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О
станнім часом усе більше уваги науковців 

привертають поняття культури й національ-

них особливостей. Зокрема, спостерігається 

суттєвий вплив цих елементів суспільного життя і на 

економічну діяльність. Враховуючи історичну цін-

ність європейських культур і високий рівень їхнього 

економічного розвитку, актуальності набуває дослі-

дження взаємозв’язку між ними. Авторитетність Ні-

меччини на міжнародному рівні як однієї з найроз-

виненіших економік світу робить цікавим вивчення 

причин такого успіху відносно невеликої країни, що 

пережила доволі складну історію.

Дослідженню ролі чинника культури в процесі 

соціально-економічного розвитку присвячено праці 

багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. Різні аспек-

ти культурних і цивілізаційних особливостей розгля-

нуто Г. Хофстеде, І. Ю. Бережною, Л. Х. Газгиреєвою, 

Г. В. Задорожним, В. І. Масловим, О. В. Паньковою, 
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Т. І. Рубцовою та іншими. Окремим питанням куль-

тури і соціально-економічного розвитку Німеччини 

присвячені роботи Л. І. Єрмакової, Д. Н. Суховської,  

Т. В. Яшан, Н. Л. Кусик, З. В. Мазурика й О. О. Рогожи-

на. Проте взаємозв’язок і взаємозалежність категорій 

національної культури та моделі соціально-економіч-

ної системи є полем нескінчених досліджень і від-

криттів та потребує подальшої наукової розробки.

Тому метою нашої роботи є визначення ролі 

культурних особливостей у соціально-економічному 

розвитку Німеччини.

П
ротестантська етика й соціальне вчення ка-

толицизму, ідеї Просвітництва та прусський 

соціалізм, романтизм і раціональний крити-

цизм, бюргерська культура, індивідуалістичний лібе-

ралізм та принцип соціальної відповідальності здій-

снили суттєвий вплив на становлення та розвиток ні-

мецької культури й економіки. Відповідно, німецьке 

світосприйняття дивним і рідкісним чином поєднує 

в собі сувору логіку з глибокою чуттєвістю. А сво-

єю любов’ю до порядку, бережливістю, акуратністю, 

пунктуальністю, раціональністю, відповідальністю, 

працьовитістю німці відомі в усьому світі.

Риси національного характеру Німеччини ви-

ховувалися протягом століть. Історично процес фор-

мування німецької культури був ускладнений низкою 

факторів: вікова роздробленість на економічно неза-

лежні князівства, графства, герцогства й курфюрства, 

розбіжність кордонів німецького мовного простору з 

державними кордонами, відсутність протягом довго-

го часу єдиної столиці, конфесійне розділення німець-

ких земель на переважно католицький південь і про-

тестантську північ. Крім того, через своє географічне 

розташування німецький етнос увесь час знаходився в 

центрі міжнародно-політичних процесів [12]. 

Культура, сформована під впливом багатьох цих 

факторів, своєю чергою, стала певним підґрунтям 

для розвитку німецької економіки, і відбиток впли-

ву національних рис вбачається сьогодні у всій сфері 

суспільного життя – від домашнього побуту до зо-

внішньоекономічної діяльності Німеччини.

Наприклад, географічна роздробленість краї-

ни з часів князівств сприяла формуванню так званої 

федеративної традиції країни, яка реалізована і в су-

часному територіально-адміністративному устрої 

держави. Ця особливість забезпечила, з одного боку, 

складність та багатоплановість національного ха-

рактеру, і, своєю чергою, ділової культури (з прита-

манними їй ієрархічністю та структурованістю) та 

економічної системи загалом. З іншого боку, малі 

розміри тогочасних держав змушували їх звертатися 

до іноземної співпраці, тобто виходити на міжнарод-

ний рівень набагато раніше, ніж інші країни. Інтер-

національний характер діяльності з роками тільки 

посилювався, тому не дивно, що в сучасних умовах 

німецькі підприємці починають експортувати та ім-

портувати товари і послуги вже на ранніх стадіях роз-

витку бізнесу.

