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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Епохальні події кінця 1980-х – початку 

1990-х рр. спричинили значні зміни на політичній карті Європи. Реальністю стала 

об’єднана Німецька держава (1990) та незалежна Україна (1991). Німеччина – 

одна з лідерів ЄС, Україна – усе ще на шляху виходу із пострадянського 

минулого. Утім це не створює перепон для налагодження та розвитку 

взаємовигідних німецько-українських відносин. Тісні міждержавні контакти, 

активний політичний діалог, науково-освітня та мистецька співпраця – ось лише 

неповний перелік сфер, які надають двостороннім відносинам особливого тонусу 

та динаміки на сучасному етапі. 

Сьогодні, після подій, пов’язаних із анексією Криму та російською 

військовою агресією на Сході України, німецько-українське партнерство набуває 

особливого значення. Пошуки нових концептуальних підходів до врегулювання 

такого виду міжнародних конфліктів спонукають Україну та ФРН підтримувати 

активний двосторонній діалог, причому не лише на рівні політиків, а й науковців, 

діячів культури, медійників тощо. Це сприятиме розширенню інформаційної 

присутності нашої держави в Європі, в т. ч. у Німеччині, що є особливо важливим 

для результативного протистояння в інформаційній війні з Росією. 

Актуалізує тему й рівень її наукової розробки. Попри наявність певних 

напрацювань з історії німецько-українських відносин, їх сучасного стану, чимало 

питань двостороннього співробітництва залишаються поза увагою дослідників. 

Ідеться не лише про потребу аналізу та узагальнення масиву документальних 

джерел, що накопичився в результаті тісного німецько-українського 

співробітництва. Актуальним є й вивчення окремих значних за масштабом 

проектів, особливо у сфері гуманітарної співпраці Німеччини та України, які все 

ще не отримали належної оцінки в сучасній історичній науці.  

Дослідження німецько-українських відносин у гуманітарній сфері після 

1990 р. має не лише науково-теоретичне, а й практичне значення, оскільки 

поглиблює наше розуміння пріоритетів політики Німеччини щодо європейського 

курсу України, дає можливість проаналізувати здобутки та прорахунки нашої 

держави на шляху інтеграції до європейського культурного простору. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах Регіональної програми розвитку 

культури, мистецтва і туризму в області на 2011–2015 рр., затвердженої рішенням 

Волинської обласної ради 3 березня 2011 р. (протокол № 3/13), Регіональної 

програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини у 

Волинській області на 2016–2020 рр., затвердженої рішенням Волинської 

обласної ради 10 лютого 2016 р. (протокол № 2/28), наукової теми кафедри 

всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету 

ім. Лесі Українки «Соціально-економічні та політичні проблеми європейської 

історії» (протокол № 5 від 13 листопада 2014 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає в комплексному дослідженні основних 

напрямів німецько-української гуманітарної співпраці на сучасному етапі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити: 
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– рівень наукової розробки теми та джерельну базу дослідження; 

– основні етапи розвитку двосторонніх взаємин; 

– стан німецько-українських міждержавних відносин на сучасному етапі; 

– особливості розбудови організаційно-правових та інституційних засад 

двостороннього співробітництва; 

– значення освітнього аспекту в співпраці Німеччини та України; 

– науково-технічне співробітництво обох країн; 

– роль наукових товариств та інститутів у німецько-українському 

співробітництві; 

– німецько-українську взаємодію в літературній, музично-театральній та 

кінематографічній галузях; 

– художньо-виставкову діяльність митців двох держав; 

– здобутки та проблеми реституційного процесу в співпраці двох країн; 

– роль та місце засобів масової інформації в німецько-українському 

співробітництві. 

Об’єкт дослідження – німецько-українські міждержавні відносини на 

сучасному етапі. 

Предмет дослідження – співпраця між Німеччиною та Україною в освітній, 

науково-технічній, культурно-мистецькій сферах упродовж 1990-х рр. – 

на поч. ХХІ ст. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 90-х років ХХ ст. – 

початок ХХІ ст. Нижня межа окреслена початком 90-х років ХХ ст., коли 

відбулося становлення суб’єктів міжнародних відносин – об’єднаної Німеччини 

та незалежної України, а також формування договірно-правової бази 

двосторонніх міждержавних взаємин. Верхня хронологічна межа доведена до 

2016 р., що зумовлено узагальненням 25-річного досвіду німецько-українського 

співробітництва. 

Територіальні межі дисертації – території Федеративної Республіки 

Німеччина та України в сучасних державних кордонах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному 

дослідженні основних напрямів гуманітарного співробітництва ФРН та України в 

90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст.  

У дисертації вперше: 

– залучено до наукового обігу низку джерел, які розкривають зміст та 

форми двосторонньої співпраці; 

– подано авторський аналіз здобутків і проблем німецько-українського 

співробітництва в гуманітарній сфері на сучасному етапі; 

– визначено основні етапи міждержавних культурних відносин ФРН та 

України;  

– досліджено сучасний стан німецько-українського літературного, 

театрального, музичного та кінематографічного співробітництва;  

– розкрито особливості німецько-української співпраці у сфері ЗМІ 

упродовж 1990-х – поч. 2010-х рр. 

Уточнено: 
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– здобутки української та зарубіжної історіографії у вивченні зазначеної 

проблематики; 

– роль інституційних суб’єктів у здійсненні двостороннього гуманітарного 

співробітництва;  

– форми та зміст освітньої та науково-технічної співпраці обох держав. 

Набули подальшого розвитку положення: 

– про історично обумовлений процес двосторонньої німецько-української 

взаємодії та актуальних двосторонніх відносин на сучасному етапі;  

– про значення німецьких та українських науково-освітніх установ, 

громадсько-культурних організацій у налагодженні та реалізації 

співробітництва в гуманітарній сфері. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наведені 

в дисертації факти, висновки та узагальнення можуть використовуватися в 

дидактичних цілях при підготовці навчально-методичних розробок, викладанні 

загальних та спеціальних курсів у ВНЗ, написанні підручників з історії 

міжнародних та німецько-українських відносин тощо. Матеріали дослідження 

можуть бути використані зовнішньополітичними відомствами Німеччини та 

України для пошуків напрямів більш ефективної культурної взаємодії між 

нашими країнами, а також органами державної влади при виробленні засад 

національно-культурної політики. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися на 12 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, а саме: 

Всеукраїнській науковій конференції «Україна в контексті світової історії і 

культури» (м. Тернопіль, 25–28 березня 2014 р.), VII Волинській всеукраїнській 

історико-краєзнавчій конференції (м. Житомир, 7–8 листопада 2014 р.), а також на 

міжнародних конференціях «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (2014 р., 2015 р., 2016 р. у м. Луцьку), ХІІ Міжнародній науковій 

конференції «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches» 

(м. Штутгарт, Німеччина, 15 жовтня 2014 р.), Міжнародній міждисциплінарній 

конференції «Science and Scientists» (м. Дніпропетровськ, 21–22 грудня 2015 р.), 

ХХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові 

дослідження» (м. Чернівці, 30–31 грудня 2015 р.), V Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне,  

9–10 грудня 2015 р.), Міжнародній конференції «Суспільні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 22–23 січня 2016 р.), Міжнародній 

конференції «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Львів, 29–30 січня 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Особистість, суспільство, політика» (м. Люблін,  

15–16 лютого 2016 р.). 

