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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою комплексного 

вивчення процесу трансформації та адаптації зовнішньополітичного курсу 

Французької Республіки до реалій ХХІ ст.  

Сучасна міжнародна система перебуває в процесі постійних видозмін, є 

більш гнучкою і непередбачуваною у порівнянні з попередньою системою 

біполярного протистояння. Франція, будучи однією з провідних країн цієї 

системи, здійснює помітний вплив на її розвиток та відіграє одну з 

вирішальних ролей в подальшій трансформації європейського політичного 

простору. Французьким вищим політичним колам притаманне особливе 

бачення світу, власна інтерпретація тенденцій та процесів, які відбуваються в 

ньому, а також своєрідне бачення місця і ролі Франції в світі. Французькі 

політичні діячі та експерти постійно висувають регіональні та глобальні ідеї і 

проекти, за допомогою яких вони намагаються розширити вплив Франції та 

забезпечити її інтереси на міжнародній арені.  

Н. Саркозі прийшов до влади під гаслами «розриву» з політикою 

попередників, що могло означати кардинальну зміну зовнішньополітичного 

позиціонування та стратегії Франції на міжнародній арені. В цьому контексті 

наукова актуальність дослідження зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Н. Саркозі зумовлена необхідністю аналізу видозміни її 

концептуальних основ і практичних механізмів у порівнянні з стратегією     

Ж. Ширака, а також її відповідності принципам голлізму, які протягом 

тривалого часу здійснювали вагомий вплив на зовнішню політику П’ятої 

Республіки.  

Практична актуальність даної теми визначається важливістю аналізу 

ефективності залучених механізмів та обраних кроків Франції на 

міжнародній арені для оцінки результативності її зовнішньополітичної 

стратегії за каденції Н. Саркозі, а також для розуміння особливостей 

сучасного розвитку європейської та у певній мірі глобальної системи, на які 

Франція здійснює відповідний вплив.  

Проблематика французької зовнішньої політики періоду президентства 

Н. Саркозі у вітчизняній науковій літературі є недостатньо вивченою. 

Дослідження досвіду реалізації стратегії Парижа на міжнародній арені може 

бути корисним для розробки зовнішньополітичної стратегії України в цілому. 

Вивчення ж євроінтеграційної складової французької стратегії набуває 

особливого значення з огляду на те, що Україна проголосила інтеграцію до 

Європейського Союзу своїм стратегічним пріоритетом, а позиція Франції в 

цьому плані є однією з найбільш вагомих. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Наукове дослідження виконано в межах комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої на Вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2011 року, 



протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 11БФ048-

01 «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема її підрозділу 1 

«Україна в сучасних політичних та безпекових процесах»). 

 Мета роботи. Основною метою роботи є з’ясування концептуальних 

засад, цілей та інструментів реалізації зовнішньополітичної стратегії Франції 

за президентства Н. Саркозі.  

Мета дослідження потребує розв’язання наступних дослідницьких 

завдань: 
1. з’ясувати концептуальні засади та цілі зовнішньополітичної стратегії 

Франції за каденції Н. Саркозі; 

2. виявити ключові особливості безпекової складової зовнішньої політики 

Франції; 

3. визначити значення ядерного фактору для стратегії Парижа на 

міжнародній арені; 

4. з’ясувати місце НАТО і США у зовнішньополітичній стратегії Франції; 

5. встановити ключові механізми реалізації стратегії в євроінтеграційній 

складовій; 

6. розкрити роль кризового регулювання для зовнішньої політики 

Парижа.  

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Франції. 

Предметом дослідження виступає зовнішньополітична стратегія 

Франції за президентства Н. Саркозі в контексті подальшої адаптації 

голлістської доктрини до умов сучасної системи міжнародних відносин.  

Методи дослідження. Для вирішення завдань даного дисертаційного 

дослідження були використані загальнофілософські, загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження. Методологічна структура дослідження 

передбачає аналіз зовнішньополітичної стратегії Франції за каденції             

Н. Саркозі на двох рівнях: концептуальному і практично-політичному.  

Гносеологічно-історичний підхід використовувався при аналізі генези та 

особливостей зовнішньополітичних настанов Французької Республіки, які 

лягли в основу запропонованої президентом Н. Саркозі зовнішньополітичної 

стратегії Франції. Системний підхід забезпечив дослідження зовнішньої 

політики Франції за каденції Н. Саркозі як комплексного явища та дозволив 

визначити структуру зовнішньополітичної стратегії, її особливості та 

механізми реалізації. Структурно-функціональний аналіз допоміг у 

визначенні рівнів інституційної структури євроінтеграційної та безпекової 

складових зовнішньополітичної стратегії Франції.  

Метод порівняння був використаний для встановлення спільного і 

відмінного у зовнішньополітичному курсі Ж. Ширака та Н. Саркозі, а також 

для порівняння значення інституційних і двосторонніх механізмів для 

реалізації цілей зовнішньополітичної стратегії Франції.  

Дескриптивний аналіз був необхідним для встановлення і оцінки 

конкретних фактів і подій в процесі реалізації зовнішньополітичних цілей 



Франції, а причинно-наслідковий аналіз допоміг при з’ясуванні ефективності 

тих чи інших інструментів стратегії для реалізації її цілей.  

Дослідження рівня двосторонніх відносин Франції з Німеччиною, 

Великою Британією і США здійснювалось за допомогою проблемно-

історичного підходу і ретроспективного аналізу, що дозволило визначити 

їхні основні тенденції, особливості та проблемні питання.  

Визначити концептуальні засади запропонованої Н. Саркозі 

зовнішньополітичної стратегії Франції допоміг аналіз французьких 

дискурсів, в яких містяться основні ідеї щодо бажаної організації світового 

політичного простору, а також бачення місця і ролі Франції на міжнародній 

арені французькою політичною елітою.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у 

дисертації вперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно 

досліджено зовнішньополітичну стратегію Франції за президентства             

Н. Саркозі. Поглиблено аналіз новітніх тенденцій теорії і практики реалізації 

зовнішньої політики держави в міжнародних відносинах, зокрема на 

глобальному і регіональному рівнях.  

 У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять 

наукову новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку 

окреслених проблем:  

 Вперше: 

- досліджено процес трансформації зовнішньополітичної стратегії Франції за 

каденції Н. Саркозі в контексті подальшої адаптації голлістської доктрини до 

умов ХХІ ст.; 

 - запропонована авторська концептуально-теоретична модель дослідження 

зовнішньополітичної стратегії держави на міжнародній арені.  

