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The article is devoted to the research of interrelation of two such events of the European value, 
as the end of the Cold war and the change of Spain’s position in the NATO. The defining factors of the 
position of Spain concerning the problem of the European security in the context of strengthening of 
relations within the NATO are considered, the transformation process of Spanish membership model in 
the NATO is investigated, the process of country’s joining the military organization of the Alliance is 
analyzed. 
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РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПОБУДОВА НОВОГО СУСПІЛЬСТВА НА 
ПРИКЛАДІ ОБ`ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Розпад Радянського Союзу, який остаточно завершив довгі десятиріччя “холодної війни”, 
так само як і об`єднання сучасної ФРН, стали найбільш резонансними подіями у житті світової 
спільноти наприкінці ХХ століття. Вже сам факт розпаду СРСР – могутньої держави, яка більш 
ніж 70 років відігравала одну з головних ролей на міжнародній арені та займала велику частину 
карти світу, не може залишитись без уваги у контексті історичних процесів ХХ сторіччя. З іншого 
боку,  падіння  Берлінського  муру стало  унікальним прикладом в історії  людства,  коли мирним 
шляхом  дві  високорозвинені  держави,  роз’єднані  історичними  подіями  та  ідеологією,  але 
об’єднані  спільним  етносом,  культурою  та  багатовіковими  історично-політичними  зв’язками, 
змогли відновити свою територіальну, культурну та політичну єдність. Протягом двадцяти років, 
які  пройшли  з  часу  цих  подій,  багато  вчених,  політологів  та  простих  людей  намагалися 
проаналізувати події 1990-х років та знайти справжні причини, чому саме розпався СРСР і що це 
дало світу. У цій статті ми спробуємо провести деякі паралелі між розпадом СРСР і об’єднанням 
Німеччини  і  проаналізувати  точку  зору сучасних  німців  на  події  1990-х  років,  які  докорінно 
змінили життя великої частини людства.

Зараз, через 20 років після розпаду СРСР, стало очевидним, що ця подія була неминучою, 
але на той час для більшості простих людей, а може і для багатьох політиків, розпад СРСР став 
справжньою несподіванкою.  Для  Західної  та  Східної  Європи це  була  можливість  почати нове 
життя, із зовсім іншими політичними та соціальними пріоритетами. Створення нових незалежних 
держав, непростий шлях розпаду соціалістичного табору, об’єднання Німеччини, зміна політичної 
карти Європи і навіть поява нової валюти – наслідки подій, які відбулися у СРСР після 1985 року. 
Розглянемо ситуацію, у якій тоді перебував Радянський Союз. З точки зору багатьох науковців, у 
наявності  були  економічні,  ідеологічні,  внутрішньо-і  зовнішньополітичні  проблеми,  а  також 
прагнення до незалежності союзних республік, які у результаті і привели до розпаду СРСР. Розвал 
країни не був визначений, але у ситуації, коли ці проблеми не вирішувалися, він став неминучим. 
Каталізатором  ж  процесу дезінтеграції  став  серпневий  путч  1991 року,  який  був  реакцією  на 
зроблені  М. Горбачовим спроби реформувати країну.  Путч різко загострив внутрішні  проблеми 
СРСР і прискорив процес розпаду. Тобто путчисти, які намагалися запобігти розвалу Радянського 
Союзу і  зупинити горбачовські реформи,  досягли зворотного ефекту.  Отже,  для розпаду СРСР 
були, з одного боку, об'єктивні передумови – невирішені внутрішні проблеми, а з іншого – події 
політичного характеру, які різко прискорили цей процес. СРСР – колишня могутня наддержава – 
почала руйнуватися під вагою власних проблем і більш не мала можливості пильно контролювати 
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дії  урядів  країн  соціалістичного  табору.  Німці,  поляки,  чехи  та  інші  получили  можливість 
вирішувати свою долю без огляду на Радянський Союз та комуністичну ідеологію.

Документ,  підписаний  між  ФРН  і  НДР  31 серпня  1990 року,  остаточно  вирішив  долю 
Німецької  Демократичної  Республіки,  яка,  згідно  з  його  положеннями,  3 жовтня  1990 року 
приєдналася  до  ФРН.  Підписання  цього  договору  стало  результатом  переговорів  між  двома 
німецькими державами,  що проходили упродовж 1990 року.  Делегацію ФРН очолював міністр 
внутрішніх справ Вольфганг Шойбле, а делегацію НДР – Гюнтер Краузе [1, 93-94].