Результати дисертації оприлюднювалися під час фестивалів науки у 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки упродовж 

2013–2016 рр., обговорювалися на наукових семінарах кафедри всесвітньої історії 

цього університету.  

Публікації. Основні положення й висновки дисертації викладено у 

13 публікаціях: шість – у наукових фахових виданнях, із яких дві – у збірниках, 
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що входять до міжнародних наукометричних баз даних; сім – в інших наукових 

виданнях та матеріалах наукових конференцій. 

Структура дослідження побудована за проблемно-хронологічним 

принципом, зумовлена поставленою метою й завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, основної частини, яка включає чотири розділи 

(12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та 20 додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 295 сторінок, із них 185 сторінок основного 

тексту, 25 сторінок займають додатки. Список використаних джерел містить 

804 позиції. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації, сформульовано її мету та 

завдання; визначено об’єкт і предмет, хронологічні та територіальні рамки 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, подано відомості про їх апробацію. 

У першому розділі «Історіографія, джерела та методологія 

дослідження» розкрито рівень висвітлення проблеми, подано огляд джерельної 

бази, обґрунтовано методологічні засади дослідження. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія проблеми» присвячений з’ясуванню стану 

наукової розробки теми. В основу аналізу історіографії досліджуваної теми 

покладено проблемно-тематичний принцип із поділом на українську та зарубіжну 

історичні наукові традиції. 

Публікації, у яких висвітлюється історія німецько-українських взаємин 

представлені роботами українських науковців П. Барвінської, О. Білас, 

Г. Калінічевої, Н. Кривець, І. Кулінич, Н. Папенко, І. Патера та ін. Важливе місце 

у вітчизняному історіографічному доробку посідають праці, присвячені німецькій 

діаспорі в Україні (К. Лях, А. Рум’янцева, В. Васильчук, І. Монолатій, М. Костюк 

та ін.) та українській у Німеччині (Н. Гумницька, Н. Совінська, І. Краснодемська). 

Німецько-українські відносини на сучасному етапі вивчали А. Кудряченко 

та Г. Грабарчук, М. Копиленко, Р. Кривонос та І. Овсій. Окремим сегментом у 

дослідженні сучасних двосторонніх відносин є аналіз зовнішньо– та 

внутрішньополітичних стратегій Німеччини (Р. Кривонос, В. Степанов, 

С. Кондратюк, А. Мартинов, Г. Харлан) та України (Н. Фесенко, О. Кучмій, 

Г. Скрипчук, О. Щерба та ін.). Політичний та безпековий аспекти німецько-

українського партнерства досліджувала Г. Старостенко, економічний та 

енергетичний – С. Гуцал, суспільно-географічний – І. Хільчевська. Гуманітарний 

складник двосторонніх взаємин вивчали В. Солошенко, В. Химинець, С. Сокол. 

Серед наукового доробку вітчизняних істориків 1990-х – поч. 2000-х рр. 

слід виокремити праці, в яких висвітлюється культурний аспект двосторонньої 

співпраці. Одним з перших в Україні проаналізував українсько-німецькі культурні 

взаємини початку 90-х років ХХ ст. М. Яцишин. Багаторічний досвід співпраці 

обох країн у культурній сфері узагальнила О. Опанасенко. Дослідниця уперше 

акцентувала увагу на соціогуманітарній співпраці, підсумувала здобутки в 

освітній та науковій галузях. Значний вклад у вивчення науково-технічного 
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співробітництва зробили Т. Жихарєва та О. Валіон. Предметом окремих наукових 

зацікавлень вітчизняних науковців стали такі теми як україністика в Німеччині 

(Л. Гайдученко, Є. Карпіловська, І. Мусієнко), німецька історіографія проблеми 

німецько-українських взаємин в їх історичному контексті (Т. Шевченко, 

І. Монолатій та О. Вишиванюк, П. Барвінська, Г. Харлан). 

Багатоаспектність німецько-українських відносин у гуманітарній сфері 

зумовила використання наукових праць вітчизняних мистецтвознавців, 

кіноекспертів, музикознавців, літературознавців тощо (Т. Карась, М. Швед, 

І. Зубавіна, М. Іваницька та інші). Окремі наукові розвідки присвячені 

реституційному процесу у двосторонніх відносинах (С. Кот, О. Федорук, 

Н. Українець).  

Вагомий вклад у вивчення гуманітарних відносин Німеччини та України у 

90-х роках ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. зробили німецькі та австрійські науковці.  

В останні роки ними опубліковано низку видань з історії України (Ф. Гольчевскі, 

А. Каппелер, Г. Зімон, В. Темплін, Ф. Штрассер, І. Бредіз, Е. Людеманн, 

В. Шнайдер-Детерс, К. Йобст, А. Умланд), в яких частково порушується 

досліджувана проблематика. Історію та сьогодення німецької спільноти на 

українських землях вивчали Г. Меліка, І. Рьоскау-Ридель, Е. Турчинскі та ін. 

Важливе значення для розуміння сучасного стану німецько-українських 

культурних взаємин мають наукові розвідки німецьких дослідників Е. Шеєр, 

Р. Лінднера, П. Гількеса. Дослідниця К. Гартманн відзначила загальні тенденції 

поступу німецько-української співпраці, акцентувала увагу на асиметричності 

міжінституційного двостороннього культурного співробітництва. Кінознавець і 

теоретик Г.-Й. Шлегель окреслив взаємини між Німеччиною та Україною у галузі 

кінематографу, показав значення окремих митців у популяризації вітчизняного 

кіномистецтва. Німецька дослідниця українського походження Д. Тетерина-

Блохин вивчала історичні контакти обох народів у політичній, економічній, 

науковій та релігійній сферах. 

Окремим аспектам досліджуваної проблеми присвячені праці російських 

учених. Сучасні російські германісти (І. Бусигіна, О. Ватлін, Л. Воробйова, 

М. Павлов та ін.) досліджували вектор відносин Росія–Німеччина і навпаки. 

Зацікавлення російських науковців викликав німецький досвід у різних сферах 

громадсько-культурного життя (О. Огнєва, О. Орєхова, Т. Ланьшина). О. Косован 

досліджувала історію української діаспори в Німеччині в ХІХ – на початку 

ХХІ ст. 

Підсумовуючи аналіз історіографії дослідження, зауважимо, що, попри 

нагромадження значного пласту наукової літератури з різних аспектів німецько-

українського гуманітарного співробітництва, ця тема не знайшла комплексного 

висвітлення в сучасних вітчизняних та зарубіжних історичних працях. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» охарактеризовано джерела, використані 

в процесі підготовки наукової роботи. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження склали архівні джерела та 

опубліковані документи програмного, нормативного, правового, наративного 

змісту: офіційні інформаційні матеріали державних органів влади України й 

Німеччини, дипломатичних представництв; міжнародно-правові документи; 
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матеріали періодичних видань; офіційні заяви, промови, інтерв’ю державних і 

громадських діячів; статистичні відомості; довідкові та енциклопедичні видання. 

