до 

Афганістану. Станом на початок 2015 року чисельність німецьких 

військовослужбовців на базі зменшилася до 110 чоловік. Спочатку виплати 

Німеччини Узбекистану становили близько 2 млн. 880 тис. євро в рік. Згодом, 

згідно з досягнутими в 2011 році домовленостями, орендна плата була 

збільшена до 15 млн. 950 тис. євро в рік. Наприкінці 2015 року Німеччина 

прийняла рішення про закриття транспортно-логістичного центру [247, с. 107]. 

Починаючи з 1996 року в стадію підйому увійшли відносини ФРН з 

Туркменістаном. У країну потягнулися німецькі компанії, в тому числі великі 

концерни «Даймлер Бенц» та «Сіменс». В кінці 1996 року група німецьких 

банків, включаючи Банк «КфВ», і туркменський Зовнішекономбанк уклали 
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угоду про надання кредиту розміром у 341 млн. німецьких марок для 

фінансування участі німецького концерну «Маннесман» в модернізації 

Туркменбашинського нафтопереробного заводу [248]. У серпні 1997 року в 

Ашхабад прибула делегація німецьких політичних і ділових кіл на чолі з 

міністром економіки Г. Рексродтом, який заявив про початок невідкладного 

освоєння туркменського ринку. У кінці місяця відбувся чотириденний 

офіційний візит туркменського президента С. Ніязова до Німеччини, у ході 

якого були підписані договори про повітряне сполучення, про заохочення і 

захист інвестицій, про культурне співробітництво та контракти з німецькими 

фірмами. Серед численних зустрічей С. Ніязова необхідно відзначити 

консультації з главами «Рургазу» і «Дрезденер банку», які заявили про 

готовність взяти участь у фінансуванні будівництва газопроводу «Туркменістан 

– Іран – Туреччина – Європа» [249, с. 216]. 

Крім того, за повідомленнями зарубіжних неурядових організацій та 

окремих представників преси, в німецькому «Дойче банку» у 1996 році було 

відкрито декілька рахунків туркменських контрагентів, включаючи рахунок 

(або рахунки) Центрального банку Туркменістану, на який стали зараховуватися 

кошти від експорту туркменських енергоресурсів. Стверджується також, що 

цим «валютним фондом», що не ураховувався в національному бюджеті 

Туркменістану, розпоряджався особисто президент С. Ніязов [250]. Довіра 

С. Ніязова до німецьких лікарів, які провели для нього операцію на серці в 1997 

році і продовжували регулярно проводити огляд Туркменбаші, мабуть, 

слугувало додатковим фактором двостороннього зближення. В цілому висока 

динаміка взаємодії протягом 1996-1997 років перетворила Німеччину, за 

висловом німецького МЗС, в «привілейованого» партнера Туркменістану. 

До сьогоднішнього дня центральноазійські держави ще не завершили 

остаточно свої економічні реформи, які націлені на створення ринкової 

економіки, і знаходяться в процесі супутніх цьому і досить напружених 

перетворень. У таких умовах розв’язання взаємопов'язаних між собою на 

місцевому, регіональному і глобальному рівнях проблем, як правило, 
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перевершує потенціал можливостей центральноазійських урядів. З цієї причини 

Міністерство економічного співробітництва та розвитку Федеративної 

Республіки Німеччина доручило Німецькому товариству з технічної співпраці – 

як один з напрямів – реалізувати регіональну програму, присвячену сталому 

використанню природних ресурсів в Центральній Азії. У тісній співпраці з 

Німецькою службою розвитку (НСР) і Центром міжнародної міграції та 

розвитку (CIM) уже протягом кількох десятиліть НТС реалізує проекти, що 

охоплюють широкий спектр – від безпосередньої підтримки окремих громад до 

сприяння транскордонному співробітництву та регіональному партнерству. 

Так, проекти регіональної програми в Таджикистані націлені на стійке 

управління ресурсами, зміцнення і вдосконалення основ життєдіяльності 

населення. З метою запобігання подальшої деградації земельних і лісних 

ресурсів Паміру в рамках коопераційного проекту НТС, ННС і Центру 

міжнародної міграції та розвитку (ЦММР) під назвою «Стале управління 

природними ресурсами в Гірському Бадахшане» ведеться співпраця з 

Державним комітетом із земельних ресурсів та землеустрою і лісгоспом в 

Гірському Бадахшане (ГБАО). 

Німеччина фінансує проекти в галузі стійкого управління лісовими 

ресурсами та підвищення ефективності гідроелектростанцій. Зокрема, 

німецький проект «Адаптація до зміни клімату на основі сталого управління 

лісовими ресурсами» використовує підхід, що називається «спільне лісництво». 

Він передбачає, що ділянки деградованого лісу передаються в довгострокову 

оренду місцевому населенню. Кожен орендар використовує свою ділянку, 

реабілітуючи її самостійно. Перші результати, про які вже повідомляється у 

Таджикистані, свідчать про збереження біорізноманіття, і це може стати 

довгостроковим чинником стабільності лісів незважаючи на тиск, що пов'язаний 

зі зміною клімату (наприклад, завдяки використанню деревних порід, стійких до 

кліматичних змін) [251]. 