 Удосконалено: 

- положення про спадкоємність і оновлення концептуальних засад і 

практичних механізмів зовнішньої політики Франції в реаліях ХХІ ст.;  

- визначення імперативів, принципів, цілей та завдань зовнішньополітичної 

стратегії Франції за президентства Н. Саркозі, зокрема встановлено, що 

метою французького глобального проекту продовжує виступати 

мультиполярна конфігурація співвідношення сил, в якій Н. Саркозі прагнув 

закріпити місце Франції в «західній сім’ї» на противагу «новим зростаючим 

потугам»; 

- дослідження концептуалізації та впровадження інноваційного проекту 

«стратегії національної безпеки», що зумовлено трансформацією 

французького підходу до категорії «безпека» і пов’язано з поєднанням її 

внутрішнього та зовнішнього вимірів в контексті «континууму безпеки»;  

- положення про відновлення рівноваги між ядерними і звичайними силами у 

військово-політичній стратегії Франції при збереженні французькою 

політичною елітою консервативного підходу до ядерної стратегії.  

 Набуло подальшого розвитку: 

- обґрунтування того, що важливим завданням  Франції на міжнародній арені 

продовжує виступати включення «нових зростаючих потуг» до існуючих 



багатосторонніх механізмів на прийнятних для Заходу умовах та уникнення 

створення ними власних механізмів регулювання міжнародних відносин; 

- аналіз євроінтеграційної стратегії Франції, в якій все більшого значення 

набувають різні концепції диференційованої інтеграції, зокрема модель 

«авангардних груп», які на практиці Н. Саркозі намагався реалізувати в сфері 

військово-політичної інтеграції; 

 - визнання того факту, що Франція прагне перетворити ЄС на механізм 

проекції сили на міжнародній арені, особливо у важливій для неї сфері 

кризового регулювання; 

 - аналіз обмежених результатів курсу Франції на її реінтеграцію до 

військових структур НАТО та на покращення відносин із США; 

 - визначення сучасних тенденцій розвитку французької стратегічної 

культури; 

 - дослідження подальшої трансформації концептуального і практичного 

підходу Франції до кризового регулювання. 

Хронологічні межі дослідження включають період одного 

президентського строку Н. Саркозі – від травня 2007 року до травня 2012 

року. Прив’язка хронологічних рамок до президентської каденції обумовлена 

структурою влади Французької Республіки, яка наділяє її президента 

надзвичайно широкими повноваженнями в сфері формулювання та реалізації 

зовнішньої та безпекової політики держави. Крім того, з ініціативи               

Н. Саркозі були прийняті нові стратегічні документи, які визначають 

зовнішньополітичні цілі та стратегії реалізації цих цілей, а сам президент 

запропонував деякі новації зовнішньополітичного курсу П’ятої Республіки. 

Разом з тим зовнішньополітична стратегія Франції за каденції Н. Саркозі 

розглядається автором в контексті подальшої адаптації принципів 

голлістської доктрини до умов глобалізованого світу, що також обумовлює 

необхідність її співставлення з зовнішньополітичним курсом Ж. Ширака, за 

президентства якого відбувалась трансформація зовнішньополітичних засад 

П’ятої Республіки відповідно до становлення постбіполярної системи 

міжнародних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні і практичні 

положення та висновки даного дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для подальших досліджень планування і здійснення зовнішньої 

політики держав, зокрема в процесі корекції зовнішньополітичних засобів, 

які використовуються для реалізації цілей держави на міжнародній арені, в 

залежності від змін і неочікуваних подій у міжнародному середовищі. 

Результати дослідження можуть стати основою для подальшого вивчення 

зовнішньої та європейської політики Франції, процесів європейської 

інтеграції, а також організації міжнародно-політичного світового простору.  

Прикладне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

становити інтерес для Міністерства закордонних справ України, інших 

органів державної влади України при формуванні та впровадженні 

зовнішньополітичної стратегії України, розвитку співпраці з ЄС і НАТО, 



однією з ключових країн в яких є Франція, а також для розвитку 

двосторонніх українсько-французьких відносин.  

Наукові матеріали та висновки дисертаційного дослідження можуть 

бути використані при підготовці та викладанні у вищих навчальних закладах 

таких нормативних і спеціальних курсів як «Зовнішня політика країн 

Західної Європи», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Європейський Союз в міжнародних відносинах», «Міжнародна та 

європейська безпека», «Аналіз і прогнозування зовнішньої політики», 

«Ядерна політика в сучасному світі», «Зовнішньополітичні стратегії та 

доктрини в сучасному світі», «Національна безпека України» тощо.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження було апробовано на міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема: на Конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 24 жовтня 2013 р.), на                 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти» Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 25 жовтня 2013 р.),  

на ХХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія»                          

(м. Новосибірськ, Росія, 5 листопада 2013 р.), на Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 2 квітня 2015 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 10 наукових 

працях загальним обсягом 4,55 д. а., з яких 5 наукових праць у фахових 

виданнях (3,25  д. а.) та 2 – в іноземних наукових виданнях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел (412 найменувань українською, 

російською, французькою та англійською мовами). Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження складає 240 сторінок, із яких 192 сторінки 

складають основну частину роботи, 48 сторінок – список використаних 

джерел.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

наукове значення роботи, розкрито її зв’язки з науковими програмами, 

планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено 

його об’єкт і предмет, наукову новизну роботи, її теоретичне та практичне 

значення, висвітлено методологічні засади і структуру дисертації, наведено 

інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження.  

 У першому розділі – «Концептуально-теоретичні засади та 

джерельна база дослідження» – викладено концептуальні засади 

дослідження, наведено огляд джерельної бази, присвяченої тематиці 

зовнішньої політики Франції в сучасному світі, з’ясовано стан наукової 

розробки проблеми в міжнародно-політичній науці.  



Дане дослідження побудоване на поєднанні раціоналістичного і 

конструктивістського підходів. Перший з них представлений науковою 

школою політичного реалізму. Сформульовані де Голлем принципи 

зовнішньої політики П’ятої Республіки ґрунтуються на головних постулатах 

реалізму, тому розгляд основ цієї парадигми є необхідним для розуміння 

французької зовнішньої політики. В той же час голлістська доктрина, що 

продовжує здійснювати вагомий вплив на зовнішньополітичний курс 

Франції, містить цілу низку ідей та концепцій, при аналізі яких доцільно 

використовувати не раціональні пояснення, а конструктивістський підхід. З 

цією метою автор розглядає конструктивістські категорії «ідентичності», 

«зовнішньополітичної ідентичності» та «дискурсу». Особливості предмету 

даної роботи також роблять доцільним застосування певних елементів 

«аналізу зовнішньої політики» (Foreign Policy Analysis), які дисертантка 

розкриває в рамках окреслення категорії «стратегічної культури». 