Взагалі,  німці  не  очікували  і  навіть  не  могли  мріяти  про  те,  що  Радянський  Союз 
дозволить їм об’єднатися, тим більше на таких вигідних для обох країн умовах. Не варто забувати, 
що  постійні  дотації  СРСР протягом  майже  50  років  допомогли  Східній  Німеччині  розвинути 
доволі  непогану систему соціального  забезпечення,  відбудувати  країну після  наслідків  Другої 
світової війни і налагодити життя в НДР, яка була однією з найбільш економічно розвинених країн 
соціалістичного табору. Усі ці здобутки так і залишилися в НДР, що значно допомогло у процесі 
об’єднання. 

Процес об’єднання Німеччини мав величезне значення і для долі самого СРСР, оскільки 
привів до ефекту “сніжного кому”, викликав низку “оксамитових революцій” у країнах Східної 
Європи, і багато в чому визначив подальший розпад СРСР. Однак колишні громадяни Радянського 
Союзу  оцінюють  об’єднання  Німеччини  спокійно,  як  закономірний  і  виправданий  процес, 
можливо,  дещо  поспішний.  Так  вважають  56 %  опитаних  проти  24 %,  які  дотримуються 
протилежної  думки.  З  них  14 %  характеризують  початок  об'єднання  Німеччини  як  наслідок 
політичного прорахунку Горбачова і 10 % – як найбільшу поразку СРСР. На ставлення до процесу 
об'єднання Німеччини впливають політичні симпатії і орієнтації опитаних. Ті, хто продовжує в 
цілому позитивно оцінювати перебудову,  також позитивно оцінюють і  об'єднання Німеччини. І 
навпаки. Серед тих опитаних, які висловлюють різке негативне ставлення до перебудови, 38 % 
вважають процес об'єднання Німеччини закономірним і виправданим, а 43 % характеризують його 
як  прорахунок  або  поразку  СРСР.  Що  стосується  ставлення  громадян  до  політичних  та 
економічних наслідків об'єднання Німеччини, то вони виявилися багато в чому асиметричними 
для Німеччини і СРСР (Росії). Німеччина однозначно виграла від об'єднання, як в економічному, 
так і в політичному плані, так само як і в плані безпеки на європейському континенті. А ось що 
стосується безпеки СРСР (Росії),  то наслідки виявилися далеко неоднозначними  – 34 % росіян 
оцінюють їх скоріше позитивно і 27 % – скоріше негативно.

 Серед факторів і причин, що призвели до об'єднання Німеччини, опитані на перше місце 
висувають  найпростіший  і  природний  фактор  –  прагнення  народів  як  Західної,  так  і  Східної 
Німеччини жити в одній державі – так вважають 45 % опитаних. Фактично близькі до цього і такі 
варіанти  відповіді,  як  прагнення  Східної  Німеччини  (НДР)  стати  частиною  більш  багатої  і 
процвітаючої Західної Німеччини (19 %), а також прагнення правлячих кіл Західної Німеччини 
(ФРН)  поглинути  сусідню  державу –  НДР (15 %).  Ці  думки  відображають  точку зору,  що  до 
об'єднання  Німеччину  підштовхнули,  у  першу  чергу,  її  внутрішні  інтереси,  бажання  самого 
німецького народу та його керівників [4].

Падіння Берлінської стіни і  подальше об'єднання Німеччини в ФРН називають “святом 
усіх німців”. Для Ангели Меркель це – “найщасливіший день у новітній історії” країни. Колишній 
глава німецького кабінету Гельмут Коль наголошує, що “відчуває гордість” з приводу об'єднання 
Німеччини,  яке проходило під  гаслом “Ми –  один народ”.  Німці  домоглися  цього  “спільними 
зусиллями, мужньо і мирно”, відзначає екс-канцлер, якого вважають “об'єднувачем Німеччини”. 
“По  всій  країні  видно  квітучі  ландшафти.  Ми  усвідомлюємо  себе  єдиним  народом  і,  будучи 
сучасним суспільством, маємо всі шанси стати господарями майбутнього”, – відзначає він. Хоча у 
своїх  мемуарах  Коль  висловлює жаль  у  зв'язку з  тим,  що  недооцінив  часовий  відрізок,  який 
знадобиться для вирівнювання умов життя людей на Сході і на Заході ФРН [3].

