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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
У статті ми намагалися з’ясувати стан вивчення проблеми гуманітарної співпраці 

України та ФРН в історіографії, установити рівень і повноту джерельного забезпечення. 
У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи: порівняльно-
історичного і системного аналізу. У результаті проведеного нам вдалося визначити 
проблеми співпраці України та Федеративної Республіки Німеччини у сфері подолання 
гуманітарних наслідків Другої світової війни, які досі не стали предметом комплексної 
спеціальної розвідки у вітчизняній історіографії. Упродовж останнього двадцятиліття 
українська історична наука збагатилася працями, що розкривають різноманітні 
загальнополітичні, економічні чи культурні аспекти співробітництва двох держав у 
новітній період, стосується євро інтеграційних прагнень України. Проте проблеми 
гуманітарної співпраці щодо облаштування етнічних німців-репатріантів у 
пострадянській Україні, одноразових виплат українським громадянам – жертвам 
примусової трудової експлуатації і в’язням нацистських концтаборів, пошуку, ексгумації 
й перепохованням жертв Другої світової війни в Україні, а також проблема реституції 
культурних та історичних цінностей, вивезених у роки війни з території обох країн, 
дотепер вивчаються дотично, у контексті аналізу загальних тенденцій українсько-
німецьких політичних відносин. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Гуманітарне співробітництво України та 
Німеччини кінця ХХ – початку ХХІ ст. є малодослідженим і потребує ретельного 
вивчення. У вітчизняній і зарубіжній історіографії бракує наукових праць, які б у повному 
обсязі в контексті демократичних змін у Європі характеризували б питання українсько-
німецького гуманітарного співробітництва цього періоду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нечисленними є  монографічні праці, у 
яких досліджено окремі аспекти співробітництва. Зокрема, питання встановлення та 
розвитку міждержавних відносин України та ФРН у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 
проаналізовано авторами колективної монографії «Нариси історії дипломатії України» 
[12]. Стрижневі питання двостороннього співробітництва незалежної України з 
державами Південної і Центральної Європи у розв’язанні культурних і гуманітарних 
проблем стали предметом вивчення фахових політологів у колективній монографії 
«Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичні і прикладні аспекти» [17]. У 
колективній праці Інституту історії України НАН України «Державотворчий процес в 
Україні 1991 – 2006» ці питання окреслено загалом. Важливим для конструювання 
проблематики нашого дослідження є наратив, що його можна знайти на сторінках 
щорічника «Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», що 
видає Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України з 
2007 р. [1]. Одними з перших у вітчизняній історіографії до питання українсько-німецьких 
міждержавних відносин сучасності звернулися А. Кудряченко та Г. Грабарчук у брошурі 
«Україна і Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років [9]. Більшість 
вітчизняних авторів досліджує українсько-німецькі відносини крізь призму 
співробітництва України з розвиненими країнами Західної Європи в цілому, не 
виокремлючи їх у самостійну ланку міжнародних відносин нашої держави. 



Формулювання цілей статті, постановка завдання. Мета даної статті полягає в 
комплексному аналізу історіографії розвитку співробітництва України та Федеративної 
Республіки Німеччини щодо подолання гуманітарних наслідків Другої світової війни 
протягом новітнього етапу двосторонніх міждержавних відносин. Завдання з’ясувати стан 
вивчення проблеми в історіографії гуманітарного співробітництва України та 
Федеративної Республіки Німеччини. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Питання гуманітарного співробітництва України та Федеративної 
Республіки Німеччини почали цікавити дослідників ще наприкінці 80-х рр. ХХ ст., коли 
Німеччина ще не була об’єднана, а Україна лише стояла на порозі незалежності. Однак 
вивчаючи стан наукової розробки теми, необхідно зазначити, що гуманітарне 
співробітництво України та Німеччини кінця ХХ – початку ХХІ ст. є малодослідженим і 
потребує ретельного вивчення. У вітчизняній і зарубіжній історіографії бракує наукових 
робіт, які б у повному обсязі в контексті демократичних змін у Європі висвітлювали 
питання українсько-німецького гуманітарного співробітництва даного періоду. 
Нечисленними є і монографічні праці, у яких дослідженні окремі аспекти співробітництва. 