Серед різних видів джерел надзвичайно важливе місце займають 

неопубліковані матеріали, передусім документи, що зберігаються в Галузевому 

державному архіві МЗС України (фонд 8 «Українсько-німецькі відносини»). 

Значний їх обсяг уводиться до наукового обігу вперше. Серед ресурсів архіву 

українського закордонного відомства вивчені наступні (за тематичною 

спрямованістю): культурні зв’язки України та ФРН; наукове й освітнє 

співробітництво країн; гуманітарна співпраця; звіти й плани роботи Посольства 

України у ФРН; огляд іноземних ЗМІ та інші інформаційні матеріали; 

співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища та мінімізації аварії 

на ЧАЕС; аналітично-інформаційні матеріали; проблема реституції культурних 

цінностей; документи, що висвітлюють становище української діаспори у ФРН та 

інші. Серед використаних матеріалів – звіти і плани роботи Посольства України у 

ФРН, програми заходів, проекти та пропозиції, листи, офіційні положення, 

протоколи робочих зустрічей, аналітично-інформаційні матеріали тощо. Аналіз 

цих ресурсів дав змогу простежити культурні зв’язки між обома країнами, 

медійне співробітництво тощо. Важливе значення для написання дисертаційної 

роботи мали ресурси Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України). Дані з фонду 166 «Архів Міністерства 

освіти України» та фонду 5116 «Архів Міністерства культури України» (звіти 

службових відряджень за кордон працівників центрального апарату міністерства, 

ВНЗ та інших закладів, протоколи засідань колегій міністерств, постанови, 

довідки, угоди, дозволи, плани, контракти тощо) дали змогу простежити хід та 

результати переговорів між Німеччиною й Україною у культурній та освітній 

сферах. Ресурси зазначених фондів містять цінну інформацію про хід виконання 

міжвідомчих та міждержавних угод про співробітництво, підсумки роботи 

структурних підрозділів міністерств і т. д. Архів Національної комісії з питань 

повернення в Україну культурних цінностей (фонд 5304) містить протоколи 

засідань Українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції, звітні 

документи про відрядження, акти, довідки та інші відомості про взаємний обмін 

інформацією й матеріалами, які допомогли відтворити зміст та динаміку 

українсько-німецьких перемовин щодо реституції культурних цінностей. 

Окрему групу джерел, важливих для вивчення гуманітарних відносин ФРН 

та України, складають офіційні опубліковані німецькою та українською мовами 

документи – міжурядові, міжміністерські та міжінституційні угоди, спільні 

декларації, заяви, меморандуми, протоколи, договори тощо. Проаналізовано 

матеріали, які висвітлюють співробітництво між країнами у форматі Україна–ЄС. 

У дисертації використано законодавчі документи, що регулюють діяльність 

вищих органів державної влади ФРН та України (Конституція України та 

Основний закон ФРН, закони України, укази Президента України, накази 

галузевих міністерств, матеріали парламентських слухань, нормативні документи 

у сфері гуманітарної політики в Україні), збірки документальних матеріалів 

(«Україна в міжнародно-правових відносинах», «Україна на міжнародній арені», 

«Зібрання чинних міжнародних договорів України»). Проаналізовано звітні та 
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інші матеріали українських (Національної академії наук України, Академії 

мистецтв України та ін.) та німецьких організацій (звіти Федерального уряду, 

ДААД та ПАД тощо). 

У процесі написання дослідження використано німецькомовні («Badische 

Zeitung», «Berliner Zeitung», «Die Welt», «Dresdner Neueste Nachrichten», 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Rheinische Post», «Stuttgarter Nachrichten», 

«Stuttgarter Zeitung», «Süddeutsche Zeitung» тощо) та україномовні («Урядовий 

кур’єр», «День», «Дзеркало тижня», «Кіноколо», «Культура і життя», 

«Літературна Україна» тощо) періодичні видання. Для повноти розкриття 

наукової проблеми застосовано електронні джерела (інформація із сайтів 

державних та громадських установ), що дало змогу доповнити загальну картину 

німецько-українських гуманітарних взаємин початку ХХІ ст. Отже, джерельна 

база дослідження є достатньо репрезентативною, що дає змогу простежити 

динаміку німецько-українського співробітництва в політичній, гуманітарній 

галузях в розглядуваний період.  

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» визначено теоретико-

методологічні основи та методи дослідження. 

Методологічною основою наукової роботи стали принципи системності, 

історизму, об’єктивізму, опори на історичне джерело, наукового плюралізму. 

Дисертаційна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та 

спеціальних історичних методів дослідження. Із-поміж загальнонаукових 

використано методи аналізу та синтезу, статистичного спостереження, 

узагальнення, порівняння, систематизації та ін. Комплексний підхід дав 

можливість показати зміст проблеми, визначити динаміку й напрями 

двосторонньої співпраці. 

Серед спеціальних історичних методів використано: проблемно-

хронологічний, історико-порівняльний, історико-генетичний, логічно-

аналітичний, системно-структурний, синхронний. Застосування проблемно-

хронологічного методу дозволило з’ясувати основні етапи розвитку німецько-

українських взаємин, їх результативність. Історико-порівняльний метод дав змогу 

з’ясувати вплив внутрішньополітичних процесів на міжнародні двосторонні 

контакти, порівняти пріоритетність гуманітарної сфери у внутрішній та зовнішній 

політиці кожної із держав. На основі історико-генетичного методу здійснено 

послідовний хронологічний аналіз подій, розглянуто специфіку та динаміку 

взаємовідносин Німеччини й України. Застосування системно-структурного 

методу дозволило вивчити політичний та гуманітарний аспекти німецько-

української міждержавної взаємодії, дослідити особливості функціонування 

державних та недержавних інституцій в обох країнах, показати їх вплив на 

розвиток двосторонньої співпраці. Синхронний метод дав можливість 

проаналізувати зміст та форми науково-технічної, освітньої, культурної співпраці 

між ФРН та Україною на сучасному етапі. 

Окреслені принципи та методи допомогли досягти поставлених завдань, 

сприяли всебічному й комплексному розкриттю теми дослідження.  
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У другому розділі «Культурні контакти в системі міждержавних 

відносин ФРН та України 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.» розкрито 

історичні традиції та сучасний стан німецько-українського співробітництва. 

У підрозділі 2.1. «Витоки німецько-українського культурного 

співробітництва» схарактеризовано особливості багатовікового досвіду 

двосторонніх відносин, розкрито основні етапи німецько-українських відносин до 

початку 1990-х рр. Підкреслено, що німецько-українські зв’язки мають тривалу 

історичну традицію. Контакти започатковувалися та підтримувалися попри 

суперечливі внутрішні та зовнішні політичні події, воєнні протистояння, складні 

процеси державо- та націотворення. На різних етапах на зміст цих взаємин 

впливали політичні, економічні, культурні, релігійні та міграційні чинники. 