З 1995 по 2004 роки Міністерство закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччина у партнерстві з Німецькою компанією «Агроакція» 



 
 

184 

надали продовольчу допомогу Республіці Таджикистан у вигляді борошна, 

картоплі, одягу, вугілля і засобів особистої гігієни. За ці роки 164 100 чоловік 

отримали гуманітарну допомогу. З квітня 2004 року МЗС ФРН профінансувало 

проект компанії «Агроакція» з профілактики та попередження катастроф в 

Зерафшанській долині Согдійської області. Проект охоплював три райони – 

Айнінський, Пенджікентський, Гірничо-Матчинський і включав в себе наступні 

заходи: тренінгова програма для місцевої громади, а також заходи щодо проекту 

«Продовольство за працю» [252, с. 6]. 

Сприяння сталому використанню популяцій диких тварин, які перебувають 

під загрозою зникнення, розвивається в рамках кооперації з неурядовою 

організацією «Команда з охорони природи» («Nature Protection Team»), 

«Франкфуртским зоологічним суспільством» («Zoologische Gesellschaft 

Frankfurt») і ЦММР [253, с. 7]. 

Співпраця, що здійснюється в рамках цієї регіональної програми з 

Державним комітетом охорони навколишнього середовища та лісового 

господарства Республіки Таджикистан, націлена на вдосконалення структур 

державного управління та нормативно-правової бази сталого управління 

ресурсами. 

Відповідно до Угоди із Східним економічним Комітетом Німеччини та 

НЕА 12-14 вересня 2013 року в місті Душанбе було проведено Економічний 

форум підприємців Федеративної Республіки Німеччина та Республіки 

Таджикистан (Бізнес форум) з енергетики та відновлюваних джерел енергії за 

участю представників підприємницьких кіл і німецьких компаній. У цьому 

плані варто відзначити позитивну роль проведених міжурядових переговорів. 

Так 7-8 грудня 2013 року в місті Бонні Німеччини відбулися чергові міжурядові 

переговори між Таджикистаном і Німеччиною, результатом яких стало 

підписання Міжурядового протоколу про виділення фінансової і технічної 

допомоги Таджикистану, а також міжурядові переговори між Таджикистаном і 

Німеччиною про фінансово-технічне співробітництво, що відбулися 28 -29 

жовтня 2015 року в м. Бонні. У роботі засідання брали участь представники 
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відповідних міністерств і відомств країни. В ході переговорів сторони 

обговорювали двостороннє співробітництво, проекти, реалізовані щодо 

поліпшення інфраструктури країни, висловлювалася готовність до продовження 

співпраці в напрямку сталого економічного розвитку і охорони здоров'я. 

18 травня 2015 року в м. Душанбе відбувся Бізнес-форум підприємців 

Таджикистану і Німеччини. Беручи до уваги активну діяльність Республіки 

Таджикистан в глобальних ініціативах з питань зміни клімату, ще в квітні 2015 

року було схвалено регіональний проект «Адаптація до змін клімату в рамках 

екосистем високогірних регіонів Центральної Азії» в рамках Міжнародної 

ініціативи захисту клімату Федерального міністерства навколишнього 

середовища, захисту природи, будівництва і безпеки реакторів Німеччини, який 

був запропонований Федеральним урядом Німеччини. 

У квітні 2015 року Федеральне МЕСР ФРН виділило кошти для реалізації 

нового етапу Регіональної програми Німецького товариства з міжнародного 

співробітництва під назвою «Стале використання природних ресурсів в 

Центральній Азії». 

Також в травні 2015 року в рамках двостороннього співробітництва 

Таджикистану і Німеччини було підготовлено і підтримано «Угоду про третій 

етап впровадження водної ініціативи для Центральної Азії» [103]. 

У Киргизстані прояв німецької «м’якої сили» є особливо показовим з 

огляду на надання різного роду підтримки та технічного сприяння німецькими 

неурядовими структурами в галузі охорони навколишнього середовища, 

збереження і подальшого відтворення наявної у Республіці флори та фауни. У 

цьому плані наочним прикладом може зокрема слугувати робота однієї з 

найстаріших німецьких організацій – Союзу охорони природи та біологічного 

різноманіття (СОПБР), що була заснована ще у 1899 році. У 1999 році СОПБР 

підписав угоду з Міністерством охорони природи Киргизстану про створення 

спеціальної групи з питань боротьби з браконьєрством і роботі з населенням. 

Такий міждержавний проект почав працювати на території Наринської, Іссик-

Кульської і Чуйської областей Киргизстану. Спеціальна мобільна група, в складі 
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якої були працівники Міністерств охорони природи і внутрішніх справ, 

розгорнула роботу по виявленню фактів браконьєрського вилову снігового 

барса і об'єктів його харчування (копитних, бабаків, уларів і ін.). Друга група 

проводила паралельно широку роз'яснювальну роботу з місцевим населенням. 

Так, за підтримки СОПБР був знятий фільм про проблеми охорони рідкісних 

видів тварин і про роботу спецгрупи на російській та на киргизькій мовах. 

Робота з охорони барса почала розширюватися, і група ентузіастів на 

загальних зборах прийняла рішення про створення громадського об'єднання 

СОПБР. У 2001 році був розроблений Статут організації і документи були 

передані в Міністерство юстиції Киргизстану, а нова громадська організація 

розпочала роботу щодо збереження біорізноманіття Киргизстану відповідно до 

Статуту. 