Проблематика українсько-німецького міждержавного співробітництва 1990-х. рр. – 
початку ХХІ ст., зокрема у сфері подолання гуманітарних наслідків Другої світової війни, 
знаходила висвітлення на сторінках окремих узагальнювальних колективних наукових 
досліджень. Особливої уваги варті праці з історії української дипломатії та міжнародних 
відносин новітнього періоду. Зокрема, питання встановлення та розвитку міждержавних 
відносин України та ФРН у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. розглядається авторами 
колективної монографії «Нариси історії з дипломатії України» [12]. На жаль, 
узагальнювальний формат книги не дозволив її авторам предметніше вести розмову про 
зміст і конкретні напрямки гуманітарної співпраці обох країн і змусив обмежитися лише 
загальними констатаціями [12, с. 667 – 668]. 

Так само ключові питання двостороннього співробітництва незалежної України з 
державами Південної і Центральної Європи щодо розв’язання культурних і гуманітарних 
проблем стали предметом розгляду фахових політологів у колективній монографії 
«Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичні і прикладні аспекти» [17]. 
Автори дослідження вивчають ці питання в контексті відносин України з Росією, 
європейськими та євроатлантичними структурами, державами Центральної і Східної 
Європи. На цій основі зроблено спробу сформувати модель відносин України з її 
тодішніми стратегічними партнерами й проаналізувати вплив на ці відносини суспільно-
політичного устрою. Окремий підрозділ книжки присвячений, зокрема, й аналізу нових 
вимірів українсько-німецьких відносин, що розглядаються в контексті глобальних 
зрушень на континенті, які сталися наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. [17 с. 324 – 345]. 
Незважаючи на те, що основу для подальшого розвитку двосторонніх українсько-
німецьких відносин автори згаданого підрозділу бачили передусім у налагодженні 
економічних і фінансових зв’язків країн, сприятливого інвестиційного клімату, але все ж 
гуманітарне співробітництво обох держав трактується авторами як один із шляхів до 
формування нової системи цінностей, у центрі якої постає життя окремої особи та народу, 
а не ідеологічні інтереси правлячих тоталітарних режимів, а також «[…] досягнення 
повного примирення народів двох держав […]» [17, с. 324]. Надзагальне окреслення 
проблематика дисертації отримала в колективній праці Інституту історії України НАН 
України – «Державотворчий процес в Україні 1991-2006» [1]. У цих узагальнювальних 
дослідженнях питання міжнародного гуманітарного співробітництва України й держав 
західної Європи традиційно розглядається в контексті інтеграції нашої держави в 
європейські правові, політичні й економічні інститути. 

Важливим для конструювання проблематики нашого дослідження є наратив, який 
можна знайти на сторінках щорічника «Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, 
прогнози та пріоритети», що почав видаватися Інститутом зовнішньої політики 



Дипломатичної академії України при МЗС України з 2007 р. [6]. Проте тема українсько-
німецького гуманітарного співробітництва, зокрема й у подоланні спадку Другої світової 
війни, у названих історичних і політологічних працях предметно не розглядається, а лише 
згадується як дотичний складник окремих питань зовнішньої політики нашої держави. 

Одними з перших у вітчизняній історіографії до вивчення проблематики українсько-
німецьких міждержавних відносин сучасності звернулися А. Кудряченко та Г. Грабарчук. 
У брошурі «Україна і Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років», що 
вийшла друком 1994 року в Інституті світової економіки та міжнародних відносин АН 
України, дослідники з’ясували пріоритети двосторонніх відносин, їх політичний, 
безпековий і гуманітарний виміри. Це невеличке за обсягом дослідження водночас містить 
значний фактологічний матеріал і серйозні наукові висновки щодо перспектив українсько-
німецьких міждержавних відносин, зокрема й у гуманітарній сфері [9]. 