Початок був нелегким. “Витік мізків”, міграція молодих людей зі Східної Німеччини, які 
прагнули  отримати  гарну освіту  і  роботу,  втрата  в  кінцевому рахунку більше  двох  мільйонів 
чоловік, зникнення приблизно 2/3 всієї промисловості НДР, вибух безробіття, перехід державних 
підприємств у приватні руки за допомогою принципу “управління чужим майном за дорученням” 
(Treuhand), або їх остаточна ліквідація – все це сувора реальність. Більшість населення на Сході, 
яка мріяла про швидке приєднання та про обмін марки за курсом “один до одного”, майже за ніч 
втратила свої джерела існування, роботу, повинна була перекваліфіковуватися, пристосовуватися і 
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переходити на зовсім нові відносини. Цим пояснюється те, що у перші десять років виникла так 
звана  “остальгія”, туга за втраченим східним способом життя, – незважаючи на набуту свободу 
слова, пересування і пенсійні гарантії. На Заході з його сталими структурами, рівнем добробуту, 
передбачуваністю  життя,  не  розуміли  причин  “остальгіі”,  вважаючи,  що  Східна  Німеччина 
придбала більше, ніж втратила. У цьому сенсі  “стіна в головах”, про яку довго говорили, була 
вище на  Заході,  ніж  на  Сході,  де  люди  все-таки  відчували позитивні  матеріальні  та  моральні 
наслідки приєднання, не кажучи вже про безцінні придбані громадянські права та свободи. 

Схід так і не зумів до кінця подолати дистанцію: зарплати і доходи до сьогодні нижче, ніж 
на Заході,  ВВП на душу населення приблизно на 30 % нижче,  ніж на Заході.  До цих пір слід 
рахуватися з висловлюванням канцлера Гельмута Коля, який зауважив, що окремі частини Східної 
Німеччини не зможуть стати “квітучими ландшафтами”. Проте в таких економічних центрах, як 
Дрезден,  Хемніц  та  Лейпциг,  щільність  зайнятості  на  сьогодні  вище,  ніж  у  деяких 
західнонімецьких регіонах. Крім того, транспортна та телекомунікаційна інфраструктура на сході 
– одна з найсучасніших у світі. І в цьому видно успіхи програми “Підйом на сході”, економічний 
фундамент якої утворив Пакт солідарності між федерацією і землями. Завдяки Пакту солідарності 
І від 1993 р. нові федеральні землі отримали до 2004 року 94,5 млрд. євро. Укладений у 2005 році 
Пакт солідарності II гарантує їм до 2019 ще 156 млрд. євро. При цьому, у наступні роки виплати 
планують поступово знижувати. Грошові перерахування з Заходу на Схід (за 20 років 1,6 більйони 
євро) тільки на пенсії, оплату роботи у державних організаціях, будівництво доріг, реставрацію 
міст або інвестиції – все це дивовижним чином змінило “нові федеральні землі” разом з новою 
столицею, Берліном [2].

Доказом  цього  є  зразкові  проекти  в  “Silicon  Saxony”,  які  дають  зрозуміти,  що  в 
майбутньому схід все менше потребуватиме фінансової підтримки. Сформувалася вже й широка 
“Solar  Valley”  –  між  Галле,  Дрезденом  і  Франкфуртом-на-Одері.  У  вересні  2009 року  у 
бранденбурзькому  Луккенвальде  було  відкрито  найбільше  в  Європі  виробництво  солярних 
модулів. Біттерфельд в Саксонії-Ангальт, великий район з видобутку бурого вугілля у колишній 
НДР, також перетворився на центр геліоіндустрії. А заснована у 1990 році в Єні фірма “Jenoptik” 
давно  вже  здобула  світову  популярність,  наприклад,  у  сферах  лазерної  техніки  та  оптичних 
систем. Сюди вписується зразковий трикутник в області оптичних мікросистем Йена-Ільменау-
Ерфурт,  міждисциплінарне  науково-дослідне  співтовариство.  Такі  центри  створюють  базу  для 
інновацій.  І  вони  дозволяють  сподіватися  на  подальший  прогрес  у  всіх  нових  федеральних 
землях [5].