За десять років в активі СОПБР накопичилося безліч проектів і акцій, серед 

яких: порятунок вилучених у браконьєрів живих барсів (5) і тварин в 

Каракольському зоопарку, будівництво реабілітаційного Центру для диких 

звірів і птахів у Приїсиккульї, участь у порятунку і випуску в природу декількох 

партій великих соколів (в тому числі і партії в 127 балобанів та сапсанів), 

величезної партії степових черепах, робота школи «Юний еколог» тощо. Був 

відпрацьований і введений в систему щорічний зимовий моніторинг птахів на 

Іссик-Кулі в інших водоймах Киргизстану. Наразі, моніторинг проводиться 

спільно з Академією наук Республіки Киргизстан та Іссик-Кульським 

заповідником [112, с. 40]. 

З 2006 року співробітники громадської організації СОПБР почали 

проводити весняні та осінні обліки птахів на Іссик-Кулі. З цього часу стала 

враховуватися повністю авіфауна регіону. Завдяки постійним обліками стало 

можливим проводити моніторинг за чисельністю птахів в усі сезони року. 

Одночасно, спільно з Відділом по роботі з громадськістю почали проводитися 

тренінги зі школярами. Однак у зв'язку з недостатнім фінансуванням відділу під 

загрозою стали експедиційні виїзди і планові моніторингові роботи. Робота з 

населенням велася в рамках проекту «Сніговий барс», коли співробітники 
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СОПБР проїхали з бесідами більше 200 гірських сіл. Бесіди проводилися в 

школах, в органах місцевого самоврядування, із запрошенням усіх зацікавлених 

місцевих жителів: чабанів, мисливців, місцевої інтелігенції, священиків. 

Щорічно випускалися і поширювалися календарі-плакати з охорони барса, а 

починаючи з 2004 року проводилася акція «Птах року» [112, с. 43]. 

У 2010 році був випущений п’ятимовний систематичний довідник з питань 

хребетних тварин Киргизстану і підготовлений сайт «www.WildLife.Kg». На 

презентацію довідника і вебсайту «Wildlife.Kg» були запрошені співробітники 

Академії наук Республіки Киргизстан, Агентства з охорони навколишнього 

середовища та лісового господарства Киргизстану, працівники вищих 

навчальних закладів, шкіл, Міністерства освіти, природоохоронних неурядових 

організацій. Був присутній і посол Німеччини в Киргизстані, який позитивно 

оцінив роботу СОПБР з охорони природи. 

24 березня 2016 року в Міністерстві економіки Киргизстану в урочистій 

обстановці відбулося підписання Угод про фінансове і про технічне 

співробітництво між Урядом Киргизької Республіки та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина на 2015-2016 роки. Від імені Уряду Киргизької 

Республіки дані угоди підписав Міністр економіки Арзибек Кожошев, від імені 

Уряду ФРН – Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН у Киргизстані, д-р 

Петер Рудольф Шольц. Відповідно до підписаних угод німецька сторона 

зобов’язується надати Киргизькій Республіці грантові кошти у розмірі 53,95 

млн. Євро для співпраці з метою розвитку. 

Обидві сторони погодилися, що підписання відповідних угод уособлює 

чергову кульмінаційну точку в розвитку співпраці між двома країнами. Ця сума 

була погоджена в ході міжурядових переговорів між Киргизькою Республікою 

та Федеративною Республікою Німеччина в червні-липні 2015 року. 

Представники Федерального уряду в ході міжурядових переговорів 

підтримали представників киргизького уряду в їх прагненні до 

цілеспрямованого прискоренню реформ в рамках основних напрямків співпраці 

– сприяння стійкому економічному розвитку і в сфері охорони здоров'я, а також 
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до їх спрямованості на досягнення результатів з метою розвитку. 

Фінансове співробітництво сторін зосереджено на двох сферах: по-перше, 

це кредитні лінії для фінансування будівництва житла, зокрема, в сільських 

регіонах. Також Німеччина підтримує Киргизстан при реалізації Національної 

програми охорони здоров'я, а саме, в рамках секторального проекту з охорони 

здоров'я у відповідності зі стратегією «Ден Соолук» за участю інших 

міжнародних донорів. Поряд з цим в рамках фінансового співробітництва увага 

приділяється таким напрямкам як екстрена медицина, профілактика СНІДу та 

туберкульозу, а також захист здоров'я матері і дитини. 

В рамках двостороннього Технічного співробітництва Федеральний уряд 

Німеччини бере участь у реалізації програми «Сталий розвиток економіки», 

компонент «Сприяння працевлаштуванню та професійній освіті». Програми 

спрямовані на підтримку киргизького уряду, щоб у співпраці з приватним 

сектором покращувати рамкові умови та інші фактори 

конкурентоспроможності, що сприяють спрямованим на збільшення доходів і 

зайнятості структурних змін. 

Поряд з цим Киргизстан отримує консультаційні послуги в рамках 

регіональних проектів як, наприклад, щодо підтримки реформи судової і 

правової системи в Центральній Азії або проект зі сприяння регіональній 

торгівлі в Центральній Азії. На міжурядових переговорах 2015 року німецька 

сторона підтвердила свій намір поглиблювати і розширювати вже досягнуті 

успіхи і результати співпраці з метою розвитку. Тому обсяг виділених 

Киргизькій Республіці фінансових коштів був істотно збільшений. 