На основі аналізу та зіставлення понять стратегії, великої стратегії, 

оперативної стратегії, зовнішньополітичної стратегії виведено авторське 

тлумачення терміну «зовнішньополітичної стратегії»: під ним розуміється 

цілеспрямована діяльність держави на міжнародній арені з метою реалізації 

визначених в стратегії цілей за допомогою конкретних засобів, які можуть 

коригуватись в залежності від змін у міжнародному середовищі. Стратегія 

зазвичай спирається на зовнішньополітичну концепцію або доктрину, а 

також має «часові» межі (коротко-, середньо- та довгострокові цілі).  

Дослідження проблематики зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Н. Саркозі обумовило залучення широкого кола джерел і 

матеріалів. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі дана тематика є 

недостатньо розкритою, а її висвітлення вирізняється фрагментарністю і 

здебільшого прикладним характером досліджень. 

Документальна база дослідження складається з текстів виступів 

французьких президентів, високопосадовців і політиків, офіційних 

програмних і законодавчих документів П’ятої Республіки, інформаційних 

доповідей, двосторонніх і багатосторонніх договорів, спільних декларацій та 

заяв лідерів європейських країн по результатах проведених самітів і засідань 

відповідних робочих груп, а також резолюцій Ради Безпеки ООН.  

Зважаючи на вагомий вплив, який продовжує здійснювати голлістська 

спадщина на французьку зовнішню політику, значну групу джерел, 

використаних в дисертації, складають публікації та монографії, присвячені 

доктрині голлізму та її еволюції. Серед таких робіт варто назвати праці        

Ф. Бозо, М. Ваїса, Г. Дж. Мартіна, Ф. Шарійона, С. Хоффманна,                     

С. Ф. Крамера, Ф. Моро-Дефаржа, П. Боніфаса, Ф. Гордона, Т. Кітинг. 

Найбільш дослідженою темою аналітичних робіт і матеріалів каденції 

Н. Саркозі виступає головування Франції в ЄС в другому півріччі 2008 р. 

Вона представлена працями Деусса Р. і Менона А., Коопманна М. і       

Шилда Дж., Лекесна К. і Розенберга О., Шварцер Д., Гуляр С., Боніфаса П. і 

Сюора Ф., Жуіє Ж.-П. та інших. В той же час, майже відсутні роботи, 

присвячені комплексній оцінці євроінтеграційної політики Франції за 



каденції цього президента. Певним «виключенням» в цьому плані виступає 

стаття Р. Деусса «Ніколя Саркозі Європеєць». 

Широко висвітлена безпекова політика Франції, яка розкривається 

переважно в контексті її участі та діяльності в рамках НАТО і ЄПБО. Ця 

тематика розглядається в роботах Менона А., Хофманн С., Іронделя Б., 

Терпана Ф., Маззуселлі К., Кендел М. і Перрюша Ж.-П., Шарійона Ф.,      

Бозо Ф., Ліберті Ф. та Блена К. Найбільш деталізований і глибокий аналіз 

позицій і ролі Франції в ЄПБО подається в роботах Дж. Ховорта, зокрема в 

його монографії «Безпекова і оборонна політика в Європейському Союзі».  

Велике значення для розуміння євроінтеграційної стратегії Франції 

мають франко-німецькі та франко-британські відносини, різні аспекти яких 

розглядаються в публікаціях Рюля Л., Гарайса С. Б. і Леонард Н., Меймета М. 

та Гьолера Д., Клуе Л.-М. і Марчетті А., Штарка Г., Шварцер Д., Мажор К., 

Кротза У. та Шилда Дж., Гьолера Д. і Йоппа М., Ліндлі-Френча Дж., 

О’Доннелл К. М., Джонса Б., Гарріса М., Маззуселлі К., Панье А. і Шмітт О.  

Значний масив наукової літератури присвячений реінтеграції Франції у 

військові структури НАТО та її євроатлантичній політиці. Дослідники цієї 

проблематики аналізують повернення Франції до військового об’єднаного 

командування Альянсу переважно в історичній ретроспективі та 

раціоналістичній манері. До таких авторів належать Шарійон Ф., Бозо Ф., 

Давід Д., ван Херпен М., Перніл Р., Ховорт Дж., Ірондель Б. та Меран Ф., 

Кайгер Дж., Ерхарт Г. Дж., Песм Ф., Ваїс М., Шевенман Ж.-П. 

Франко-американські відносини завжди були однією з найбільш 

досліджуваних тем. Це можна пояснити, по-перше, особливою політикою 

Франції по відношенню до США в часи «холодної війни», а, по-друге, різним 

баченням світоустрою цими країнами. Відносини між ними за каденції         

Н. Саркозі висвітлюються в роботах Ч. Когана, Ф. Шарійона, М. ван 

Херпена, Ф. Бозо, Дж. Кайгерa. Окремо необхідно відзначити роботи                       

Д. Г. Хегланда, Дж. Ховорта, У. Кротза і Дж. Сперлінга, які розглядають 

відносини Франції та США із залученням елементів конструктивістського 

підходу, використовуючи такі поняття як «ідентичність» та «стратегічна 

культура».  

Російські дослідники напрацювали великий обсяг літератури з 

зовнішньої політики Франції. Окремі напрямки і проблеми французької 

зовнішньої політики постбіполярного періоду висвітлюються в дисертаціях 

Д. О. Карєвої, П. П. Тимофеєва, І. О. Тюриної, А. О. Філатової, а також в 

статтях Т. Андрєєвої, Л. Г. Золотової, К. П. Зуєвої, М. Калмикова,                  

Г. М. Канінської. Період Н. Саркозі широко представлений в російській 

науковій літературі, зокрема в публікаціях Федорова С. М., Рубінського Ю. І. 

та Обічкіної Є. О. Найбільш деталізований аналіз зовнішньої політики 

Франції на сучасному етапі подається в монографії Т. В. Звєрєвої «Зовнішня 

політика сучасної Франції».  