Співпраця у науковій, освітній, мистецькій сферах сприяла налагодженню 

контактів між німецькими та українськими діячами культури починаючи ще із 

XVII ст. Обмін досвідом та мистецькими здобутками продовжився у наступні 

століття, що зумовило взаємне збагачення німецької та української культур. 

У підрозділі 2.2. «Німецько-українські міждержавні відносини на 

сучасному етапі» проаналізовано чинники, які визначали характер і зміст 

культурно-гуманітарного співробітництва Німеччини та України.  

Зауважено, що з початку 90-х років ХХ ст. німецько-українські відносини 

набули характеру міждержавних. На сучасному етапі (1990-і рр. – поч. ХХІ ст.) 

взаємини Німеччини та України розвиваються на різних рівнях та в кількох 

пріоритетних напрямах. Міжнародна ситуація, внутрішньополітичне та 

економічне становище в обох країнах суттєво впливають на політичну, 

гуманітарну та інші складові двосторонньої співпраці. 

Різна інтенсивність двосторонніх зв’язків на сучасному етапі дозволяє 

умовно виокремити кілька їх етапів. Період від початку 1990-х рр. до середини 

1993 р. можна охарактеризувати як етап становлення міждержавних відносин, 

налагодження зв’язків на міжпарламентському та міжурядовому рівнях. Рубіжним 

став 1993 р., коли було підписано ряд документів, які заклали підвалини 

політичного, економічного та культурного співробітництва Німеччини та 

України. Наступний етап (середина 1993 р. – середина 2000-х рр.) позначився 

позитивною динамікою, створенням низки інституцій, які регулювали німецько-

українські відносини на вищому державному рівні. Саме в цей період активно 

розвивається й культурно-гуманітарна співпраця двох держав. Від середини  

2000-х рр. до середини 2010-х рр. двосторонні відносини набувають нових, і 

водночас суперечливих форм. На характер цих взаємин наклали особливий 

відбиток революційні події в Україні кінця 2013 р. та збройна агресія Росії на 

Сході нашої держави в 2014 р. Мирне врегулювання конфлікту в Україні має 

значно більше шансів на успіх за посередництва європейських держав, в т. ч. 

Німеччини, з огляду на її міжнародну вагу та авторитет. Саме це зумовило 

помітну активізацію відносин між Україною та ФРН у 2014–2016 рр. 

У підрозділі 2.3. «Організаційно-правові та інституційні засади 

двосторонньої культурної співпраці» схарактеризовано договірно-правову базу, 

на основі якої здійснюється співробітництво ФРН та України в гуманітарній 

сфері. Зауважено, що інституційне забезпечення покладено на органи державної 
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влади (насамперед законодавчі та виконавчі). В Україні основні засади зовнішньої 

політики визначають і реалізують Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів 

України. В Німеччині міжнародна політика є функцією федеральних та земельних 

органів влади з відповідним розподілом компетенцій між ними. Співробітництво 

в освітній, культурній, мистецькій та інших галузях здійснюється за 

посередництвом урядових профільних міністерств, а також зовнішньополітичних 

відомств обох країн. Німецько-українські взаємозв’язки підтримуються також на 

регіональному рівні. Пріоритетними, наприклад, є відносини України з 

федеральною землею Баварія. Напрями цих взаємин, їх конкретний зміст і форми 

визначає Постійна українсько-баварська робоча комісія. На сучасному етапі 

зростає роль неурядових організацій, мистецьких, історичних та інших об’єднань, 

представництв німецьких товариств і фондів.  

Результатом ефективного співробітництва між вищими виконавчими 

органами влади Німеччини та України стало підписання низки важливих 

документів, які регулюють взаємодію між країнами у культурно-мистецькій, 

науково-освітній та гуманітарній сферах. Організаційно-правову базу 

гуманітарних відносин складають міжурядові та міжвідомчі угоди та договори, 

насамперед, Угода про культурне співробітництво 1993 р., Договір про розвиток 

широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і 

техніки 1993 р., Спільна декларація про основи відносин між Україною і ФРН 

1993 р., а також заяви, меморандуми та протоколи. 

У третьому розділі «Освітнє та науково-технічне співробітництво 

Німеччини й України» розглянуто основні форми освітньої та науково-технічної 

співпраці двох держав. 

У підрозділі 3.1. «Німецько-українська освітня співпраця» проаналізовано 

освітню двосторонню взаємодію. Співробітництво у цій галузі здійснюється на 

державному, регіональному рівнях, має місце кооперація між окремими освітніми 

закладами Німеччини та України. 

Найбільш продуктивною є співпраця у сфері вищої школи. Про це свідчать 

численні угоди, укладені між профільними відомствами, а також партнерські 

домовленості між ВНЗ обох країн. Звичною в останні роки є практика проведення 

німецько-українських навчальних курсів, а також літніх шкіл. Важливою формою 

освітньої взаємодії стало відкриття німецько-українських освітніх центрів при 

ВНЗ: Німецького технічного факультету у Донецьку (1992), Українсько-

німецького навчально-наукового інституту в Одесі (2000), Українсько-німецького 

факультету машинобудування в Києві (2002), Українсько-німецького 

економічного факультету у Тернополі (2008). При українських ВНЗ діють також 

українсько-німецькі культурні центри у Дніпропетровську (1997), Чернівцях 

(2009), Харкові (2011), Львові (2015). Варто відзначити роботу німецьких 

інститутів та кафедр, де здійснюється викладання українознавчих дисциплін, 

зокрема кафедри українознавства у ФРН в м. Грайфсвальд, Українського вільного 

університету в Мюнхені. Налагодженню контактів між освітянами двох країн 

сприяють освітні виставки та ярмарки. 

Важливою є співпраця Німеччини та України у професійно-технічній освіті. 

На сьогодні розроблені та діють навчальні та консультаційні програми у сфері 
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економіки, державного управління, соціальній, правовій, науково-технічній 

галузях. Серед найбільш успішних програм назвемо «Українську ініціативу» (діє з 

2000 р.), українсько-німецький проект «Підтримка реформи професійно-технічної 

освіти в Україні» (2003–2009) та інші. У сфері шкільної освіти важливою стала 

ініціатива ФРН «Школи – партнери майбутнього» (діє з 2008 р.). В рамках цієї 

програми було засновано Німецько-українську міжкультурну школу в Києві; за 

підтримки Гете-Інституту в 15 українських школах проводяться уроки німецької 

мови; у 25 школах України можна отримати німецький мовний диплом. 

Відзначимо, що у ФРН діють україномовні суботні та недільні школи (у 2015 р. їх 

налічувалося 13). 

У підрозділі 3.2. «Співробітництво у науковій та науково-технічній 

сферах» аналізуються основні напрями та особливості двосторонньої науково-

технічної кооперації. Її координацію здійснює німецько-українська Робоча група з 

науково-технічного співробітництва (з 1997 р.). Підтримувалися контакти між 

науковими установами обох країн, профільними міністерствами, ВНЗ.  

Німецько-українська науково-технічна співпраця є успішною у багатьох 

напрямах. У галузях україністики та германістики результативною є робота 

наукових установ, які спеціалізуються на вивченні історії, культури, побуту та 

традицій народів Центрально- та Східноєвропейського регіонів. Взаємообмін 

здійснюється в галузях економічних, фізичних, юридичних, медичних наук. 