Загалом, сукупний обсяг двостороннього технічного та фінансового 

співробітництва починаючи з 1993 року становить 300 млн євро [254]. За цими 

показниками Німеччина є одним з найбільших донорів на рівні двостороннього 

співробітництва. Крім цього, Німеччина бере участь в програмах на рівні 

багатостороннього співробітництва в Киргизстані, зокрема, Європейського 

Союзу, виділяючи значні суми фінансових коштів. 

У 2009 році ЄЕК ООН запустила проект під назвою «Регіональний діалог і 
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співробітництво у сфері управління водними ресурсами», який фінансувався 

урядом Німеччини через посередництво Німецького товариства з міжнародного 

співробітництва як частини Берлінського процесу з питань води. Мета проекту 

полягала в посиленні здібностей регіональних структур з управління водними 

ресурсами (насамперед Міжнародного фонду спасіння Аралу та Міждержавної 

координаційної водогосподарської комісії Центральної Азії), а також у 

створенні міжнародного водного законодавства, розвитку моніторингу та 

системи інформаційного обміну. Перший етап цього проекту було завершено в 

2011 році. Період 2012-2014 років відзначений другим етапом проекту, при 

цьому фінансування склало близько 700 тис. дол. США [135]. 

Німеччина належить до групи країн з різко вираженою напруженістю 

водогосподарського балансу і незначними водними запасами, при цьому в 

значній мірі залишаючись залежною від транскордонних водних ресурсів 

Дунаю, Рейну, Ельби і Одера [255, с. 116]. У зв'язку з цим Німеччина розуміє 

важливість і необхідність ефективного транскордонного водного 

співробітництва. Водночас Німеччина володіє більш ніж 150-річним досвідом у 

сфері очистки води, а також розробки технологій ефективного постачання 

водою. Тут дуже активно розвиваються наукові міждисциплінарні дослідження 

в сфері водокористування, чого практично немає в інших країнах. 

За словами спеціального уповноваженого ЄС щодо країн Центральної Азії 

П.Флор, «забезпечення водою людей у всьому світі взагалі є для німецької 

зовнішньої політики особливим викликом». «Водна ініціатива для Центральної 

Азії», про початок реалізації якої МЗС Німеччини оголосило в ході конференції 

з водних ресурсів, являє собою один з найбільш яскравих прикладів участі 

Німеччини у вирішенні конфліктів у сфері використання транскордонних 

водних ресурсів [256]. Дана ініціатива, яка є складовою частиною Стратегії 

нового партнерства ЄС з країнами Центральної Азії, відкрита для всіх і 

спрямована на стале і екологічне використання вод міжнародних річок з 

урахуванням інтересів всіх прибережних держав на основі регіонального 

підходу. Також 14,3 млн. євро МЗС Німеччини виділило на розвиток управління 
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транскордонними водними ресурсами, розширення його наукової експертизи та 

налагодження обмінів між фахівцями Центральної Азії, Німеччині та ЕС. Таким 

чином, у фокусі німецьких інтересів залишається технічна сфера, підготовка 

фахівців, встановлення і розширення вже наявних взаємодій. З 2009 року 

почалася реалізація пілотних проектів. Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва було здійснено проект «Транскордонне управління водними 

ресурсами» (із загальним бюджетом близько 17 млн. євро) [257]. Також була 

створена дослідницька мережа «Вода в Центральній Азії» (CAWa), яка об'єднує 

під керуванням Потсдамського Геоцентру інститути Центральної Азії та 

Німеччини. Завдання цієї мережі полягає у встановленні системи моніторингу, 

аналізі наслідків зміни клімату, а також вироблення гідрологічної моделі 

водного потенціалу. 

Безпосередньо програма НТМС «Транскордонне управління водними 

ресурсами в Центральній Азії» підтримує співпрацю між Киргизстаном і 

Таджикистаном зі спільного управління басейном річки Ісфара шляхом 

розвитку потенціалу в галузі сталого басейнового планування та управління. 

Крім цього, реабілітація малих інфраструктурних об'єктів і автоматизація 

систем обліку води спрямовані на забезпечення безпечного і рівномірного 

розподілу водних ресурсів в басейні. Поліпшене керування водними ресурсами 

та модернізація інфраструктури річки Ісфара сприяють підвищенню обізнаності 

та рівня водозабезпеченості більше 200 тис. водоспоживачів в обох країнах 

[258]. У комплексі з проведеними заходами по транскордонному 

співробітництву, запропоновані заходи спрямовані на протидію потенційним 

конфліктам між жителями сусідніх держав в прикордонних районах внаслідок 

обмеженості зрошуваних земель, що також є наслідком «водного питання». 

Програма НТМС «Транскордонне управління водними ресурсами в 

Центральній Азії» реалізується на замовлення Міністерства закордонних справ 

Німеччини та співфінансується Європейським Союзом. 

Загалом сутність проблеми полягає у тому, що басейн річки Ісфара 

розташовується на території Баткенської області Киргизстану, Согдійської 
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області Таджикистану, а також частково охоплює територію Узбекистану. 