Проблема подолання наслідків Другої світової війни в контексті українсько-
німецької гуманітарної співпраці 1990-х рр. – початку ХХІ ст. поки ще не знайшла 
окремого спеціального висвітлення в українській історичній науці. Проте існують праці, 
автори яких висвітлюють окремі аспекти українсько-німецького співробітництва 
сучасності, зокрема, політичні, економічні, культурні, а також обґрунтовують 
необхідність їх поглиблення як однієї з умов подальшого розвитку обох держав. Зокрема, 
такий підхід є характерним для колективної монографії «Україна в Європі: пошуки 
спільного майбутнього». Його співавтори (А. Кудряченко, О. Білий, І. Богданович) 
наголошують на можливих подальших шляхах співпраці ФРН та України, а також їх 
перспективі [16]. Наприклад, аналізуючи проблематику європейської політики ФРН, один 
з авторів, професор А. Кудряченко, виокремлює політику Федеративної Республіки 
Німеччини щодо незалежної України. Цінність даного дослідження полягає в тому, що 
науковець визначив окремий напрям для української зовнішньої політики – німецький, а 
також виокремив український вектор східноєвропейської політики ФРН. До наукового 
обігу було введено важливі документи МЗС України та фондів німецьких архівів. 
Наступні праці А. Кудряченка продовжують напрям вивчення двосторонніх українсько-
німецьких відносин у контексті глобальних зрушень у Європі. Поглиблюючи цю думку, 
дослідник наголошує на тому, що Україна й Німеччина є країнами, що мають потенціал 
для взаємного доповнення одна одної в галузях науково-технічних і гуманітарних 
проблем [16]. Проблема стану двостороннього міждержавного співробітництва України та 
Німеччини 1991 –2004 рр. також порушується В. Литвином у монографії «Україна: 
Європа чи Євразія» [10]. 

Першим цілісним науковим дослідженням, у якому йшлося про становлення й 
розвиток українсько-німецького співробітництва останнього десятиліття ХХ ст. у 
контексті європейської інтеграції, стала кандидатська дисертація А. Мартинова. Згодом 
його праця вийшла окремим виданням у серії Інституту історії НАН України – «Історичні 
зошити» [8]. Зробивши загалом успішну спробу висвітлити українсько-німецьке 
політичне, економічне й військово-політичне співробітництво 1990-х рр., автор водночас 
спеціально не торкався проблематики гуманітарної співпраці обох країн. 

Треба зазначити, що переважна більшість вітчизняних авторів розглядає українсько-
німецькі відносини крізь призму співробітництва України з розвиненими країнами 
Західної Європи в цілому, не виділяючи їх у самостійну ланку міжнародних відносин 
нашої держави. Зокрема, до таких належать С. Віднянський , О. Дергачов, А. Зленко, 
І. Івченко, В. Манжола, Л. Чекаленко та інші. Працям цих авторів притаманне схоже 
бачення ролі і місця ФРН у відносинах з Україною, що визначається винятковим 
положенням Німеччини в Європі, міжнародною роллю цієї держави як ключової в системі 
європейської безпеки та своєрідного «локомотива» інтеграційних процесів у Європі. 
Зокрема, вагомим внеском у вітчизняну науку щодо висвітлення процесу формування 
зовнішньополітичної стратегії України є праці першого міністра закордонних справ 
незалежної України А. Зленка. Використовуючи величезний масив раніше невідомих 



джерел, автор переконливо розкриває, наприклад, вплив глобальної системи міжнародних 
відносин на розвиток українсько-німецьких взаємин. 

Першим цілісним дослідженням українсько-німецьких культурних зв’язків кінця 
1980-х – 90-х рр. ХХ ст. є монографія М. Яцишина (Луцьк, 1999). Розглядаючи 
українсько-німецькі культурні зв’язки на прикладі України й Баварії, автор праці 
висвітлює основні форми й напрямки культурного співробітництва зазначеного періоду, а 
також робить прогнозований аналіз шляхів розвитку й розширення українсько-німецького 
гуманітарного співробітництва [18]. 