Німецькі та українські фахівці спільно проводять пошуково-дослідницьку роботу 

в архівних установах, надають консультативно-інформаційну взаємодопомогу, 

ведуть археологічні розкопки, беруть участь у спільних наукових заходах, 

конференціях, виставках, проектах, експедиціях. Задля більш ефективного 

співробітництва засновуються спільні інституції, серед яких Німецько-

український центр нанобіотехнологій у Києві (2009 р.), Німецько-українська 

історична комісія (2015 р.). Започатковано низку постійно діючих наукових 

заходів, зокрема українсько-баварський симпозіум з питань медико-соціальної 

реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи (1995 р.), 

українсько-німецькі семінари з нанотехнологій (2000 р.). Результати спільних 

розробок оприлюднені у низці монографій, публікацій, оформлено у якості 

патентів та винаходів. 

Ефективним є партнерство між німецькими та українськими медичними 

установами у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом (профілактика, діагностика та 

лікування ВІЛ-інфікованих, медичний контроль ВІЛ у школах тощо). Німецька 

сторона неодноразово здійснювала передачу медичного устаткування для 

відділень лікарень, реабілітаційних центрів в Україні тощо. 

У сфері охорони навколишнього середовища реалізовуються спільні 

проекти зі збереження заповідних територій, скорочення шкідливих викидів у 

водойми та атмосферу, запобігання аваріям на підприємствах, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи тощо. 

У підрозділі 3.3. «Наукові товариства та інститути» схарактеризовано 

роль наукових інституцій у розвитку двосторонніх контактів. 

Важливою у налагодженні науково-освітньої співпраці двох країн є 

діяльність наукових товариств та інституцій (державних і недержавних). В 
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Німеччині координацію наукових досліджень цих установ здійснюють профільні 

міністерства на федеральному та земельних рівнях. Активною є співпраця ВНЗ та 

інститутів ФРН з низкою німецьких підприємств та наукових об’єднань. Наукові 

контакти з Україною підтримують Німецьке науково-дослідне товариство DFG, 

Товариство ім. К. Дуйсберга, Німецька академічна служба обміну, Педагогічна 

служба обміну, Товариство сприяння німецькій науці ім. Макса Планка та ін. З 

українського боку їх партнерами виступають ВНЗ, інститути НАН України, 

вузькогалузеві підприємства, наукові центри тощо. 

Співпраця окремих українських та німецьких наукових організацій має 

давні традиції. Ще у 1993 р. розпочало свою роботу в Україні представництво 

Гете-Інституту, за ініціативи якого організовувалися мовні курси, влаштовувалися 

наукові диспути, відбувалися покази сценічних вистав, фільмів та виставок-

презентацій. За підтримки цієї інституції за останнє десятиліття в Україні 

здійснено переклади понад 100 німецькомовних творів художньої, наукової та 

дитячої літератури. У 1995 р. укладено Угоду про наукове співробітництво між 

DFG та НАН України. У 1998 р. до співпраці з Україною долучилася ДААД, що 

надає стипендії для навчання та наукових досліджень за кордоном, а також 

інформаційно-консультативні послуги. В Україні відкрито представництва 

відомих німецьких політичних фондів Г. Зайделя (1992 р.), К. Аденауера (1994 р.), 

Ф. Еберта (1996 р.), Ф. Науманна (2007 р.). З Україною тісно співпрацюють 

всесвітньо відомі німецькі підприємства та фірми «СКЕТ» (виробництво сталевих 

канатів для вугільних шахт), «Айкгофф» (технічна модернізація шахт), «Лінде» 

(технологічна модернізація фармацевтичної промисловості), «Даймлер-Бенц» 

(виробництво дально- та середньомагістральних літаків, літаків транспортної 

авіації, двигунів для тепловозів, автобусів, автомобілів), «КЛААС» (виробництво 

зернозбиральних комбайнів) тощо. Співробітництво вітчизняних та зарубіжних 

установ здійснюється на основі контрактів та угод про реалізацію науково-

технічної продукції, продаж ліцензій на наукові розробки, створення спільних 

підприємств і т. д. Помітним є вклад громадських організацій двох країн у 

реалізацію німецько-української взаємодії. Водночас недостатньою залишається 

фінансова підтримка провідних українських культурних та освітньо-наукових 

осередків у ФРН, зокрема Українського вільного університету у Мюнхені, 

кафедри україністики у м. Грайфсвальд. 

Четвертий розділ «Культурно-мистецька співпраця» присвячено 

німецько-українським контактам у мистецькій сфері, розкрито проблеми 

реституції культурних цінностей та медійна співпраця. 

Підрозділ 4.1. «Німецько-українська літературна, музично-театральна та 

кінематографічна взаємодія» розкриває зміст двосторонньої співпраці у 

літературній, музичній, театральній та кінематографічній галузях. 

На сучасному етапі інтенсивно розвиваються німецько-українські 

літературні контакти. З поч. 1990-х рр. здійснюється переклад та публікація 

окремих книг та збірок творів діаспорних та раніше маловідомих письменників, 

сучасних авторів. Спостерігається поступ у сфері художнього та наукового 

перекладу. Вагомою у цій справі є роль окремих видавництв («Бродина», 

«Suhrkamp» тощо), культурних інституцій ФРН. Німецькомовну літературу за 
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кордоном популяризує низка інституцій та програм підтримки у ФРН, 

україномовні праці перекладаються та поширюються здебільшого завдяки 

ініціативі окремих вітчизняних та закордонних діячів. Українські автори все 

частіше стають лауреатами престижних міжнародних конкурсів у ФРН (П. Рихло, 

К. Петровська, С. Жадан, Ю. Андрухович та ін.). Важливими формами взаємодії є 

організація національних стендів, презентація видань, дискусії на міжнародних 

літературних форумах (Франкфуртському та Лейпцизькому), участь німецьких 

митців у книжкових фестивалях, що проводяться в Україні («Meridian 

Czernowitz», Форум видавців у Львові та ін.), поетичні тури, дні літератури тощо.  

Німецько-український обмін здійснюється в музичній сфері, здебільшого 

через участь митців двох країн у міжнародних фестивалях та конкурсах, днях 

національної культури та музики, а також завдяки активній гастрольній 

діяльності. Особливо знаковими стали фестивалі німецької музики в Україні 

(2003 та 2005 рр., м. Одеса). Позитивним прикладом є заснування спільних 

музичних академій (з 2004 р.). Німецькі та українські музиканти проводять 

спільні репетиції та виступи, включають до концертних програм твори німецьких 

та українських композиторів. У взаємообміні беруть участь відомі українські 

(Руслана, «Піккардійська терція», «Гайдамаки», Державний ансамбль солістів 

«Київська камерата» тощо) та німецькі виконавці (Людвігсбурзький симфонічний 

оркестр, «Kuss Quartet», «Rot Front» та ін.), а також музичні гурти, що діють при 

об’єднаннях німців в Україні та українців – у Німеччині. Активно співпрацюють 

академічні музичні установи обох країн.  