З  іншого  боку,  за  повідомленням  німецького  видання  “Bild”,  яке  посилається  на 
опитування,  проведене  інститутом  дослідження  громадської  думки  “Emnid”,  як  не  дивно, 
виявилося, що переважна більшість східних німців хотіли б жити в соціалістичній державі. Такій 
як Німецька Демократична Республіка. За єдиної умови – щоб там їм було гарантовано те, що і 
було в  НДР,  СРСР, ПНР,  ЧССР і  в  інших соціалістичних країнах:  щоб їм гарантували роботу, 
безпеку, соціальну захищеність. Коли двадцять років тому жителі НДР бурхливо підтримали ідею 
возз'єднання  Німеччини,  то  вони,  схоже,  не  збиралися  жити  так,  як  їм  довелося  жити  після 
об’єднання східних та західних земель. І сьогодні 80 % жителів тієї частини Німеччини, яка була 
поглинена ФРН, хочуть жити саме в НДР. Ще більш цікаво,  що майже така ж частка жителів 
Західної  Німеччини,  старої  ФРН  хотіли  б  жити  там  же,  тобто  в  Німецькій  Демократичній 
Республіці. З часом, напевно, може виникнути питання про те, хто ж все-таки кого приєднав. І яку 
єдину  Німеччину  мали  на  увазі  ті  німці,  які  виступали  за  об'єднання  у  1989  році.  Жителі 
Німеччини  зовсім  не  переконані  в  тому,  що  руйнування  Берлінської  стіни  було  правильним 
рішенням: 23 % східних і 24 % західних німців вважають, що було б непогано, якби стіна стояла і 
сьогодні. І ще 15 % респондентів на Сході і 16 % на Заході взагалі заявили, що існування стіни – 
“найкраще, що могло б статися”. Тобто, 38 % жителів колишньої НДР і 40 % жителів колишньої 
ФРН явно вважають, що стіну і не потрібно було ламати. Горезвісна політична свобода у тому 
вигляді,  в  якому вона  сьогодні  розуміється  і  реалізується,  не  сприймається  в  якості  головної 
цінності ані на Заході, ані на Сході Німеччини. На Сході такою її вважають 28 % респондентів, на 
Заході  –  42 %.  Цілком  природно,  що  партія  “Ліві”  –  спадкоємиця  СЄПН,  в  об'єднанні  з 
радикальним крилом, які вийшли з Соціал-демократичної партії, з кожним разом покращує свої 
результати і в 2009 році на федеральних виборах зібрала більше 11 % голосів – і це при існуванні 
більш поміркованої, але і більш потужної СДПН. І три чверті жителів сьогоднішньої об'єднаної 
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Німеччини хотіли б, щоб ця об'єднана Німеччина була не об'єднаною ФРН, а об'єднаною НДР [6]. 
Але  історичні  процеси  неможливо  припинити  за  чиїмось  бажанням,  бо  розвиток  суспільства 
завжди  обумовлений  об`єктивними  соціальними  та  економічними  подіями,  до  яких  повинні 
пристосовуватися іноді цілі держави.

Отже, події 1989-1991 рр. у Німеччині та СРСР безумовно мають спільне коріння і навіть 
неможливо сказати,  що стало  першоосновою:  початок  розпаду Радянського  Союзу призвів  до 
німецької єдності, чи усе- таки саме падіння Берлінської стіни призвело до низки “оксамитових” 
революцій і фактичного розпаду СРСР та соціалістичного табору. 