Проблематика одноразових грошових виплат українцям – жертвам примусової 
трудової депортації до нацистської Німеччини в роки Другої світової війни є одним з 
питань, що розглядаються в праці С. Батурина та А. Кравченка «Українські невільники 
Третього Рейху». У книжці йдеться про сучасні українські громадські організації жертв 
нацизму, про виплатну та гуманітарну діяльність Українського національного фонду 
«Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті міністрів України – організації, яка у 1990-
х – на початку 2000-х рр. опікувалася в Україні колишніми невільниками Третього рейху 
[2]. Проблеми моральної компенсації українцям – жертвам примусової праці складають 
частину предметної сфери докторської дисертації та однієї з монографій вінницького 
історика С. Гальчака. Одночасно з політикою й практикою нацистського окупаційного 
режиму щодо насильницької мобілізації людських ресурсів України нацистською 
Німеччиною, автор розглядає механізм репатріації, ставлення партійно-державного 
керівництва СРСР і УРСР до примусових робітників, проблеми їх адаптації в радянському 
суспільстві, соціальної реабілітації в суверенній Україні [3]. 

Дослідженню місця примусової праці цивільних українців у Німеччині в політиках 
пам’яті СРСР, Німеччини та України присвячена докторська дисертація і монографія 
харківської дослідниці Г. Грінченко. Дослідниця висвітлює питання, як і за допомогою 
яких ресурсів у публічному дискурсі впродовж повоєнних десятиліть формувалися, 
транслювались і сприймалися різні версії пам’яті про цю групу жертв нацистських 
переслідувань, як змінювалось усвідомлення місця примусових робітників у загальному 
ряду жертв війни [5]. 

На широкому історичному й документальному тлі розглядає проблеми наслідків 
примусової депортації до Німеччини київська дослідниця Т. Пастушенко. У своїх 
монографіях і статтях історик розкриває ставлення до остарбайтерів у Німеччині та до 
репатріантів в СРСР. Звертає увагу на те, яку роль у житті пересічної людини відігравав 
бюрократичний апарат тоталітарної держави; які були можливості в самих репатріантів 
вплинути на власну долю [13]. 

Німецькі історики традиційно досліджують відносини ФРН та України в загальному 
контексті східноєвропейської політики Німеччини. Інституційним проявом цього явища є 
зосередження досліджень у східноєвропейських наукових центрах. Окреме дослідницьке 
поле утворюють економічні аспекти трансформації українського суспільства. Х. Пляйнес, 
Х. Браун, К. Херманн, і М. Клогнер, дослідники зосередившись переважно на 
макроекономічному складнику, проаналізували особливості процесу формування в 
Україні передумов ринкової економіки. 

Серед німецьких істориків значний внесок у вивчення німецько-українських 
відносин зробили О. Александрова, Х. Аллардт , Е. Шульце, Р. Лінднер. 

Помітно менше історіографічних лакун існує в дослідженні українсько-німецьких 
відносин у сфері міжнаціональних зв’язків. А.І. Кудряченко, І.М. Кулинич, В.В. Хохлачов, 
вивчивши становище етнічних німців України, справедливо вважають використання 
їхнього потенціалу винятково важливим для розвитку українсько-німецьких відносин [8]. 
Особливості соціально-політичного становища та ментальності етнічних німців України є 
предметом дослідження В. Кайгера, який цілком справедливо підкреслює, що на їхню 
самосвідомість та особливості політичного вибору після 1991 р. визначальний вплив мали 
національні репресії часів СРСР . 



Окремий блок історіографії гуманітарних наслідків Другої світової війни в контексті 
України та Німеччини становлять праці українських і зарубіжних істориків, присвячені 
вивченню сталінської та нацистської практик етнічних депортацій часів війни, трагічній і 
драматичній долі військовополонених, примусових робітників і репатріантів. 

Формування суспільної думки щодо розв’язання гуманітарних проблем 
відображалось у публікаціях, періодичній пресі, монографіях. Історики як України, так і 
Німеччини в різні періоди по-різному висловлювали власне бачення спричинених Другою 
світовою війною проблем. Питання фольксдойче, остарбайтерів і військовополонених, 
репатріації переміщених осіб, Голокост і репресії за етнічною ознакою, а також тема 
реституції вивезених історичних і культурних цінностей у радянській історіографії 
замовчувались, або ж розглядались упереджено. 