Взаємне зацікавлення Німеччини та України викликає танцювальне та 

циркове мистецтво. Театральні взаємини підтримуються у формі гастрольної 

діяльності колективів та солістів з Німеччини («Berliner Ensemble», «Thalia 

Theater», «Folkwаng Tanzstudio» тощо) та України (Харківського драматичного 

театру ім. Т. Шевченка, Львівського державного академічного театру опери та 

балету ім. С. Крушельницької, Київського театру на Подолі, театру «Будьмо!» 

тощо). Вітчизняний та закордонний доробки у сценічному мистецтві 

демонструвалися на міжнародних театральних фестивалях («Драбина», 

«Документ», «Золотий Лев», «Berliner Theatertreffen», «Radikal Jung» тощо). 

Знаковими подіями в театральному житті двох країн стало заснування спільних 

постановок і проектів: фестивалю «Тиждень актуальної п’єси» (з 2010 р.), 

Українсько-німецьких театральних зустрічей у Берліні (2012 та 2013 рр.) та ін. 

Формами співпраці у галузі кіно стали покази німецьких та українських стрічок, 

презентація стендів на міжнародних фестивалях, спільне кіновиробництво, 

відзнаки окремих українців за внесок у світовий кінематограф (К. Муратової, 

О. Сенцова, С. Лозниці, О. Саніна та ін.). Водночас проблемою залишається 

недостатнє фінансове забезпечення галузі культури в самій Україні, що 

сповільнює її вихід на європейський культурний ринок. 

У підрозділі 4.2. «Художньо-виставкова діяльність. Проблеми реституції 

культурних цінностей» розкриваються німецько-українські зв’язки у сфері 

образотворчого мистецтва, порушуються проблеми пошуку та повернення 

втрачених культурних пам’яток. 
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Німецькі та українські митці пропагують свою творчість під час 

виставкових турів, експонують твори в найпрестижніших галереях України та 

Німеччини, реалізовують довго- та короткотривалі проекти між країнами. 

Презентація мистецьких здобутків та експериментальних художніх творів 

відбувається у рамках днів німецької та української культури, під час 

міжнародних фестивалів та арт-проектів. Обмін досвідом та співпраця митців 

Німеччини та України найбільш інтенсивно відбувається у таких сферах як 

живопис, скульптура, графіка, фото- та відеомистецтво, народні промисли 

(гончарство, ковальська справа, гутництво тощо), дизайн тощо. 

Важливою складовою німецько-українських культурних відносин є 

співпраця у сфері пошуку, повернення, реставрації та охорони культурних 

цінностей. Цей аспект культурних взаємин між Німеччиною та Україною 

тривалий час залишався чи не найбільш болючим і проблемним. Водночас 

конструктивний діалог між двома країнами з питань реституції, діяльність 

Міжурядової українсько-німецької комісії зумовили значний поступ у справі 

повернення культурних цінностей їх законним власникам. Пошук утрачених 

цінностей здійснюється через електронну базу даних «Lostart», запущену он-лайн 

у 2010 р. Двосторонні перемовини у сфері реституції пам’яток тривають й донині. 

На сучасному етапі на порядку денному виникає необхідність актуалізації діалогу 

між країнами у трикутнику ФРН-Україна-РФ. Факти пограбувань та знищення 

низки фондів українських музеїв у зв’язку з анексією Криму та військовими діями 

на Сході України мають отримати належну оцінку з боку міжнародних 

культурних організацій і стати однією з обговорюваних тем в рамках перемовин 

по врегулюванню конфлікту. 

У підрозділі 4.3. «Медійне співробітництво Німеччини й України» 

схарактеризовано німецько-український діалог у сфері ЗМІ. 

Німеччина та Україна підтримують контакти в інформаційній сфері шляхом 

співпраці між окремими державними та недержавними інституціями обох країн, 

обміну програмами та матеріалами. Формами співпраці німецьких та українських 

медійників є спільна підготовка репортажів, обмін відеосюжетами з їх подальшою 

трансляцією на національному телебаченні. У 2007 р. Національна телекомпанія 

України та німецька компанія «Mitteldeutscher Rundfunk» започаткували 

проведення Тижнів німецького телебачення на Першому телеканалі України. 

Німецько-українська співпраця у сфері радіомовлення здійснюється через 

трансляцію передач на історичну, музичну, культурно-інформаційну тематику. 

Знаковим стало відкриття в Україні редакції «Німецької хвилі». 

Проблематика німецько-українських відносин висвітлювалася на шпальтах 

друкованих українських та німецьких часописів, періодичних видань діаспори. 

Публікації, присвячені німецько-українським відносинам, з’являлися на шпальтах 

часописів «Діалог. Історія, політика, економіка», «Німецько-український огляд», 

«Deutschland». 

У двосторонній співпраці окреме місце посідають медійні виставкові 

заходи, німецько-українські наукові симпозіуми, присвячені ролі та місцю ЗМІ у 

сучасному глобалізованому світі. Позитивний імпульс двосторонній співпраці 

дало заснування Академії української преси у Києві (2000 р.). Останнім часом 
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спостерігається дедалі більше залучення інтернет-ресурсів у поширенні 

інформаційних матеріалів про німецько-українські відносини.  

У німецько-українській медійній співпраці мають місце і негативні 

тенденції – тенденційність окремих ЗМІ, відсутність на постійній основі 

німецьких журналістів в Україні та українських – в Німеччині, домінування серед 

міжнародних експертів на телебаченні російських політтехнологів і т. д. 

У висновках підведено підсумки проведеного дослідження, викладено 

основні результати, які виносяться на захист: 

– аналіз історіографії з окресленої проблематики показав, що попри 

наявність праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, які торкаються окремих 

аспектів досліджуваної теми, залишається комплекс проблем двосторонніх 

німецько-українських відносин (насамперед в гуманітарній сфері), що не знайшли 

належного висвітлення в сучасній історичній науці. Наявна джерельна база є 

достатньо репрезентативною для проведення дослідження, при цьому значну 

кількість неопублікованих джерел вводиться до наукового обігу вперше. Зміст та 

особливості двосторонньої співпраці вдалося проаналізувати, застосувавши 

загальнонаукові та спеціальні історичні методи дослідження. 

– німецько-українські відносини мають давню історичну традицію. На зміст 

цих взаємин впливали політичні, економічні, культурні та релігійні чинники. 

Культурному зближенню сприяла активна діяльність української діаспори в 

Німеччині та німецької – в Україні. Найстабільнішими залишалися наукові, 

освітні й мистецькі зв’язки. Рубіжними у формуванні сучасних німецько-

українських взаємин стали події на зламі 1980–1990-х рр. Від початку 90-х років 

ХХ ст. відносини ФРН й України у своєму розвитку пройшли кілька етапів. 

Перший із них (1990 р. – середина 1993 р.) був позначений активізацією 

політичного діалогу і зрештою встановленням дипломатичних відносин між 

обома державами. Наступний період (від середини 1993 р. до середини 2000-х рр.) 