Основну частину населення Баткенської області складають етнічні киргизи, з 

більшою частиною таджицької та незначною частиною узбецької меншин. Вода, 

яка є для населення життєво важливим ресурсом, часто стає причиною 

виникнення суперечок між прибережними країнами. З метою поліпшення 

добробуту всіх водокористувачів та забезпечення довгострокового сталого 

розвитку басейну, діяльність НТМС націлена на досягнення наступних 

результатів: 1) упровадження механізму спільного управління транскордонними 

річками; 2) досягнення справедливого і прозорого розподілу води між 

сторонами; 3) налагодження у даному регіоні розвиненої інфраструктури; 

4) нарощування потенціалу в галузі басейнового планування [258, с. 2]. 

Зокрема, як визначають німецькі фахівці, транскордонне розташування 

басейну є ключовим фактором. Наприклад, на території Киргизстану перебуває 

таджицький анклав Ворух. Тривалий час обидві держави управляли водними 

ресурсами басейну неузгоджено, і процес розподілу води не був достатньо 

прозорим. Спільних водогосподарських інститутів, стратегій управління і 

планування басейном річки не існувало. У всіх країнах, що знаходяться в 

басейні річки Ісфара, облік води в основному здійснювався вручну з наступним 

записом даних на папір. В результаті, показники обліку води різнилися, що вело 

до суперечок між прибережними країнами і водокористувачами. 

Іншою проблемою є те, що переважна частина водних об'єктів в басейні 

річки Ісфара була побудована ще наприкінці 1960-х років і не отримувала 

належного технічного обслуговування. За останні десятиліття технічний стан 

об'єктів помітно погіршився, а частина і зовсім перебувала в критичному стані. 

Як наслідок, систему розподілу водних ресурсів в басейні не можна було 

назвати безпечною і достовірною. У той же час, водники обох країн не мали 

достатньої кваліфікації в галузі басейнового планування та управління. 

Відмінності в підходах і адміністративних процедурах сторін призвели до 

ускладнень у співпраці двох держав. Країни не практикували проведення 

спільних зустрічей та курсів підвищення кваліфікації на робочих 
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місцях [258, с. 2]. 

У 2007 році обидві держави зробили перші важливі кроки на шляху до 

співпраці – створили міжміністерську робочу групу для об'єднання державних 

керівників у сфері управління водними ресурсами, глав обласних і районних 

відомств обох країн. Далі була проведена серія зустрічей за участю 

представників з понад 12 відповідних відомств з обох сторін, в результаті яких 

саме за підтримки програми НТМС «Транскордонне управління водними 

ресурсами в Центральній Азії» був розроблений проект міждержавного 

рамкової угоди про співробітництво щодо використання міжнародних річок. 

Рамкова угода повинна стати основою для спільного планування та 

управління транскордонними водними ресурсами між Киргизстаном і 

Таджикистаном. Угода передбачає створення спільних інститутів з питань 

басейнового планування, встановлює стандарти розробки спільних планів 

управління та реалізації інвестиційних проектів в транскордонних річкових 

басейнах. В ході практичної реалізації двостороннього співробітництва дві малі 

басейнові ради були створені в киргизькій і таджицькій частинах басейну за 

підтримки Регіонального екологічного центру Центральної Азії. З лютого 2013 

року малі басейнові ради стали обов'язковими консультативними органами і 

проводять регулярні зустрічі. Членами рад є представники різних 

водогосподарських установ і широкої громадськості [258, с. 3]. 

Інший аспект німецького технічного впливу в країнах Центральної Азії 

полягає у поглибленні співробітництва сторін у галузі попередження стихійних 

лих. Так, у 2008 році з ініціативи Міністерства закордонних справ Німеччини 

Німецький центр геофізичних досліджень (GFZ) імені Гельмгольца в Потсдамі і 

Центрально-Азійський інститут прикладних досліджень Землі (ЦАІПДЗ) 

розпочали реалізацію проекту CASCADE. 

Представники організацій країн Центральної Азії, що займаються 

питаннями управління ризиками стихійних лих, в тому числі, керівництво 

міністерств, що відповідають за реагування в надзвичайних ситуаціях, і провідні 

сейсмологи з Німеччини і Центральної Азії, зібралися разом, щоб підтвердити 
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свою готовність об'єднати зусилля для зниження ризиків землетрусів в регіоні 

Центральної Азії, створити платформу для політичного і наукового 

співробітництва і реалізувати скоординовану концепцію сейсмологічного 

моніторингу в центральній Азії. 

Завдання проекту – це зміцнення міжнародного та регіонального 

співробітництва в галузі попередження лих та управління ризиками з метою 

мінімізації наслідків землетрусів. Один з компонентів проекту був направлений 

на наукові дослідження, а інший – на розвиток потенціалу. Зокрема, науковий 

компонент включив у себе наступне: 1) сейсмічне мікрорайонування; 

2) упровадження транскордонної сейсмічної мережі; 3) оцінку вразливості 

будівель [259, с. 125]. 

Експерти з GFZ, ЦАІПДЗ і національних інституцій сейсмології п'яти країн 

Центральної Азії заснували Центрально-азійську систему моніторингу. Шість 

сейсмічних станцій, розташованих в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та 

Туркменістані, працюють в рамках цієї мережі, і ще одну сейсмічну станцію 

планується встановити в Узбекистані. Головною особливістю цієї мережі є 

постійний потік інформації в режимі реального часу. У центрах обробки даних у 

кожного з партнерів була встановлена система «СейсмоКомп 3», яка дозволяє 

місцевим вченим одержувати, аналізувати й архівувати безперервний потік 

даних з різних країн Центральної Азії. 