 Вітчизняна наукова література з французької зовнішньої політики 

представлена великою кількістю робіт. Військово-політичні аспекти політики 

Парижа досліджуються в дисертаціях Лозовицького О. С., Мовчана М. П., 



Пивоварова Є. Ю, Кравченко В. В., але найбільш ґрунтовною роботою в цій 

сфері є докторська дисертація Манжоли В. А. «Ядерна політика Франції (60-

80-ті роки)». Євроінтеграційна політика Франції висвітлюється в роботах 

Халецької Л. П. та Погорської І. І., а її безпекова політика розглядається в 

дисертаціях Мітрофанової О. О. та Романової О. В. Франко-німецьким 

відносинам присвячені дисертаційні дослідження Суботіна А. А. та 

Добровольської І.-А. Б. Геополітичний вимір французької політики подається 

в дисертації Денисенко К. Ю. Важливою для розуміння загальних засад 

зовнішньої політики Франції та її європейського вектору є дисертаційне 

дослідження Шаповалової О. І. «Європейська політика Франції за 

президентства Жака Ширака», яка розглядає політику Парижа крізь призму 

французької зовнішньополітичної ідентичності.  

Серед останніх вітчизняних ґрунтовних робіт по Франції, в яких 

висвітлені головні напрямки її зовнішньої політики, варто назвати 

колективну монографію «Французька модель державності: політичний, 

економічний, соціальний і правовий аспекти». 

В той же час комплексний аналіз стратегії Парижа на міжнародній 

арені за каденції Н. Саркозі, її концептуальні засади, цілі та завдання, а також 

оцінка результативності використання основних інструментів стратегії не 

були достатньо вивчені та досліджені у вітчизняній і зарубіжній літературі. 

Ці питання епізодично розглядаються в книгах Ф. Бозо «Зовнішня політика 

Франції після 1945 р.» та Ф. Шарійона «Чи Франція ще може впливати на 

світ?» в контексті загального аналізу французької зовнішньої політики. Серед 

монографічних робіт, в яких подається достатньо повне висвітлення 

основних напрямків зовнішньої політики Парижа за президентства               

Н. Саркозі, варто назвати книги П. Боніфаса «Світ за Саркозі» та                   

Ф. Шарійона «Зовнішня політика Франції».  

У другому розділі – «Концептуальний рівень зовнішньополітичної 

стратегії Франції за президентства Ніколя Саркозі» розглянуто процес 

трансформації стратегії Франції на міжнародній арені в контексті подальшої 

адаптації голлістської доктрини до умов ХХІ ст.  

На основі аналізу трансформації голлістської доктрини та її адаптації 

до умов ХХІ ст. автор приходить до висновку, що попри проголошені            

Н. Саркозі «розриви» з політикою попередників зовнішньополітична 

стратегія Франції за його каденції є відображенням попереднього 

зовнішньополітичного курсу, а в її основі лежать голлістські дискурси та 

французька зовнішньополітична ідентичність: імперативами зовнішньої 

політики Франції продовжують виступати примат національної незалежності 

та автономія прийняття політичних рішень, а бажаною моделлю світу – 

мультиполярна конфігурація. В той же час стратегія спирається і на «нові» 

дискурси, які були запроваджені за президентства Ж. Ширака – концепції 

«керованої глобалізації» та багатосторонньої дипломатії, що свідчить про 

наступність зовнішньої політики Франції. За каденції Н. Саркозі ці концепції 

були реактуалізовані та доповнені новими елементами відповідно до умов 

міжнародного середовища. 



В мультиполярному світі «відносної могутності» Н. Саркозі чітко 

позиціонує Францію в «західній сім’ї» на противагу «новим зростаючим 

потугам», які, в свою чергу, необхідно «включити» в наявні міжнародні 

інституції аби попередити створення ними власних механізмів регулювання 

міжнародних відносин. У Франції визнають, що багатосторонні механізми 

далеко не завжди є ефективними, але вони представляють собою можливість 

встановлення однакових правил і процедур регулювання міжнародних 

відносин для всіх учасників та виступають для Парижа єдиною 

альтернативою для врівноваження силових та економічних факторів.  

Водночас на відміну від президентства Ж. Ширака центральною 

категорією французького політичного дискурсу стає ідея «керованої 

глобалізації». Метою французької стратегії виступає нейтралізація або 

принаймні мінімізація викликів «глобалізації», у зв’язку з чим Париж висуває 

багато пропозицій, зокрема створити Міжнародну організацію з 

навколишнього середовища, а під час розгортання світової фінансово-

економічної кризи ініціював скликання самітів «Великої Двадцятки», що 

також корелює з концепцією багатосторонньої дипломатії та необхідністю 

включення «нових зростаючих потуг» до міжнародних інституцій.  

Трансформація безпекової складової зовнішньополітичної стратегії 

Франції була розпочата ще попередниками Н. Саркозі, що в значній мірі 

пов’язано з процесами військових реформ (перехід до професійної армії), а 

також зі змінами у системі ядерних сил (відмова від наземної компоненти 

тощо). За його президентства продовжується подальше реформування 

французької системи безпеки, а також вводяться «інновації», які чітко 

закріплюють відмінний від періоду «холодної війни» підхід до військово-

політичної компоненти зовнішньополітичної стратегії Франції.   

Цей «новий» підхід обумовлений двома суттєвими видозмінами 

концептуального характеру: утвердження терміну «національна безпека» в 

якості центральної категорії французького військово-політичного дискурсу 

(разом з категорією «національної оборони»); збалансування ролей і 

значення ядерних та звичайних сил у французькій системі безпеки. Звичайні 

озброєння набувають власної стратегічної ролі у зв’язку з необхідністю 

забезпечення здатності до «проекції сили» на відстань, але ядерне 

стримування продовжує бути основою глобальної стратегії Парижа. Ядерний 

потенціал Франції підтримується на належному рівні в рамках принципу 

«строгої достатності». Вчасно і постійно проводиться модернізація і 

технологічне вдосконалення всієї необхідної техніки (підводні човни, літаки, 

ракети, боєзаряди).  

На практично-організаційному рівні трансформація безпекової 

складової пов’язана зі створенням «стратегії національної безпеки», яка 

включає характерну для французької стратегічної культури «оборонну 

стратегію» (ядерне стримування) та поєднує в єдину систему п’ять 

взаємозалежних «стратегічних функцій»: «інформація та передбачення», 

«попередження», «стримування», «захист» та «інтервенція». 



 У третьому розділі – «Оперативний рівень реалізації 

зовнішньополітичної стратегії Франції» розглянуто основний 

інструментарій французької зовнішньополітичної стратегії – політика в 

НАТО, франко-американські відносини, євроінтеграційна стратегія та 

кризове регулювання.  