Що  саме  значить  для  Німеччини  розпад  Радянського  Союзу?  Напевно  багато.  Але 
відповідь на це питання не може бути точною, кожну подію, тим більше таку резонансну, можна 
розглядати під різними кутами зору. Незважаючи на те, що деякі категорії німецького населення 
ностальгують  за  радянським  часом,  більшість  радіють  об’єднанню.  Німеччина  отримала 
величезний поштовх до розвитку і можливість нарешті стати єдиною країною. За це німці вдячні 
особисто М. Горбачову – його щиро люблять та поважають у Німеччині, так як саме він зіграв 
велику роль у процесі об’єднання. Розпад Радянського Союзу значно підсилив роль Німеччини на 
міжнародній арені, перетворивши її на одну з держав, політика яких є визначальною у світовому 
політичному  процесі,  і  взагалі  відкрив  новий  етап  розвитку  країни.  Ці  20  років  дали  ясно 
зрозуміти, що Німеччина може бути єдиною, сильною країною, яка змогла переосмислити своє 
історичне минуле та збудувати прогресивне майбутнє, доводячи, що її сила справді позначається в 
її  єдності.  Соціальні феномени такого рівня як розпад та створення нових держав – це завжди 
поворотна точка в історичному розвитку світового суспільства, і дуже важливо, щоб ці процеси 
проходили  мирним  шляхом.  Розпад  Радянського  Союзу  та  побудова  нового  суспільства  у 
Німеччині  –  це  один  із  вдалих  прикладів  вирішення  внутрішніх  та  зовнішніх,  політичних  та 
економічних проблем шляхом компромісів та взаємовигідних договорів. Світовий досвід показав, 
що навіть мирне протистояння часів “холодної війни” було значним регресом у розвитку багатьох 
країн і  тим більшим досягненням є прагнення країн і  націй вирішувати соціальні та політичні 
проблеми демократичним шляхом.
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Маліновська  Є.А.  Розпад  Радянського  Союзу  та  побудова  нового  суспільства  на 
прикладі об`єднаної Німеччини 

У  статті  аналізуються  головні  передумови  об’єднання  Німеччини  та  сучасні  погляди 
німців на процеси возз’єднання країни. Виявлено специфіку розвитку східної та західної частин 
Німеччини  упродовж  20  років,  та  оцінка  її  громадянами  наслідків  об’єднання.  Також 
проаналізовані зміни у самому німецькому суспільстві.

Ключові слова: інтеграція, об'єднання, ФРН, НДР, СРСР, міграція, капіталізм.

Малиновская  Е.А.  Распад  Советского  Союза  и  построение  нового  общества  на 
примере объединенной Германии

В  статье  анализируются  главные  предпосылки  объединения  Германии  и  современные 
взгляды немцев на процессы воссоединения страны. Выявлена специфика развития восточной и 
западной  частей  Германии  на  протяжении  20  лет,  и  оценка  ее  гражданами  последствий 
объединения. Также проанализированы изменения в самом немецком обществе.

Ключевые слова: интеграция, объединение, ФРГ, ГДР, СССР, миграция, капитализм.

Malinovska E.A. The collapse of the Soviet Union and building of a new society on the 
example of united Germany

Main preconditions for the unification of Germany and modern views on the process of German 
reunification are analyzed in the article. The specifics of the development of the Eastern and Western 
parts  of  Germany during  last  20  years  is  identified,  and  the  attitudes  towards  consequences  of  re-
unification by German citizens is estimated . The changes in the German society are also analyzed.

Key words: integration, unification, West Germany, GDR, USSR, migration, capitalism.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ США У ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОМУ РЕГІОНІ ПІСЛЯ 
ЗАВЕРШЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

Сполучені Штати Америки розглядали західну півкулю як зону свого виключного впливу 
ще з часів прийняття “доктрини Монро”. “Холодна війна” лише посилила цю тенденцію, надавши 
Вашингтону свого роду моральне виправдання постійних спроб втручання у внутрішні  справи 
країн Латинської Америки. Ідея захисту від розповсюдження “комуністичної зарази” на довгий 
час стала прапором американської зовнішньої політики в усьому світі, але латиноамериканський 
регіон, в силу своєї географічної близькості до території США, завжди був особливо болісним 
нервовим вузлом для будь-якої американської адміністрації. Це було яскраво продемонстровано 
стосовно Куби, Чилі, Гренади та Нікарагуа. 

Тож, під час “холодної війни” питання національної безпеки розглядалися Білим домом, перш 
за  все,  з  точки  зору  ідеологічного  протистояння  двох  ворожих  систем.  Але  зі  зникненням 
соціалістичного табору на початку 90-х років ХХ ст. роль США в регіоні докорінно змінилася. 
Намагання втримати латиноамериканські країни у фарватері вашингтонської політики втратили 
генеральну  мотивацію.  Та  й  саме  розуміння  Сполученими  Штатами  терміну  “національна 
безпека” зазнало впродовж цього часу істотних змін. На рубежі тисячоліть перед Білим домом
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