Проект CASCADE приділив особливу увагу збору даних щодо сейсмічної 

стійкості будинків в різних країнах, а також роботі з місцевими партнерами 

щодо приведення такої інформації у відповідність з класифікацією уразливості. 

В якості першого кроку, місцева класифікація була приведена у відповідність до 

вимог загальної шкали. Ця інформація буде використана в майбутній співпраці 

щодо поліпшення розробки сценаріїв сейсмічного ризику для регіону 

Центральної Азії. 
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Висновки до розділу 3. 

 

Проведені нами у третьому розділі наукові розвідки засвідчили, що 

практичні засоби реалізації «м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії 

зосереджені загалом на чотирьох ключових напрямах: упровадженні системи 

демократичного врядування в центральноазійських державах; захисті в регіоні 

основних прав і свобод людини; формуванні належного науково-освітнього 

потенціалу як і поглибленні та розширенні культурної взаємодії з республіками 

регіону; технічному співробітництві та розвитку інфраструктури зазначених 

держав. 

В рамках першого напряму – вдосконалення національних механізмів 

врядування – робота німецьких урядових та неурядових структур зосереджена 

на такому колі заходів, як проведення правових реформ, налагодженні 

міждержавних парламентських зв’язків та роботі з місцевими органами влади, 

боротьбі з впливом радикального і войовничого ісламізму. 

В рамках другого напряму – захисту прав і свобод людини – ФРН проявляє 

інтерес та здійснює заходи щодо розв’язання проблеми дотримання одночасно 

як політичних, соціально-економічних, а також й етно-культурних прав людини 

в регіоні Центральної Азії. При цьому особливість політики ФРН в галузі прав 

людини, як засвідчило наше дослідження, полягає у тому, що вона стосується 

одночасно захисту прав етнічних німців, які ще залишаються проживати в 

країнах Центральної Азії, та захисту прав корінного населення цих країн. 

У межах науково-освітньої галузі німецький вплив позначається 

створенням в країнах Центральної Азії достатньо високого культурного і 

освітнього потенціалу, який повинен стимулювати збереження в них 

демократичного порядку, перешкоджати ісламізації території і радикалізації 

молоді, бути бар'єром для інтенсивного росту трудової міграції і одночасно 

ставити у певну залежність наявні людські та інші ресурси цих держав від 

науково-технічного потенціалу ФРН. 

У свою чергу в рамках технічного співробітництва та розвитку 
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інфраструктури країн Центральної Азії ФРН концентрує зовнішньополітичну 

увагу та вплив на тренди розвитку енергетики та сільського господарства, 

раціональне використання та управління природними ресурсами, новаційні 

методи і заходи з охорони навколишнього середовища, попередження та 

ліквідації наслідків стихійних лих. 

Основні положення розділу висвітлені у наукових працях автора: 

«Політика Федеративної Республіки Німеччина щодо впровадження правових 

інститутів і демократичного врядування в країнах Центральної Азії» (2018 р.) 

[260]; «Німецький вплив в країнах Центральної Азії в галузі науки і освіти» 

(2018 р.) [261]; «Політика ФРН щодо охорони здоров’я в регіоні Центральної 

Азії» (2019 р.) [262]. 
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ВИСНОВКИ  

 

Таким чином, підводячи загальні підсумки проведеного нами 

дисертаційного дослідження, можемо зробити наступні висновки: 

1. У питанні про ключові зовнішньополітичні інтереси та цілі ФРН у 

регіоні Центральної Азії проведене дослідження засвідчило хибність або ж 

поверхневість поширених у вітчизняних та закордонних наукових розвідках 

тверджень і висновків про домінуючу спрямованість німецьких правлячих кіл 

на досягнення ФРН контролю виключно за енергетичними ресурсами в регіоні 

Центральної Азії. Інтереси ФРН у зазначеному регіоні ідентифіковані з 

широким спектром питань і проблем, серед яких відзначимо наступні. 

По-перше, німецькі інтереси в зазначеному регіоні пов’язуються з 

розвитком інтелектуального потенціалу його держав, що одночасно 

корелюється з перспективними потребами забезпечення Німеччини 

необхідними людськими та кадровими ресурсами. 

По-друге, німецькі інтереси спрямовані на формування поясу стабільних та 

західноорієнтованих держав на периферії сучасного і майбутнього ЄС. Зокрема, 

ключовим атрибутом такого завдання є необхідність сприяння формуванню 

максимально наближеної до європейської моделі державного врядування 

центральноазійських країн. Іншою складовою такого завдання є максимальна 

нейтралізація таких загроз, як наркотрафік, нелегальна міграція, посилення 

соціальної напруженості, зростання загрози економічного колапсу, виходу на 

сцену радикального ісламу. У контексті протидії сучасним загрозам тероризму 

зростаючий інтерес до Центральної Азії починаючи з 2000 року визначається 

одночасно й посиленням боротьби з терористичними групами всередині ФРН. 