В умовах постбіполярного світу особливий «неінтегрований» статус 

Франції не відповідав її участі у військовій діяльності Альянсу. Крім того, 

цей статус багатьма європейськими країнами сприймався як підтвердження 

погляду щодо просування Францією розвитку СПБО в якості альтернативи 

НАТО. З метою нівелювання цього сприйняття, пом’якшення позиції США 

щодо автономної європейської оборони, посилення європейської 

ідентичності всередині Альянсу, а також збільшення можливостей Парижа на 

розробку і прийняття стратегічних і тактичних рішень було розпочато процес 

повернення Франції до військових структур НАТО. Ініційована ще               

Ж. Шираком реінтеграція була завершена за каденції Н. Саркозі. 

Для реалізації французького глобального проекту – оформлення 

кооперативної мультиполярності на основі принципів багатосторонньої 

дипломатії та відповідальності головних акторів – необхідною є підтримка та 

конструктивна діяльність США. Тому Париж підтримує «союз» з 

Вашингтоном. Першочерговим завданням Н. Саркозі в цьому напрямку стало 

налагодження франко-американських відносин після «іракської кризи», що 

йому вдалось зробити завдяки дружній риториці та певним крокам на 

міжнародній арені, зокрема через збільшення французького контингенту в 

Афганістані. Проте відповідно до французького зовнішньополітичного 

імперативу незалежності Франція будує свої відносини з США на основі 

формули «союз, але не підкорення», що проявляється у відстоюванні власних 

інтересів і призводить до суперечностей між Парижем і США. Це обмежує 

можливості суттєвого покращення відносин між ними.  

У французькій стратегії Європейський Союз виступає одним з центрів 

впливу сучасної мультиполярної системи. Проте в Парижі розуміють, що для 

його зміцнення та закріплення статусу впливового актора необхідний 

власний військово-політичний механізм. Першочерговим «тактичним» 

завданням Франції було відновлення лідерства в ЄС через підписання і 

ратифікацію Лісабонського договору та створення Середземноморського 

Союзу. Реалізація першого кроку у короткостроковій перспективі повернула 

лідерські позиції Франції (разом з Німеччиною), хоча результати, привнесені 

цим документом в інституційні та правові основи Європейського Союзу в 

довгостроковій перспективі є доволі обмеженими, оскільки не вирішують 

питання майбутнього розвитку і поглиблення євроінтеграції, особливо у 

важливих для Франції сферах зовнішньої та безпекової політики. Проект 

«Середземноморського Союзу» отримав неоднозначну оцінку та слабку 

підтримку, що в результаті зумовило його провал. 

Одним з найважливіших пріоритетів Франції як під час головування в 

ЄС в другій половині 2008 р., так і протягом президентства Н. Саркозі був 

розвиток Європейської політики безпеки і оборони. Враховуючи повільне 



просування військово-політичної інтеграції в ЄС, Париж був змушений 

шукати інші можливості посилення військово-політичного потенціалу ЄС. 

Такою можливістю стає створення механізму постійного структурованого 

співробітництва. Проте пропозиції Франції не користуються достатньою 

підтримкою, особливо у важливій для неї сфері кризового регулювання. 

Серед причин повільного розвитку як ЄПБО, так і СЗПБ можна назвати 

невизначеність чітких цілей цих політик. Кожна держава по-різному бачить 

головне призначення СЗПБ і ЄПБО, а ця неузгодженість стає перешкодою 

для вирішеннях всіх інших проблемних питань в цих сферах.  

В цілому євроінтеграційна політика Франції за каденції Н. Саркозі 

характеризувалась прихильністю до міжурядового підходу в процесі 

вирішення різних питань, а також підтримкою моделей диференційованої 

інтеграції. Важливими каналами впливу для Парижа в ЄС продовжують 

виступати двосторонні відносини, які в багатьох ситуаціях виявляються 

більш ефективними для вирішення тактичних завдань французької стратегії, 

зокрема завдяки взаємодії Франції та Німеччини вдалось мінімізувати 

наслідки фінансової кризи для «єврозони», а за відсутності консенсусу щодо 

операції ЄС в Лівії Франція та Велика Британія зібрали та очолили «коаліцію 

бажаючих».  

Важливим партнером для Франції як в двосторонніх відносинах, так і 

на міжнародній арені виступає Росія, тому Париж виступив з 

посередницькою місією під час російсько-грузинської кризи і на другому 

етапі її регулювання «долучив» ЄС до цього процесу, продемонструвавши 

таким чином можливості ЄС в якості механізму регулювання міжнародних 

криз. В подальшому Франція проводила сприятливу політику щодо Росії, 

підтримуючи з нею «спеціальні відносини». 

Впродовж свого існування Франція часто застосовувала військову силу 

для досягнення безпекових, політичних чи економічних цілей. Але в умовах 

постбіполярного світу «силова політика» вже не є ефективною і протирічить 

принципам багатосторонньої дипломатії. У Франції відбувається видозміна 

концептуального і практичного підходів до кризового регулювання. В рамках 

створеної стратегії національної безпеки Франція віддає перевагу 

попередженню конфліктних ситуацій, у зв’язку з чим розпочала процес 

реорганізації своєї військової присутності на африканському континенті та на 

Близькому Сході, що передбачає розміщення сил прикриття в кризових 

зонах, а також створення двох передових баз в Африці та однієї в зоні 

Перської затоки для уможливлення швидкого реагування на критичні 

ситуації. У відповідності до стратегічного плану були створені бази в Кот-

д’Івуарі, Джибуті та в Абу-Дабі, а в зоні Сахелю та Сахари розміщені 

оперативні центри (в Сенегалі та Габоні) та сили прикриття (Малі, Нігер, 

Буркіна-Фасо, Чад).  

Оптимальним варіантом для кризового регулювання у французькій 

стратегії виступають багатонаціональні операції. Пріоритетною структурою 

для Парижа в цьому плані є ЄС. Крім того, в Африці, яка визначається одним 

з ймовірних регіонів для участі французьких військових в операціях, Франція 



вже давно докладає зусиль для зміцнення регіональних безпекових 

механізмів, з якими Париж активно співробітничає.  