Проблеми Голокосту в Україні загалом і в її окремих регіонах, зокрема, не були 
предметом окремих ґрунтовних досліджень радянської історичної науки протягом усього 
її існування. Деякі факти нацистського геноциду євреїв України розглядалися тільки в 
контексті праць щодо проблем «Великої Вітчизняної війни» та окупаційного режиму. У 
дійсності  в радянській історичній науці історіографії цієї проблеми в як самодостатньої 
ніколи не існувало. Але і доля інших категорій місцевого населення радянську історичну 
науку майже не цікавила. 

До кола так званих «небажаних для дослідження» проблем, історії війни потрапила і 
тема військового полону й, зокрема, питання, пов’язані з долею німецьких 
військовополонених у радянському тилу [15, c. 3]. Документи органів, що відповідали за 
організацію, утримання та трудове використання військовополонених у Радянському 
Союзі, на довгі десятиліття потрапили в недоступні для дослідників, так звані «спеціальні 
фонди» архівів. Як наслідок, тема радянського військового полону часів Другої світової 
війни залишалася майже недослідженою [15, c.7]. 

Одна з найскладніших проблем – це проблема пошуку об’єктивної й достовірної 
інформації про долю українських культурних цінностей, вивезених з території республіки 
в роки війни. Уже перші спроби її висвітлення наштовхнулися на практику декларативно-
пропагандистської експлуатації освячених політичним керівництвом колишнього СРСР 
ідеологічних штампів. Парадоксально, але факт, що жодна кампанія з обліку збитків, 
завданих архівам, музеям, бібліотекам колишнього Радянського Союзу під час війни, з 
них і відповідним закладам України, яка розпочинала у воєнні роки і в повоєнний період, 
так і не була доведена до логічного завершення. Зібрані матеріали в ліпшому разі ставали 
надбанням архівних сховищ. Як наслідок, більшість установ культури, що постраждали у 
війні, досі не мають реєстрів утрачених цінностей. У період існування СРСР влада так і не 
спромоглась остаточно розв’язати проблему розшуку та повернення втрачених 
культурних цінностей. Науковці, які займались означеною проблематикою, були обмежені 
в доступі до інформації, яка перебувала у спецфондах архівів і була закрита для 
дослідників. 

З розпадом СРСР науковці отримали доступ до втаємничених радянськими часами 
архівних матеріалів. Це зробило можливим висвітлення раніше замовчуваних сторінок 
історії війни. Такий пошук, зокрема, дав можливість звернутись і до теми «фольксдойче», 
їх трагічної долі. 

Соціальна історія українських німців у роки Другої світової війни стала об’єктом 
окремих досліджень у вітчизняній історичній науці лише з початку 1990-х. Спроби 
історичного осмислення долі українських «фольксдойче» були закладені ще в статті 
М. Коваля та П. Медведка, у якій висвітлювалися різні аспекти становища німецького 
населення в Україні в період нацистської окупації. 

У середині 1990-х р. до проблеми дослідження німецького населення України в 
передвоєнний час і в роки Другої світової війни звернулася низка українських науковців. 
Їхні публікації в значній мірі заповнили інформаційний вакуум у вивченні історії 
німецьких поселенців в Україні 1930 – 1940-ми рр., зокрема в таких аспектах, як розгляд 



життя окремих німецьких колоній у різних регіонах України (Житомирщина, Буковина, 
Закарпаття), українсько-німецька культурна співпраця, міграційні процеси німецького 
населення. 

Від середини 1990-х рр. одним із загальноукраїнських центрів дослідження історії 
етнічних німців України, зокрема у ХХ ст., стає кафедра всесвітньої історії 
Дніпропетровського національного університету. Результати досліджень співробітників 
кафедри та інших учених висвітлюються у збірнику наукових праць «Вопросы германской 
истории», на сторінках якого протягом останніх десяти років [7, c. 5] опублікована низка 
статей українських науковців щодо різних аспектів досліджуваної проблеми. Зокрема, це 
роботи В. Клеця, присвячені становищу німецької меншини Дніпропетровської області в 
часи нацистської окупації, участі радянських німців у збройній боротьбі проти 
гітлерівської Німеччини. 

Серед праць учених української діаспори цінною для дослідження історії етнічних 
німців України є монографія В. Косика. 