По-третє, німецькі інтереси в регіоні Центральної Азії пов’язані із 

запровадженням в його країнах європейських (а безпосередньо саме німецьких) 

норм, стандартів та технологій, поширення тут німецької продукції, розширення 

ринку збуту німецьких товарів. 
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2. Сучасна зовнішня політика ФРН орієнтована на забезпечення 

зовнішнього сприйняття держави як «надійного союзника» 

(«Verantwortungspolitik» – політика відповідальності) і «чесного партнера», 

досягнення «лідерства за рахунок власного прикладу», а також різнобічних 

переваг «німецької моделі» (“Politik des guten Beispiels” – «політика гарного 

прикладу»). При цьому вироблення і практичне упровадження успішної 

соціально-економічної політики є ключовим елементом досягнення та 

посилення німецького впливу за кордоном. 

Німецький варіант «м’якої сили» передбачає у собі не просто поширення 

власного продукту чи певного способу організації справи, а цілеспрямовану та 

комплексну роботу з упровадження останніх у тих державах, що виступають 

об’єктами проектування відповідної сили. ФРН виступає не просто взірцем для 

наслідування, а безпосередньо розбудовником та упроваджувачем тих чи інших 

норм, цінностей, практик чи досвіду. Відтак, «м’яка сила» ФРН за власним 

проявом значною мірою відображає реалізацію політики розвитку як комплексу 

заходів, що спрямовані на сприяння добробуту іншим країнам шляхом 

розбудови необхідних для них політичних, економічних і соціальних інститутів, 

запровадження механізмів ефективного врядування. При цьому основним 

результатом прояву «м’якої сили» ФРН в країнах Центральної Азії є політико-

адміністративний, науково-технічний та економічний впливи на розвиток 

останніх. У свою чергу, культурний та інформаційний впливи є другорядними. 

3. Концепція «м’якої сили» відповідає головним принципам сучасної 

зовнішньої політики ФРН, а саме несиловим методам ведення політики та 

досягнення зовнішньополітичної мети, а також принципам багатосторонності в 

рамках зовнішньополітичної практики держави. При цьому наявні сьогодні 

німецькі важелі «м’якої сили» в регіоні Центральної Азії надають змогу ФРН 

завуальовувати власні первинні зовнішньополітичні інтереси та завдання, факти 

власної відкритої діяльності чи прямого впливу в країнах зазначеного регіону. 

Застосування ФРН інструментів «м’якої сили» з огляду на принцип 

багатосторонності є помітним з точки зору часткового використання нею 



 
 

198 

інститутів та механізмів ключових європейських багатосторонніх структур 

таких, як ЄС, ОБСЄ, а також Організація економічного співробітництва та 

розвитку, Міжнародна організація праці. З іншого боку, використання 

Німеччиною міжнародних структур багатостороннього співробітництва носить 

здебільшого допоміжний або другорядний характер. Головною рисою цього є 

те, що використання потенціалу міжнародних структур багатостороннього 

співробітництва не відображає системність чи комплексність стратегії ФРН з 

реалізації власної «м’якої сили» в країнах регіону Центральної Азії. Одночасно 

можна стверджувати, що, за виключенням власних неурядових інституцій, 

Німеччина не проводить роботу з формування під своєю егідою міжурядових 

багатосторонніх структур із одночасним забезпеченням в таких структурах 

власних лідируючих позицій та статусу. Отже, на сучасному етапі «м’яка сила» 

ФРН реалізовується переважно в рамках односторонньої, а не багатосторонньої 

зовнішньої політики держави. 

4. Ключовими суб’єктами із забезпечення німецького 

зовнішньополітичного «м’якого» впливу наразі виступають урядові органи 

влади, а не громадські неурядові організації. Таке твердження свідчить про 

переважання сьогодні саме державоцентричної моделі або типу проектування 

Німеччиною власної «м’якої сили» назовні, за якої основними ініціаторами та 

проектантами практичних важелів впливу виступають федеральний уряд та 

федеральні міністерства держави, а недержавні структури управління –лише 

провідниками ідей та втілювачами проектів  

Проведені нами наукові розвідки указують, що ключовими державними 

структурами, які відповідають чи причетні до реалізації ФРН «м’якої сили» в 

регіоні Центральної Азії виступають федеральні Міністерство закордонних 

справ, Міністерство економічного співробітництва і розвитку, Міністерство 

освіти і науки, а також меншою мірою Міністерство внутрішніх справ ФРН. 

У свою чергу, «м’яка сила» ФРН через канали неофіційної дипломатії або 

«другої доріжки» чітко знаходить свої прояви через діяльність таких німецьких 

структур, як неурядові культурно-просвітницькі (Інститут імені Гете, Німецька 
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служба академічних обмінів) та науково-дослідні й технічні громадські 

організації (Німецька служба розвитку) та товариства (Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва), політичні та корпоративні фонди (Фонд 

Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха Еберта, Фонд Фрідріха Науманна, Фонд 

Ханса Зейделя та Фонд Генріха Бьолля). В окрему категорію провідників 

«м’якої сили» ФРН необхідно віднести німецькі засоби масової інформації 

(Німецька хвиля), а також інформаційно-аналітичні центри (Профі, Діректзу) 

5. Зовнішньополітичне проектування «м’якої сили» ФРН у регіоні 

Центральної Азії позначене чіткими рисами багатоукладного галузево-

секторального характеру і концентрується на чотирьох ключових напрямах: 1) 

галузь демократичного врядування; 2) галузь захисту прав і свобод людини; 3) 

галузь гуманітарного співробітництва; 4) галузь технічного співробітництва.  