На практиці за каденції Н. Саркозі Франція часто застосовувала 

кризове регулювання в якості інструменту своєї зовнішньополітичної 

стратегії. Парижу вдалось виступити посередником в російсько-

грузинському конфлікті та залучити ЄС до кризового регулювання. Також 

Франція намагалась організувати місії ЄС в Лівії та Кот-д’Івуарі, але за 

відсутності підтримки ЄС Н. Саркозі обрав інші можливості: для операції в 

Лівії була створена «коаліція бажаючих», а в Кот-д’Івуарі була задіяна місія 

ООН. В обох випадках Франція провела активну дипломатичну роботу для 

отримання «мандату» на операції від Ради Безпеки ООН.  

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Ніколя Саркозі були зроблені наступні висновки: 

1) В «антагоністичному» мультиполярному світі «відносної 

могутності» головна мета зовнішньополітичної стратегії Франції за каденції 

Н. Саркозі полягала в сприянні становленню кооперативної мультиполярної 

структури світу. Однак, «модель мультиполярності» Н. Саркозі відрізняється 

від «голлістської моделі». Метою де Голля було перетворення Європи на чолі 

з Францією на третій полюс мультиполярного світу на противагу біполярній 

структурі «холодної війни», яка будувалась навколо двох «наддержав». В 

«мультиполярній моделі» Н. Саркозі Франція належить до «західної сім’ї», 

тобто підтримує «союз» США та об’єднаної Європи на противагу «новим 

зростаючим потугам». В той же час Париж прагне закріпитись в якості 

одного із лідерів ЄС, який стане автономним центром впливу і сили в цій 

«мультиполярній моделі». В цьому плані «мультиполярність Саркозі» 

наближається скоріше до поліцентричності. Вибір позиціонування Франції в 

«західній сім’ї» серед іншого обумовлений домінуванням «західних держав» 

в наявних багатосторонніх механізмах, до яких Франція прагне «включити» 

«нові зростаючі потуги» на прийнятних для неї умовах.  

В цьому плані відношення Парижа до багатосторонніх механізмів 

змінилось: якщо за часів де Голля міжнародні інституції не відігравали 

значної ролі для реалізації французького глобального проекту, то в умовах 

постбіполярного світу багатосторонні механізми розглядаються Францією як 

необхідний інструмент збалансування впливу США і «нових зростаючих 

потуг».   

Разом з тим, в центрі французького глобального проекту за каденції    

Н. Саркозі опинилась не концепція мультиполярності, а концепція 

«керованої глобалізації», головна ідея якої полягає в спрямуванні зусиль на 

реформування сучасного глобалізованого світу з тим, щоб забезпечити 

сталий розвиток планети через раціональне і ефективне 

природокористування, а також шляхом нейтралізації або принаймні 

мінімізації глобальних проблем. Найкращим засобом протидії негативним 



аспектам глобалізації та тривожних тенденцій у французькій стратегії також 

виступає концепція багатосторонньої дипломатії.  

2) Концептуальні видозміни безпекової складової зовнішньополітичної 

стратегії Франції розпочались ще в 1990-х роках, але вони були закріплені в 

офіційних документах лише частково. За каденції Н. Саркозі приймається 

нова Біла книга з національної безпеки і оборони, яка вже чітко відображає 

трансформацію «центральної парадигми» французької стратегічної культури: 

загрози асоціюються не з конкретною країною (як колись з Німеччиною або 

СРСР), а з феноменами транскордонного характеру, особливе місце серед 

яких належить тероризму. У французькому військово-політичному дискурсі 

разом з традиційним для нього поняттям «національної оборони» з’являється 

і утверджується в якості центральної категорії поняття «національної 

безпеки», в рамках якого безпека розглядається комплексним і глобальним 

явищем. Розподіл на «внутрішній» і «зовнішній» виміри безпеки замінюється 

«континуумом безпеки», тобто їхньою взаємозалежністю.  

На практично-організаційному рівні ця концептуальна трансформація 

проявилась у створенні «стратегії національної безпеки», яка включає п’ять 

«стратегічних функцій»: «інформація та передбачення», «попередження», 

«стримування», «захист» та «інтервенція». Функція «інформація та 

передбачення» є однією з головних інновацій та пріоритетів у безпековій 

сфері періоду президентства Н. Саркозі, що обумовлено двома факторами. 

По-перше, вона є відображенням нового широкого підходу до категорії 

«безпека», що включає прямі і непрямі транскордонні загрози, ефективність 

боротьби з якими значним чином залежить від точної та якісної інформації. 

По-друге, рівень технологічного забезпечення збору і аналізу інформації не 

відповідав сучасним потребам Франції, тому значні фінансові потоки 

передбачалось спрямувати на необхідні технології та оснащення.  

3) В часи «холодної війни» ядерна стратегія лежала в основі зовнішньої 

політики П’ятої Республіки, гарантуючи Франції не лише безпеку, а й 

«національну незалежність», підтримання статусу великої держави та  

автономність і свободу у прийнятті політичних рішень. З розпадом 

біполярної системи та значною трансформацією міжнародного стратегічного 

контексту на перший план виходить не ядерний потенціал як відображення 

військової потужності держави, а її здатність до проекції сили на відстань. У 

Франції відбулось концептуальне і практичне відновлення рівноваги між 

ядерними і звичайними силами: якщо у часи «холодної війни» звичайні 

озброєння були додатковими до ядерних та вбудовувались у ядерне 

стримування, то у нових геостратегічних умовах звичайні озброєння 

набувають власної стратегічної ролі, відображенням чого стало створення 

стратегії національної безпеки.  

Тим не менш ядерний фактор продовжує займати важливе місце в 

зовнішній політиці сучасної Франції. Ядерне стримування лежить в основі її 

глобальної стратегії на міжнародній арені, адже забезпечує не лише безпеку 

Франції, а й можливість до проекції сили (стратегія «контршантажу»). Але, 

хоча французька політична і військова еліта все ще знаходиться під сильним 



впливом ядерного мислення, на рівні дискусій відбувається обговорення 

декількох тем, які в майбутньому можуть принести суттєві зміни у 

французьку ядерну стратегію та відповідно трансформувати роль ядерного 

фактору для зовнішньої політики Франції. Серед них необхідно назвати 

наступні: європеїзація французького ядерного стримування; доля повітряної 

складової ядерних сил; модель «стримування сильним слабкого».  