Проте перш ніж завоювати репутацію якісного 

виробника, Німеччина повинна була витримати жор-

стоку конкуренцію з боку інших європейських дер-

жав. І важливу конкурентну перевагу в цій боротьбі 

забезпечила креативність німців. Ця риса націо-

нального характеру разом із прагненням до нового  

й кращого сприяла розвитку інноваційної економіки. 

За кількістю патентів, отриманих останніми десяти-

літтями, країна може конкурувати лише з Японією та 

США [10]. Влада Німеччини, так само як і багатьох 

інших країн, працює в напрямку розвитку іннова-

цій, вважаючи будівництво креативних міст, творчих 

кластерів, впровадження нових наукових винаходів, 

створення різноманітних програм з підтримки нау-

кових досліджень важливими як для економіки, так 

і для культурної сфери. А на рівні організації робочо-

го процесу популярними стають не офіси, а так звані 

коворкінгові зони, оскільки вони сприяють більшій 

працездатності та створюють умови для роботи над 

творчими проектами [4]. 

І все це при тому, що німцям властива кон-

сервативність. Загартований суворим кліматом на-

ціональний характер відомий своєю точністю, пе-

дантичністю, прагматичністю, які яскраво виражені  

в діловій культурі Німеччини. Ці риси характеру про-

являються у процесі ведення переговорів надмірною 

формалізованістю, структурованістю, визначеністю 

й прямотою. Крім того, національна культура серйоз-

но впливає на менеджмент, стиль лідерства, мотива-

цію, способи вирішення конфліктів і на багато інших 

елементів управління [2]. 

Я
кщо звернутися до моделі «культурних вимі-

рів» Г. Хофстеде, можна згадати, що в Німеччи-

ні високі показники індивідуалізму, маскулін-

ності та уникнення невизначеності, що проявляється 

в більшій стабільності в професійній кар’єрі, нетер-

пимості до інакомислення та девіантної поведінки, 

вірі в наявність абсолютних істин, створенні фор-

мальних правил [1]. Недарма німецьку національну 

культуру відносять до бюрократичної моделі ділових 

культур [6]. Про прагнення уникнути невизначенос-

ті свідчить також планування майбутньої діяльності.  

І це при короткостроковій орієнтації з характерним 

для німців поглядом у минуле і сьогодення, що дуже 

проявляється через повагу до традицій і спадщини, 

через виконання соціальних зобов’язань [1]. 

Показник дистанції влади серед німців має не-

велике значення. Підлеглі вважають за краще кон-

сультативний стиль керівництва. А висока продук-

тивність праці, самоорганізація працівників, відпо-

відальне ставлення до робочого процесу, останні до-

сягнення науково-технічного прогресу свідчать про 

високий рівень культури виробництва [13]. 
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Серйозний підхід до якості продукції та послуг, 

практичність німців простежується в національній 

культурі з часів, коли виробництво було ще на рівні 

ремесел. Власне саме тоді й починалася економічна 

спеціалізація окремих регіонів на території сучасної 

Німеччини. А спрямованість на досягнення конкрет-

них результатів, точність та увага до деталей зумови-

ли найбільший розвиток саме високотехнологічних 

галузей промисловості. Таким чином, країні вдалося 

зайняти та закріпити за собою важливу нішу на світо-

вому ринку хімічної промисловості та машинобуду-

вання, особливо в сегменті автомобілебудування.

У
сі вищезазначені особливості національної 

культури призвели до того, що на сьогодніш-

ній день Німеччина – це країна з високорозви-

неною інноваційною економікою, де проживають за-

конослухняні й соціально-відповідальні громадяни. 

Та дуже важко зберігати стан рівноваги, коли 

весь світ знаходиться у стані глобальної кризи. 

Йдеться не тільки про фінансово-економічні кризи, 

війни, природні катастрофи. Справжня проблема й 

водночас джерело усіх інших проблем знаходиться 

набагато глибше – це криза самого людського мис-

лення, що проявляється в деструкції культури та мо-

ральній деградації. Порушився баланс взаємодії при-

роди і людини, розхитуються духовні основи люд-

ської природи через надмірне споживання та дегра-

дацію моральних цінностей, посилюється нестійкість 

внутрішнього світу людини [11].