Відповідно, кожний з окреслених напрямів характеризується наявністю 

окремих піднапрямків, що позначені індивідуальними підходами та методами 

реалізації «м’якої сили» ФРН. У рамках галузі демократичного врядування 

головні зусилля німецької дипломатії та агентів впливу спрямовані на 

підтримку демократичних інститутів шляхом вдосконалення наявної 

законодавчої бази та правового поля п’яти центральноазійських держав. Галузь 

захисту прав людини передбачає в собі комплексну роботу з упровадження та 

моніторингу за дотриманням одночасно політичних, соціально-економічних, а 

також етнокультурних прав людини. Напрям гуманітарного співробітництва 

включає запровадження ФРН освітньо-навчальних програми за німецькими 

зразками, а також залучення науковців країн Центральної Азії у наукові проекти 

та програми Німеччини та Європейського Союзу. У свою чергу, галузь 

технічного співробітництва охоплює широке коло завдань із реформування 

таких секторів, як енергетика та сільське господарство, управління природними 

ресурсами, охорона навколишнього середовища. 

6. Дослідивши безпосередні інструменти з реалізації «м’якої сили» ФРН у 

регіоні Центральної Азії автор дійшов висновку про їх розгалужений і 

комплексний спектр дії. У цьому розумінні наявні сьогодні у Німеччині важелі 
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власного непрямого впливу в країнах Центральної Азії можуть бути поділені на 

три умовні групи, а саме: 1) комплекс дипломатичних інструментів держави; 2) 

комплекс адміністративно-господарських інструментів; 3) комплекс науково-

технологічних інструментів. 

До першої групи інструментів «м’якої сили» ФРН у регіоні Центральної 

Азії ми відносимо: використання механізмів переговорно-дипломатичної 

практики на високому та найвищому рівнях, механізмів парламентської або 

народної дипломатії, а також каналів, сучасних механізмів та методів 

неофіційної дипломатії або дипломатії «другої доріжки». 

Основу адміністративно-господарських інструментів «м’якої сили» 

становить презентація в країнах Центральної Азії сучасних механізмів 

державного управління та практики господарської діяльності з подальшим їх 

упровадженням в життя на місцях. Вагомий вплив у п’ятьох 

центральноазійських державах мають, зокрема, німецький досвід управління 

земельними та водними ресурсами, загальні підходи і методи планування та 

розподілу державних ресурсів, а також комплекс природоохоронних заходів. 

Науково-технологічний інструментарій ФРН представлений наразі 

упровадженням навчально-підготовчих програм та проектів, зокрема 

використання інструментів німецької дуальної системи навчання за формулою 

«освіта + професія». Іншим важелем німецького впливу в регіоні виступає 

використання засобів масової інформації та комунікації, німецького експертно-

технічного потенціалу, сучасних інформаційних технологій, передових 

технології науки і техніки, що використовуються у промисловій галузі, галузі 

транспорту та сільському господарстві п’яти центральноазійських держав. 

7. Характеризуючи загальні результати і наслідки використання «м’якої 

сили» в сучасній політиці ФРН у регіоні Центральної Азії можна говорити про 

їх достатню дієвість в п’яти центральноазійських країнах. Це формує надійні 

підвалини для повноцінного геополітичного закріплення Німеччини у регіоні 

Центральної Азії, її позиціювання тут як «держави-взірця» або ж «держави-

прикладу» для наслідування.  
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Перспективною та виграшною видається німецька модель проектування 

«м’якої сили» через призму сучасних завдань та імперативів сталого розвитку, 

що, відповідно, створює певні переваги ФРН порівняно з іншими провідними 

державами Європи, а також порівняно з аналогічною політикою і стратегією в 

даному регіоні США. Останнє є можливим не стільки і не лише завдяки 

достатньо високому науково-технічному потенціалу та розвинутій економіці 

держави, скільки достатньо розвинутим механізмам, формам і методам 

проектування відповідного надбання назовні, а саме – у зовнішньополітичній та 

економічній проекціях.  

Пропонована сьогодні німецька стратегія проектування «м’якої сили» у 

регіоні Центральної Азії є привабливою та перспективною й у розрізі сучасних 

проблем світової політики та глобального управління, а безпосередньо з огляду 

на виконання в центральноазійському регіоні та цілей сталого розвитку ООН. 

Вагомим моментом тут для німецької зовнішньої політики є можливість 

заручитися необхідною дипломатичною підтримкою п’яти держав, 

забезпечення дієвої і результативної координації спільних дій як безпосередньо 

на регіональному, так і на глобальному рівнях. 

З іншого боку, певною мірою слабкими або ж недостатньо проробленими 

виглядають наявні у ФРН важелі проектування власної «м’якої сили» 

безпосередньо через галузь захисту прав людини, де німецька дипломатія та 

технократія значною мірою зосереджені на забезпеченні соціально-

економічних, а не політичних прав громадян. Теж саме стосується галузі 

державного врядування, де німецькі суб’єкти «м’якої сили» займаються лише 

незначним вдосконаленням нормативно-правової бази з другорядних питань і 

проблем, що не становлять собою критичної ваги у контексті повноцінної 

демократизації та лібералізації сучасних правлячих режимів 

центральноазійських держав. 
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