 4) Для Франції НАТО є необхідним інструментом забезпечення 

безпеки євроатлантичного простору, а також дієвим механізмом для 

проведення багатонаціональних операцій. Офіційні цілі, які ставила собі 

Франція в процесі реінтеграції до військових структур Альянсу, були 

реалізовані лише частково: французькі генерали отримали високі посади у 

військовому командуванні, але навряд чи можна говорити про збільшення 

впливу Парижа на розробку і прийняття рішень в НАТО, що 

продемонструвала розробка нової стратегічної концепції Альянсу («Активне 

залучення, сучасна оборона»). В тому, що стосується розвитку СПБО, 

розрахунок Франції на підвищення підтримки та інтересу європейських 

партнерів до військових механізмів ЄС в результаті зміни свого положення в 

НАТО не виправдався, оскільки головні проблеми в цьому плані є набагато 

глибшими і різноплановими.  

Але дійсною метою реінтеграції варто назвати необхідність міцного 

закріплення Франції в «західній сім’ї» та забезпечення повноправної участі 

Франції в операціях з врегулювання криз. В Парижі не відмовляються від 

стратегічної мети набуття ЄС власного військового механізму, але з огляду 

на сучасні умови вона (мета) виявляється довгостроковою.  

США у французькій стратегії визначаються вирішальним фактором 

майбутнього світового управління. Від конструктивної діяльності 

Вашингтона в значній мірі залежить ефективність більшості багатосторонніх 

інститутів, що є необхідною умовою становлення кооперативної 

мультиполярності. Н. Саркозі проголосив покращення франко-

американських відносин одним з «розривів» і здійснив для цього ряд кроків. 

Але суттєвого покращення між партнерами не відбулось, не в останню чергу 

через прихильність Н. Саркозі традиційним французьким підходам у 

багатьох міжнародних питаннях (наприклад, позиція щодо Єрусалима як 

«столиці двох держав» – Ізраїлю та Палестини), що є причиною 

суперечностей між Парижем і Вашингтоном.  

Франція характеризує свої відносини із США формулою «союз, але не 

підкорення», що передбачає підтримання відносин солідарності з 

Вашингтоном, але коли це не суперечить інтересам Парижа.  

5) У французькому глобальному проекті об’єднаній Європі відводиться 

місце одного з полюсів рівноваги в мультиполярному світі, а також роль 

механізму проекції сили. Проте у Парижі визнають, що для дійсного 

становлення ЄС в якості впливового актора міжнародних відносин необхідне 

набуття відповідних інструментів, зокрема створення власного військово-

політичного механізму.  



Велике значення у французькій євроінтеграційній стратегії відводиться 

кризовому регулюванню (в тому числі в рамках механізму «постійного 

структурованого співробітництва»), проте лідерство Франції в цій сфері 

користується невеликою підтримкою, а її ініціативи не принесли очікуваних 

результатів, що в кінцевому випадку обумовило застосування 

двостороннього рівня як більш ефективного. В цьому контексті варто згадати 

франко-британські угоди 2010 р. про військове співробітництво та розпочату 

цими країнами військову операцію в Лівії.  

«Внутрішнє» протиріччя євроінтеграційної стратегії Франції за 

каденції Н. Саркозі посилилось: з одного боку, для зміцнення ЄС на 

міжнародній арені необхідна подальша інтеграція, особливо у військово-

політичній сфері, а, з іншого, це може зашкодити зовнішньополітичному 

імперативу Франції – її «незалежності», що відображається у підтриманні 

міжурядового підходу та «диференційованої інтеграції» і не сприяє 

посиленню ЄС.  

Україна для Франції є важливою країною, але не входить до її 

зовнішньополітичних пріоритетів. І хоча Париж зіграв вагому роль в 

поглибленні відносин між ЄС та Україною за каденції Н. Саркозі, зокрема за 

його ініціативи була узгоджена форма нової посиленої угоди – «угода про 

асоціацію» на основі формули «політична асоціація та економічна 

інтеграція», така активність на українському напрямку була зумовлена 

скоріше прагненням налагодити взаємини з «новими» країнами ЄС, особливо 

з Польщею. Приєднання України до ЄС до 2020 р. французька сторона за 

каденції Н. Саркозі визначала малоймовірним, обумовлюючи таку позицію 

необхідністю спочатку провести інституціональні, бюджетні та політичні 

реформи в ЄС, адже без них вступ нашої держави (як і Туреччини) може 

кардинально змінити зміст європейського проекту.  

6) Кризове регулювання займає важливе місце серед основних 

інструментів зовнішньополітичної стратегії Франції, що обумовлено як 

безпековими, так і політичними та економічними інтересами цієї країни. 

Участь Парижа в проведенні військових і військово-цивільних операцій 

безпосередньо пов’язана з демонстрацією здатності до проекції сили на 

відстань, що необхідно для підтвердження статусу «великої країни» на 

міжнародній арені. Але у зв’язку з усвідомленням обмеженості власних 

військових ресурсів, Франція зробила ставку на операції в рамках 

багатосторонніх механізмів безпеки, що, в свою чергу, корелює з 

концепціями кооперативної мультиполярності та багатосторонньої 

дипломатії. Крім того, багатонаціональні операції можуть забезпечити 

«легітимне» використання сили у порівнянні з односторонніми діями, які 

входять у протиріччя з французьким баченням «однакових правил» 

регулювання міжнародних відносин. Пріоритетом Парижа в цьому плані 

виступає ЄС, оскільки, по-перше, лідерство Франції в операціях європейців є 

більш ймовірним (ніж, наприклад, в місіях НАТО), а, по-друге, зміцнення 

військового механізму ЄС виступає необхідною умовою набуття ним статусу 

впливового міжнародного актора, що є однією з цілей французького 



глобального проекту. Однак, далеко не завжди Франції вдається залучити ЄС 

до кризового регулювання, що пов’язано з цілим рядом причин (недостатня 

підтримка європейцями ініціатив Парижа; фінансові витрати; орієнтація 

багатьох членів ЄС на НАТО і США; невизначеність конкретних цілей СПБО 

і СЗПБ). До того ж, участь європейських країн в регулюванні кризи в Лівії 

засвідчила про значні перешкоди концептуально-політичного та військово-

технічного характеру в цьому плані.  

*** 

Проведений аналіз свідчить, що незважаючи на проголошені Ніколя 

Саркозі «розриви» з політикою попередників зовнішньополітична стратегія 

Франції за його президентства в цілому є відображенням попереднього 

зовнішньополітичного курсу. В той же час, реалізація цієї стратегії була 

позначена багатьма протиріччями і «промахами», що в значній мірі пов’язано 

з особливостями формулювання та здійснення зовнішньої політики за 

каденції Н. Саркозі. В період його президентства відбувається надзвичайна 

«персоналізація» та «президенталізація» влади. Н. Саркозі намагався 

особисто займатися майже всіма питаннями зовнішньої політики, в чому 

йому допомагали «радники» Єлисейського палацу (К. Геан, Ж.-Д. Левітт та 

А. Гено), що призвело до «помилок» у зовнішній політиці. 