На думку багатьох учених, у сучасному західно-

му соціумі духовні цінності виявилися повністю ви-

тісненими, а цінності споживання, натомість, стали 

головним змістом суспільного життя [3]. Зокрема, 

спостерігається стурбованість науковців щодо кри-

зи моралі та духовності в Німеччині. Маслов В. І. 

підкреслює, що «суспільство без морально-етичних 

цінностей втрачає інтерес не лише до культури, а й 

до політики». Характерна для німців довіра до влади 

та здатність концентрувати свою увагу на суспільно 

важливих питаннях значно знижується. Молоде по-

коління піддається нав’язуванню помилкових ідеалів 

і псевдоцінностей (культу грошей, розваги, розпусти) 

[9]. І цей духовний занепад суспільства ще більше по-

силює необхідність звернення до власної культури, 

до вікових традицій і вічних цінностей. Подолання 

цивілізаційної кризи науковці вбачають у відроджен-

ні духовності, у вихованні та різносторонньому роз-

витку особистості.

Підтвердження цієї думки простежується і в ро-

ботах Г. В. Задорожного: щоб подолати численні ви-

клики навколишнього світу, автор закликає суспіль-

ство кардинально змінити власну свідомість. Люд-

ське мислення має бути переорієнтовано з виключно 

біологічних і соціальних потреб на внутрішній духо-

вний світ, моральні цінності, моральні норми, куль-

турні традиції [5]. 

Тобто сучасний ринок потребує таких сил, які 

він не здатний продукувати, а саме: етики, моралі, ес-

тетики, креативності, – сил, що гармонізують потреби. 

Проте культура – це не галузь, яка надає послуги для 

задоволення культурних і творчих потреб. Вони є пер-

винними в культурній політиці. Без них світові кризи 

розв’язуються через конфлікти. Ці сили витікають із 

вільного духовного життя, естетичні й етичні цінності 

надають ринковій економіці доцільності та змісту [8]. 

Усі суспільства, які дбають про свій розвиток, 

приділяють особливу увагу особистості як найвищій 

цінності суспільства та створюють умови для вільно-

го її розвитку з орієнтацією на абсолютні цінності. 

Глибока культурна вкоріненість особистості є осно-

вою суспільної єдності та стабільного гармонічного 

розвитку суспільства. Чим глибші корені цього сус-

пільного дерева, тим стійкіше воно до різних руй-

нівних впливів, у тому числі й таких, які пов’язані  

з глобалізацією. Тому культура з її творчим потенці-

алом повинна мати стратегічний пріоритет і підтри-

муватися як політичним, так і економічним сектором 

суспільства [8]. 

У сучасних умовах культурна складова є осо-

бливо важливим фактором формування оптимальної 

моделі ефективної державної політики, яка полягає  

в ліквідації дискримінації громадян, забезпечен-

ні прав громадян на користування національними 

духовними здобутками, що формувались протягом 

століть, реалізації принципів дотримання державою 

правових, економічних гарантій у сфері культури,  

а також принципу єдиного культурного простору, що 

передбачає єдність і багатоманітність державних, ре-

гіональних, місцевих програм соціокультурного про-

гресу, узгодженість інтересів центру й регіонів [7]. 

К
ультура – це унікальна органічна єдність ма-

теріального й духовного. Вона може бути як 

рушійною силою розвитку, так і стримую-

чим чинником економічного прогресу. Формування 

культури як важливого фактора підвищення кон-

курентоспроможності економіки, має відбуватися 

цілеспрямовано, з орієнтацією на зміни, інновації, 

науку, гуманізм, тобто на все, що має значення для 

формування особистості, здатної до сприйняття та 

створення нового [7]. 

Досвід німецьких реформ у XX столітті пере-

конливо свідчить, що зважена, послідовна політика 

підтримки розвитку національної культури в період 

здійснення суспільних перетворень сприяє швидко-

му підйому до рівня високорозвинених країн, досяг-

ненню значних успіхів у проведенні економічних, по-

літичних і соціальних реформ у найкоротші терміни  

з мінімальними витратами. Саме через освоєння тра-

дицій народу, його культури утверджуються духовні 

засади суспільства, що є визначальним показником 

життєздатності кожної нації, без яких не можна по-

будувати державу [7]. 
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Приналежність культури до основ життя ні-
мецького народу задекларовано на законодавчому 
рівні. Тому мистецтво і культура мають незаперечне 
й особливе значення для соціально-економічного 
розвитку Німеччини. 