Сучасні українські історики переважно зосередили свою увагу на висвітленні 
окремих питань проблематики остарбайтерів. У комплексі різних категорій трудових 
ресурсів, що були вивезені до нацистської Німеччини, розглянув українських цивільних 
робітників О. Потильчак [14]. Темі повернення на батьківщину українських громадян, 
колишніх військовополонених та остарбайтерів, присвячені публікацій О. Буцько, яка 
однією з перших почала розробляти історію діяльності радянських репатріаційних органів 
в УРСР [13, с. 9]. Уперше в Україні комплексний аналіз масових джерел з історії 
депортації та репатріації остарбайтерів здійснено в джерелознавчому дослідженні 
А. Мелякова [13]. 

Від початку 1990-х рр. тема Голокосту активно дискутується та досліджується у 
вітчизняному соціогуманітарному просторі. Останніми десятиріччями з’явилося чимало 
праць, у яких визначаються різні аспекти цього багатовимірного явища окупаційної доби. 

Історія війни поповнилася новими архівними й документальними джерелами, 
активізувався процес переосмислення причин, характеру, суті становища радянських 
військовополонених і наслідків Другої світової війни для України в цілому. 

Уже від початку 1990-х рр. предметом дослідження стали різні аспекти переміщення 
історико-культурних цінностей під час Другої світової війни, що знайшли відображення 
переважно в тезах, доповідях і матеріалах наукових конференцій А. Расторґуєва, 
О. Федорука. Зростання інтересу до цієї теми виокремлює деякі аспекти ставлення 
більшовицького режиму до української культури та руйнування її національних пам’яток 
у монографічній праці О. Рубльова та Ю. Черченка. У дослідженні С. Кота та 
О. Ошуркевича «Волинський краєзнавчий музей» серед іншого висвітлюється проблема 
збитків, завданих музею в роки Другої світової війни. Серед дослідників, які присвятили 
свою наукову діяльність проблемі долі українських культурних цінностей, також варто 
назвати О. Долинського та Т. Себту, В. Калашнікову С. Кота та ін. Вони розглядають 
обставини розграбування, вивезення та знищення історико-культурних цінностей на 
окупованій території України. 

На відміну від української історіографії, у якій основні проблеми соціальної історії 
німецької етнічної меншини СРСР тривалий час замовчувались і лише в роки перебудови 
почалися перші спроби належного висвітлення вказаних питань, західні науковці, з-поміж 
них і дослідники ФРН, активно цікавились історією етнічних німців на території країн 
Східної Європи, серед інших і на землях України, у період Другої світової війни. У 
першому повоєнному фундаментальному дослідженні окупаційної політики нацизму 
американський учений А. Даллін, як і більшість західних учених, аналізує стан політики 
гітлерівської влади стосовно етнічних німців на території Радянського Союзу на основі 
джерельної бази, яка після закінчення Другої світової війни зосереджувалася в архівах 
ФРН і США . 



Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Отже, здійснений авторкою аналіз літератури з проблематики міжнародної 
гуманітарної співпраці України з країнами Європи у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 
засвідчив, що дотепер питання співробітництва України та Німеччини у сфері подолання 
трагічних гуманітарних наслідків Другої світової війни не стали предметом спеціального 
історичного вивчення. Існуючі дисертаційні дослідження й монографічні праці 
стосуються переважно контексту політичного, фінансового, економічного, торговельного 
й культурного українсько-німецького співробітництва. Натомість у вітчизняній 
історіографії майже немає комплексних узагальнювальних дослідженнь співпраці України 
та Німеччини з питань облаштування етнічних німців-репатріантів у пострадянській 
Україні  1990-ми рр., грошових компенсацій українським громадянам – жертвам 
примусової трудової експлуатації і в’язням нацистських концтаборів, пошуку, ексгумації 
й перепохованням жертв Другої світової війни в Україні, а також проблеми реституції 
культурно-історичних цінностей, втрачених Україною та Німеччиною в роки війни. Саме 
окреслені, гуманітарні за природою аспекти й визначили наукову та суспільну 
актуальність дисертаційної проблеми. 
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Cherkas T.M. Problems of humanitarian cooperation in historography of Ukraine and 