став важливим у формуванні договірно-правових основ гуманітарної співпраці 

двох країн. Третій етап (середина 2000-х рр. – середина 2010-х рр.) позначився 

суперечливими тенденціями у відносинах ФРН й України, наростанням кризових 

явищ у політичній співпраці двох держав. У зв’язку з Революцією Гідності та 

агресією РФ на Сході України від середини 2010-х рр. розпочався новий етап 

більш тісного німецько-українського співробітництва, який триває й донині; 

– упродовж 1990-х рр. – на початку ХХІ ст. інституційними суб’єктами 

гуманітарного співробітництва ФРН й України виступали як державні органи 

влади, так і неурядові організації та об’єднання. Їх діяльність спричинила помітне 

пожвавлення співпраці в культурно-мистецькій та гуманітарній сферах. Активне 

міждержавне співробітництво Федеративної Республіки Німеччина й України 

отримало організаційно-правове забезпечення. Створення та розширення 

договірно-правової бази відбулося завдяки результативному співробітництву між 

законодавчими та виконавчими гілками влади ФРН й України, між регіонами та 

містами, окремими організаціями й представництвами. Відносини у форматі 

Україна–ЄС та Україна–НАТО дещо ускладнили інституційний механізм, але 

водночас розширили напрями співробітництва.  
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– однією з пріоритетних у німецько-українському культурно-гуманітарному 

співробітництві була і залишається освітня галузь. Двостороння взаємодія 

активно здійснювалася у вищій, професійно-технічній та шкільній освіті. Новими 

формами співробітництва стали: діяльність освітніх, наукових та культурно-

мистецьких літніх шкіл; обопільна підготовка та впровадження навчально-

методичних розробок і навчальних курсів у навчальних закладах; розробка 

кваліфікаційних стандартів, апробація професій, заснування модельних 

навчальних центрів та тренувальних фірм у професійно-технічній освіті; 

заснування українсько-німецьких факультетів та інститутів, освітніх і культурних 

центрів при українських вишах; проведення німецьких інформаційно-виставкових 

освітніх заходів в Україні. Результатом тісної двосторонньої взаємодії у цій сфері 

стало впровадження німецького досвіду на українському ринку освіти та праці, 

започаткування довготривалих контактів між німецькими й українськими 

профільними закладами освіти. 

– взаємовигідним є для Німеччини й України співробітництво в науково-

технічній галузі. До співпраці залучено низку наукових та науково-дослідних 

установ, організацій та інститутів з обох країн. На вищому рівні координацію в 

цій сфері здійснює українсько-німецька Робоча група з науково-технічного 

співробітництва. Обопільна зацікавленість в обміні науковими досягненнями 

зумовила започаткування низки спільних проектів, створення науково-дослідних 

центрів, залучення до їхньої роботи фахівців із Німеччини та України, 

оприлюднення результатів наукової діяльності українських та німецьких вчених у 

формі монографій, публікацій тощо. Наукова кооперація Німеччини й України є 

ефективною по багатьох наукових напрямах (медичні та фізичні науки, екологія, 

економіка, історія, політологія, право та ін.) і має тенденцію до поглиблення. 

– вагомою є роль наукових та громадсько-культурних інституцій в 

гуманітарному співробітництві обох країн. Велику активність виявляють німецькі 

наукові інститути, фірми та підприємства, федеральні та земельні профільні 

міністерства, ВНЗ, політичні фонди та громадські організації. Важливою у 

науково-технічній та освітній кооперації є участь німецьких наукових інституцій 

DFG, ДААД, Інституту ім. Гете, InWent та ін. Зацікавленість німецької сторони 

українським інтелектуальним продуктом, її організаційна та фінансова потуга, – з 

одного боку, й залучення до співпраці провідних українських фахівців 

високотехнологічних галузей та спеціалізованих установ, з іншого, є запорукою 

успіху й результативності німецько-українського гуманітарного співробітництва. 

– упродовж 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. спостерігаються якісне 

оновлення та наростання динаміки двосторонньої співпраці в літературній, 

музичній, театральній та кінематографічній галузях. Обмін досвідом, 

започаткування нових контактів та презентація результатів творчого 

співробітництва відбуваються насамперед через міжнародні фестивальні та 

конкурсні заходи. Культурний діалог відбувається також в рамках днів 

національної культури, літератури, театру, кіно та музики в обох країнах. 

Основними формами німецько-українського культурного обміну є гастролі 

театральних, музичних колективів, окремих виконавців, здійснення спільних 

постановок, участь у мистецьких проектах. У результаті двосторонньої співпраці 
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відбувається долучення українського мистецтва до європейського культурного 

простору, відкриваються нові перспективи німецько-українського культурно-

мистецького співробітництва.  

– вагомою складовою німецько-української взаємодії є мистецька співпраця. 

Жанрова спрямованість та форми взаємозв’язків між німецькими й українськими 

митцями досить різноманітна. Це галерейна та виставкова діяльність, 

співробітництво в рамках фестивальних рухів, експериментальні творчі проекти. 

Співпраця в цій галузі дає можливість вітчизняним майстрам та мистецьким 

школам презентувати світовій громадськості власні здобутки, отримати 

міжнародне визнання, залучати меценатів до реалізації художньо-мистецьких 

проектів. В останні роки започатковано конструктивний діалог між двома 

країнами з питань пошуку, повернення, реставрації та охорони культурних 

пам’яток. Координаційним органом, який здійснює ці функції є змішана 

Українсько-німецька комісія з питань повернення й реституції втрачених та 

незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних 

цінностей. Не дивлячись на існуючі труднощі та перепони в цьому процесі, ФРН 

та Україна повернули одна одній низку культурних пам’яток, що мають 

національне значення для обох країн, проводилися спільні реставраційні роботи. 

– однією з найперспективніших у німецько-українських відносинах є 

медійна співпраця. Обмін професійним досвідом здійснюється у сфері теле- та 

радіомовлення, періодичних друкованих та електронних видань. Взаємодія в 

галузі телерадіомовлення відбувається через обмін інформаційними матеріалами, 

спільну підготовку репортажів, здійснення ознайомчих поїздок. На сучасному 

етапі з’являються нові форми співпраці – медійні фестивалі та виставки, 

міжнародні програми нагород, спільні публікації навчально-методичних та 

наукових видань у сфері журналістики. Активізація взаємодії ЗМІ обох держав, 

пошук їх нових форм, розширення української медійної присутності в Європі, 

зокрема в Німеччині, є особливо важливою для нашої держави в умовах 

протистояння в інформаційній війні з Росією. 

Отже, німецько-українська культурно-гуманітарна співпраця є важливою 

складовою міждержавних взаємин Німеччини та України на сучасному етапі. 

Поглиблення її форм та змісту, сприятиме подальшому зближенню німецького та 

українського народів, пришвидшить інтеграцію України до європейського 

культурного простору. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мельничук О. В. Німецько-українське співробітництво у гуманітарній 

сфері (1990-і рр. – поч. ХХІ ст.). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія / Львівський національний університет 

імені Івана Франка. – Львів, 2017. 

У дисертації проведено комплексне дослідження основних напрямів 

співробітництва Німеччини та України у гуманітарній сфері на сучасному етапі. 