Персональний «стиль» Н. Саркозі автор вважає одним з вагомих 

факторів, які не сприяли досягненню поставлених стратегією цілей.  
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Мудрицька К. О. Зовнішньополітична стратегія Франції за 

президентства Ніколя Саркозі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі 

спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин МОН України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню зовнішньополітичної стратегії 

Франції за президентства Н. Саркозі в контексті подальшої адаптації 

голлістської доктрини до умов ХХІ ст. В роботі аналізуються концептуальні 



засади стратегії Парижа на міжнародній арені та практичні механізми 

реалізації цілей стратегії.  

Виявлено, що в основі зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Н. Саркозі були голлістські принципи, які співіснували з 

новими концепціями («керована глобалізація», багатостороння дипломатія). 

З’ясовано, що основними механізмами реалізації цілей 

зовнішньополітичної стратегії Франції виступають ЄС, НАТО, двосторонні 

відносини з провідними європейськими країнами та США, а також кризове 

регулювання. Встановлена обмежена ефективність багатосторонніх 

інструментів (в тому числі ЄС і НАТО) для досягнення стратегічних цілей 

зовнішньої політики Франції. Більш ефективними у короткостроковій 

перспективі виявились двосторонні відносини.  

Ключові слова: Франція, зовнішньополітична стратегія, голлізм, 

Саркозі, мультиполярність, «керована глобалізація», багатостороння 

дипломатія, двосторонні відносини, ЄС, НАТО, проекція сили.  

 

АННОТАЦИЯ 

Мудрицкая К. А. Внешнеполитическая стратегия Франции при 

президентстве Николя Саркози. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

систем и глобального развития. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений МОН 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию внешнеполитической стратегии 

Франции при президентстве Н. Саркози в контексте последующей адаптации 

голлистской доктрины к условиям ХХІ ст. В работе анализируются 

концептуальные основы стратегии Парижа на международной арене и 

практические механизмы реализации целей стратегии.  

Выявлено, что в основе внешнеполитической стратегии Франции при 

президентстве Н. Саркози были голлистсткие принципы: императивами 

внешней политики Франции по-прежнему являются примат национальной 

независимости и автономия принятия решений, а желаемой моделью мира – 

мультиполярная конфигурация. В то же время стратегия опиралась и на 

новые, введенные при Ж. Шираке, концепции «управляемой глобализации» и 

многосторонней дипломатии.  

Установлено, что обычные вооружения приобрели собственную 

стратегическую роль для французской стратегии, что связано с проекцией 

силы и кризисным регулированием. Тем не менее в основе глобальной 

стратегии Парижа лежит ядерное сдерживание.  

Определено, что основными механизмами реализации целей 

внешнеполитической стратегии Франции являются ЕС, НАТО, 

двухсторонние отношения с ведущими европейскими странами и США, а 

также кризисное регулирование. Установлена ограниченная эффективность 

многосторонних инструментов (в том числе ЕС и НАТО) для достижения 



стратегических целей внешней политики Франции. Более эффективными в 

краткосрочной перспективе оказались двухсторонние отношения.  

Ключевые слова: Франция, внешнеполитическая стратегия, голлизм, 

Саркози, многополярность, «управляемая глобализация», многосторонняя 

дипломатия, двухсторонние отношения, ЕС, НАТО, проекция силы.  

 

ANNOTATION 

Mudrytska K. O. The foreign policy strategy of France under Nicolas 

Sarkozy presidency. – Manuscript. 

Thesis for the Ph.D. Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 – 

Political Problems of International Systems and Global Development. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations MES 

Ukraine. – Kyiv, 2015.  

The thesis is devoted to studying French foreign policy strategy under          

N. Sarkozy’s presidency in the context of the further adaptation of Gaullist 

doctrine to XXI century’s conditions. The author analyzes conceptual foundations 

of Paris strategy in the international arena and practical mechanisms of 

implementation of strategy’s objectives.  

The study defines that the French foreign policy strategy under N. Sarkozy’s 

presidency was based on the Gaullist principles and the French foreign policy 

identity: the foreign policy imperatives of France were the superiority of national 

independence and the autonomy of decision-making, while multipolarity was the 

preferred model of global balance of power. Meanwhile, the strategy relied on 

“new” discourses introduced under J. Chirac’s presidency – ideas of «managed 

globalisation» and multilateral diplomacy, which were updated and completed by 

new elements in accordance with conditions of international environment under  

N. Sarkozy’s presidency. 

As it was ascertained, in the framework of the further reorganization of  

French security system and the creation of “national security strategy”, 

conventional forces acquired their own strategic role in the French strategy, which 

is related to force projection and crisis management. However, nuclear deterrence 

continues to be the basis of Paris global strategy. 

The main mechanisms for implementation of the French foreign policy 

strategy objectives are EU, NATO, bilateral relations with main European 

countries and USA as well as crisis management. The work ascertains the limited 

effectiveness of multilateral instruments (including EU and NATO) for the 

achievement of strategic objectives of the French foreign policy.  

EU represents one of the power centers of the multipolar world in French 

strategy, but in this regard, EU has to possess proper political and military 

mechanism for regulation of international relations. Paris suggested a lot of 

proposals and projects in the field of crisis management under N. Sarkozy’s 

presidency, but its initiatives did not receive proper support in the EU.  

Official goals that France set in the process of reintegration into military 

structures of NATO were achieved only partially. The real intention of 

reintegration was probably a necessity of strong anchoring of France in 



“occidental family” and full engagement in NATO crisis management operations. 

Paris does not refuse its strategic goal of acquirement by the EU of own military 

mechanism, but in accordance with present conditions this goal appears to be a 

long-term one.  

Bilateral relations continue to represent an important channel of influence for 

Paris: they proved to be more efficient for dealing with tactical tasks of French 

strategy in many situations, in particular France and Germany were able to manage 

consequences of financial crisis in “Eurozone” thanks to their cooperation, and 

without consensus in the EU on the military operation in Libya that France and 

Great Britain prepared and took the lead of the “coalition of the willing”.  

Key words: France, foreign policy strategy, Gaullism, Sarkozy, 

multipolarity, «managed globalisation», multilateral diplomacy, bilateral relations, 

EU, NATO, force projection.  

 
 

 

 