the Federal Republic of Germany. The main purpose of this article is to learn the level of 
studying of the problem devoted to humanitarian cooperation between Ukraine and Germany in 
historiography and to establish the level and completeness of source support. Common scientific 
methods were used during the research: comparative-historical and system analysis. As a result 
we managed to identify the problems of cooperation between Ukraine and the Federal Republic 
of Germany in the area of overcoming the humanitarian consequences of the Second World War, 
which have not yet become the subject of comprehensive special intelligence in national 
historiography. During the last twenty years, Ukrainian historical science has been enriched 
with works revealing various general political, economic or cultural aspects of cooperation 
between these two states in the modern period concerning the European integration aspirations 
of Ukraine. However the problem of humanitarian cooperation for the settlement of ethnic 
Germans in the post-Soviet Ukraine, one-time payments to Ukrainian citizens which are victims 
of forced labor exploitation and prisoners of Nazi concentration camps, the issues of search, 
exhumation and reburial of the victims of the Second World War in Ukraine, as well as the 
problem of restitution of cultural and historical values taken out during the war from the 
territory of both countries, are still being studied tangibly, in the context of an analysis of the 
general tendencies of Ukrainian-German political relationship. 

Humanitarian cooperation between Ukraine and Germany at the end of the XX - beginning 
of the XXI century is investigated insufficiently and requires more careful study. In domestic and 
foreign historiography There is a lack of scientific works, which would fully characterize the 
issue of Ukrainian-German humanitarian cooperation during this period in the context of 
democratic changes in Europe. 

The author made an analysis of literature on the issues of international humanitarian 
cooperation between Ukraine and European countries in the 90's. XX - early XXI century 
testified that the issue of cooperation between Ukraine and Germany in the sphere of 
overcoming the tragic humanitarian consequences of the Second World War has not become the 
subject of special historical study until now. Existing thesis researches and monographic works 
mainly concern the context of political, financial, economic, commercial and cultural Ukrainian-
German cooperation. On the other hand in the national historiography there is hardly any 
comprehensive synthesis of cooperation between Ukraine and Germany on the issues of the 
settlement of ethnic Germans in the post-Soviet Ukraine of the 1990s, monetary compensation to 
Ukrainian citizens which are victims of forced labor exploitation and prisoners of Nazi 
concentration camps, search, exhumation and reburial victims of the Second World War in 
Ukraine, as well as the problems of restitution of cultural and historical valuables lost by 
Ukraine and Germany during the war years. These are the humanitarian aspects, scientific and 
social relevance of the article. 



Keywords: historiography, humanitarian cooperation, World War II, Ukraine, Federal 
Republic of Germany. 
 

Черкас Т.В. Проблемы гуманитарного сотрудничества Украины и 
Федеративной Республики Германия в историографии. В статье мы пытались 
выяснить состояние изучения проблемы гуманитарного сотрудничества Украины и ФРГ 
в историографии, установить уровень и полноту исходного обеспечения. В процессе 
исследования были использованы общенаучные методы: сравнительно-исторического и 
системного анализа. В результате проведенного нам удалось определить проблемы 
сотрудничества Украины и Федеративной Республики Германии в сфере преодоления 
гуманитарных последствий Второй мировой войны, до сих пор не стали предметом 
комплексной специальной разведки в отечественной историографии. В течение 
последнего двадцатилетия украинская историческая наука обогатилась трудами, 
которые раскрывают различные общеполитические, экономические или культурные 
аспекты сотрудничества двух государств в новейший период, касается 
евроинтеграционных стремлений Украины. Однако проблемы гуманитарного 
сотрудничества по обустройству этнических немцев-репатриантов в постсоветской 
Украине, единовременных выплат украинским гражданам - жертвам принудительной 
трудовой эксплуатации и узникам нацистских концлагерей, поиска, эксгумации и 
перезахоронения жертв Второй мировой войны в Украине, а также проблема 
реституции культурных и исторических ценностей, вывезенных в годы войны с 
территории обеих стран, до сих пор изучаются касательно, в контексте анализа общих 
тенденций украинско-германских политических отношений. 

Ключевые слова: историография, гуманитарное сотрудничество, Вторая мировая 
война, Украина, ФРГ. 

 
 