Охарактеризовано організаційно-правові та інституційні засади двосторонньої 

культурної співпраці; проаналізовано основні форми співпраці обох країн в 

освітній галузі; з’ясовано особливості німецько-української науково-технічної 

взаємодії, констатовано розширення двосторонніх контактів у різних галузях 

науки. Особливу увагу зосереджено на ролі окремих наукових, освітніх та 

культурних інституцій у розвитку двосторонніх гуманітарних відносин. Розкрито 

зміст та форми сучасних німецько-українських літературних, музичних, 

театральних та кінематографічних взаємин. Проаналізовано двосторонні контакти 

в мистецькій сфері, розкрито значення художньо-виставкової діяльності в 

культурній співпраці двох держав та виокремлено зміст, здобутки та проблеми 

реституційного процесу у взаєминах Німеччини та України. У дисертації 

розкрито суть та особливості німецько-українського медійного співробітництва у 

90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, Федеративна Республіка 

Німеччина, Україна, гуманітарні взаємини, культурно-мистецькі контакти, 

медійна сфера, освітня співпраця, науково-технічна кооперація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мельничук О. В. Немецко-украинское сотрудничество в гуманитарной 

сфере (1990-е гг. – нач. ХХІ в.). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история / Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко. – Львов, 2017. 

В диссертации проведено комплексное исследование основных 

направлений сотрудничества Германии и Украины в гуманитарной сфере на 

современном этапе. Охарактеризированы организационно-правовые и 

институциональные основы двустороннего культурного сотрудничества; 

проанализированы основные формы сотрудничества обеих стран в сфере 

образования; выяснены особенности немецко-украинского научно-технического 

взаимодействия, констатировано расширение двусторонних контактов в 

различных отраслях науки. Особое внимание сосредоточено на значении 

отдельных научных, образовательных и культурных институций в налаживании и 

развитии двусторонних гуманитарных отношений. Раскрыто содержание и формы 

современных немецко-украинских литературных, музыкальных, театральных и 

кинематографических взаимоотношений. Проанализированы двусторонние 
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контакты в художественной сфере, раскрыто значение художественно-

выставочной деятельности в культурном сотрудничестве двух стран и выделены 

содержание, достижения и проблемы реституционного процесса Германии и 

Украины. В диссертации раскрыта суть и особенности немецко-украинского 

сотрудничества в сфере средств массовой информации в 90-х годах ХХ в. – в 

начале ХХI в. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, Федеративная 

Республика Германия, Украина, гуманитарные отношения, культурно-

художественные контакты, сфера средств массовой информации, образовательное 

сотрудничество, научно-техническая кооперация. 

 

ABSTRACT 

 

Melnychuk O. V. German-Ukrainian cooperation in the humanitarian 

sphere (1990s – early 21st cent.). – As a manuscript. 

Dissertation submitted to gain the PhD degree in historical sciences by specialty 

07.00.02 – World History / Ivan Franko Lviv National University. – Lviv, 2017. 

The thesis highlights important issues of German-Ukrainian cooperation in the 

humanitarian sphere within the period from 90s of the 20th – early 21st century. The 

analysis of the reliable sources contributes to understanding of the nature of this 

cooperation and allows to draw the conclusion that at the beginning of the 21st century 

state authorities, cities and regions and diverse non-governmental organizations have 

been recognized as the institutional agents of German-Ukrainian cooperation. In the 

early 1990s activity of non-governmental organizations, some public figures 

significantly intensified cooperation in the cultural and humanitarian spheres. The result 

was the creation of the joint German-Ukrainian commissions and working groups which 

performed important coordinating activities of narrow specialization. 

The thesis offers insights into the content and cooperation peculiarities between 

Germany and Ukraine in the sphere of higher, vocational and school education. The 

emphasis is laid on the new interesting forms of cooperation such as internships, 

exchange of experience within the program framework of educational, scientific and 

artistic-cultural summer schools; joint drafting and implementation of methodological 

editions and training courses in educational institutions; working out qualification 

standards, approbation of professions, establishment of model training centers and 

training firms in the system of vocational education; establishment of Ukrainian-

German departments and institutions, educational and cultural centers at Ukrainian 

universities and organizing other German informative and educational events in 

Ukraine. 

The peculiarities of the German-Ukrainian scientific-technical cooperation 

provide further opportunities for the expansion of bilateral relations in various fields of 

science. Mutual interest to this area has led to launching joint projects, creation of 

research centers with the involvement of experts from Germany and Ukraine into their 

studies, publishing the results of researches in the books, articles in the scientific 

journals and the like. Special attention is focused on the importance of certain scientific, 
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educational and cultural institutions in Germany and Ukraine regarding launching and 

development of bilateral humanitarian relations.  

The study reveals the features of modern German-Ukrainian literary, musical, 

theatrical and cinematographic relations. Exchange of experience, setting up new 

contacts and reporting the results of creative cooperation are performed through 

international festivals and competitive events. Active cultural dialogues between both 

countries are held during the days of national culture, literature, theatre, cinema and 

national music. Key findings of the case study of German-Ukrainian cooperation within 

the period under consideration demonstrate that the basic forms of cultural exchange are 

tours of soloists and groups, joint concerts and theater performances, obtaining special 

education with the involvement of teaching professionals from both countries. 

The thesis reveals also importance of bilateral contacts in the field of fine arts. 

The author argues the provision that galleries and exhibitions activity, festival 

movement, experimental creative projects determine the fundamentals of German-

Ukrainian artistic cooperation. It has been proved that cooperation in this area enables 

local and foreign artists and art schools to present their achievements to the world 

community, to get international recognition, attract philanthropists to art projects. The 

results of the research show that the content, achievements and problems of the 

restitution process play a prominent role in establishing effective cooperation between 

both countries. Throughout the 1990's and at the beginning of 21st century Germany and 

Ukraine returned to each other a number of cultural attractions, carried out restoration 

works, and this process is still in the focus of bilateral relations today. 

The thesis examines the essence and peculiarities of the German-Ukrainian 

cooperation in the field of mass media. Cooperation in the field of broadcasting is 

realized through the exchange of information materials, joint preparation of journalistic 

reports, programs on exchange of experience. At the present stage, the importance of 

media festivals, exhibitions, scientific and educational events, international programs 

awards has increased significantly. In this respect the study of joint educational and 

methodical research publications in the field of journalism is extremely important. 

Enhancing interaction and cooperation between the media of both countries, their search 

for new forms and expansion of Ukrainian media presence in Europe, and Germany in 

particular, is of special importance for our country in terms of confrontation in the 

information war with Russia. 

The overall analysis of the humanitarian aspects of German-Ukrainian 

cooperation in the period of Ukrainian independence, based on the reliable sources and 

data, contributes greatly to the understanding of the importance of this cooperation for 

the future of Ukraine as a member of European Union and provides further 

opportunities for the study of other aspects of bilateral relations between Ukraine and 

Germany, or other countries of Europe and the world. 

Key words: international cooperation, the Federal Republic of Germany, 

Ukraine, humanitarian relations, cultural and artistic contacts, media sector, educational 

cooperation, scientific and technical cooperation. 