Дискусії, які ведуться в суспільстві відносно 
культурної політики, стосуються не лише таких по-
верхневих тем, як скорочення бюджетних видатків 
на культуру, вони також зачіпають глибинні причини 
втрати орієнтирів культурної політики. Ці питання ці-
кавлять не лише професійні, творчі, мистецькі спілки 
та об’єднання. Так, Федеральна спілка німецької інду-
стрії ініціювала і створила у 1994 році «Коло діяльнос-
ті культури» як форум, що на підставах спільної від-
повідальності за культуру об’єднав усі суспільні сили, 
представників політики, економіки, культури і мисте-
цтва. На основі аналізу стану культури вони ініціюють 
пропозиції для законодавчих органів і органів управ-
ління, які стимулюють підтримку культури і мисте-
цтва [8]. На наш погляд, це свідчить про формування 
унікальної суспільної єдності на основі соціальної від-
повідальності уряду, бізнесу і творчої інтелігенції.

Для підвищення суспільної корисності від 
благодійних пожертвувань та для стимулювання 
спонсорської підтримки формуються пропозиції до 
чинних законодавств, які базуються на зміні моти-
вацій приватної підтримки культури. Адже жодне 
суспільство не може покладатися тільки на еконо-
мічні успіхи та нехтувати культурними перевагами 
– від фундаментальних досліджень до мистецтва, від 
людського співчуття до етики. Чим більше економі-
ка втручається в зміни довкілля і культури шляхом 
використання наукових знань, технічних винаходів і 
мистецької творчості, тим більша її відповідальність. 

Крім того, реформування культурної політики 
повинно враховувати впливи економічної глобаліза-
ції на культуру та мистецтво [8]. З одного боку, гло-
балізація руйнує різні обмеження в діалозі культур, 
розширяє межі культурного простору, вимагає від-
критості як ззовні, так і всередині; з іншого боку, вона 
сприяє поширенню уніфікованої примітивної культу-
ри, про що вже згадувалося вище. 

Але ж кожна національна культура володіє пев-
ною, притаманною лише їй, системою цінностей. 
Кожне нове покоління через збереження традицій-
них національних поглядів та переконань відтворює 
культурну спадщину своєї країни. Тому культурна по-
літика будь-якої держави, і Німеччини зокрема, по-
винна бути спрямована на збереження національних 
традицій і культури, які, власне, і є фундаментальною 
основою соціально-економічного розвитку країни.

ВИСНОВКИ

Таким чином, німецька модель соціально-еко-
номічного розвитку є унікальним прикладом поєд-
нання традиційної національної культури та куль-

тури інновацій, про що свідчать численні відкриття 

й успіхи країни на міжнародному рівні. Німецький 

менталітет і такі риси національного характеру, як 

відповідальність, працьовитість, раціональність, 

прагматичність, націленість на результат і водночас 

креативність стали важливим підґрунтям розвитку 

високорозвиненої інноваційної економіки.

Р
озглянуті в роботі географічні, історичні та со-

ціальні фактори створили неповторну націо-

нальну культуру, яка, своєю чергою, забезпечила 

формування своєрідної моделі економіки. Тому звер-

нення до традицій і підтримка культури є важливими 

елементами реалізації державної політики Німеччини. 

А німецький бізнес, відчуваючи свою відповідальність 

перед суспільством, стимулює та ініціює різноманітні 

програми, проекти, нормативні акти з підтримки на-

ціональної культури. Взаємодія уряду, підприємців та 

представників культурної галузі в напрямку вирішен-

ня основних питань цієї сфери є особливістю країни. 

Взагалі, можна сказати, що німецька національна куль-

тура – це власне пошук балансу між духовним і матері-

альним, традиційним та інноваційним. 

Але в сучасних умовах, коли весь світ опинив-

ся у стані нестабільності та цивілізаційної кризи, 

посилюються також соціально-культурні виклики 

глобалізації. І для Німеччини це можливість проде-

монструвати здатність утримання своїх традиційних 

культурних цінностей.                   
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