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ВСТУП 

 

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 
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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»). 

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; 
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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.  

Наукове питання, яке вирішується в роботі, полягає у дослідженні 

адаптації концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії Франції до 

умов ХХІ ст. і в аналізі ефективності основних механізмів та інструментів її 

реалізації в умовах трансформації міжнародного і європейського середовища.  

Методологія 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 її зовнішньополітичної стратегії за каденції Н. Саркозі. 

Системний підхід забезпечив дослідження зовнішньої політики Франції в 

період президентства Н. Саркозі як комплексного явища та дозволив 

визначити структуру зовнішньополітичної стратегії, її особливості та 

механізми реалізації. Структурно-функціональний аналіз допоміг у 
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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 модифікованої 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:  
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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 
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«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 
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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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Теоретико-методологічна основа роботи 

 

 Зовнішня політика держав виступає одним з об’єктів аналізу 

міжнародно-політичної науки. Ще на етапі зародження теорії міжнародних 

відносин дослідники вивчали поведінку держав на міжнародній арені, 

виокремлювали їхні типи та відповідні стратегії. На сьогоднішній день існує 

низка теоретичних підходів до дослідження зовнішньої політики, однак всі 

вони переживають етап перегляду своїх основних принципів і постулатів, в 

результаті чого народжуються нові підходи. Це пов’язано з ускладненням 

міжнародних відносин і відповідно зовнішньої політики держав в умовах 

глобалізованого світу. Аналіз нових явищ на міжнародній арені та їхній 

вплив на держави потребує інших інструментів дослідження, що призводить 

до появи нових підходів, зокрема міжгалузевих і міждисциплінарних.  

 Дослідження зовнішньої політики держав можна умовно поділити на 

два великих напрямки. Перший з них пов’язаний з теорією міжнародних 

відносин, зокрема з реалізмом, лібералізмом, їхніми «нео-» варіаціями, а 

також з конструктивізмом. В рамках цих підходів держава представляє 

собою єдине ціле, поведінка якого визначається зовнішніми факторами 

(наприклад, відносинами з іншими такими «цілими»). Другий напрямок 

дослідження феномену зовнішньої політики пов’язаний з «аналізом 

зовнішньої політики» (Foreign Policy Analysis), зародження якого відбулось у 

1950-1960-х рр., а надзвичайного розвитку отримало після розпаду 

біполярної системи міжнародних відносин. Цей напрямок дослідження 

розглядає державу не як «єдине ціле», а крізь призму людей, які впливають 
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на поведінку держави на міжнародній арені, і переважно концентрується на 

аналізі внутрішньополітичних факторів прийняття зовнішньополітичних 

рішень. В даній роботі автор надає перевагу першому напрямку дослідження 

зовнішньої політики, оскільки об’єктом дисертації виступає зовнішня 

політика Франції, яка реалізується в сучасній системі міжнародних відносин. 

В рамках теорії міжнародних відносин автор хотів би зупинитись на 

реалістичній традиції та на конструктивізмі, що в значній мірі зумовлено 

об’єктом і предметом дослідження. Сформульовані де Голлем принципи 

зовнішньої політики П’ятої Республіки, на основі яких була створена 

доктрина голлізму, ґрунтуються на головних постулатах реалізму, тому 

розгляд основ цієї парадигми є необхідним для кращого розуміння 

французької зовнішньої політики. В той же час голлістська доктрина містить 

цілу низку ідей та концепцій, аналізуючи які доцільно використовувати не 

раціональні пояснення, а конструктивістський підхід. 

 Тривалий час зовнішня політика держав розглядалась саме в 

реалістичній парадигмі, адже держави виступали головним її об’єктом. Серед  

факторів, які визначали мотивацію та поведінку держав на міжнародній 

арені, прихильники цього теоретичного напрямку називали анархічність і 

«конфліктний» характер міжнародних відносин, співвідношення сил між 

головними акторами, вплив структури міжнародної системи.  

Для представників неореалістичної школи або «оборонного» реалізму 

відправним пунктом теоретичного аналізу мотивацій держав є питання 

безпеки і виживання держави, які пов’язані з поняттям «дилеми безпеки». 

Для них основним завданням держави є втримання того, чим держава вже 

володіє, що веде до «оборонної» політики та забезпечення наявного «статус-

кво». Тому держави надають перевагу стратегіям рівноваги з метою 

попередження появи сильніших держав або гегемона. Проте стратегії 

рівноваги розглядаються по-різному. К. Уолтц вважає, що держави 

намагаються забезпечити баланс сил, що не передбачає можливості вступу в 
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союз з більш сильною державою [404, P. 126], тоді як на думку С. Волта, 

держави прагнуть врівноважити загрози, для чого є природнім приєднання до 

більш сильного гравця перед справжньою зовнішньою загрозою [402, P. 17-

21].   

Прихильники «наступального» реалізму наполягають на тому, що 

головним мотивом держав на міжнародній арені є не забезпечення 

виживання, а «вплив», що часто передбачає порушення наявного «статус-

кво» і призводить до ревізіоністської політики. В цьому плані цікаву 

типологію поведінки держав пропонує Р. Швеллер: «леви» прагнуть 

зміцнити «статус-кво», «вовки» є ревізіоністами, а між цими двома групами 

знаходяться «голуби, страуси та лисиці» [193, P. 46].   

Головним недоліком реалістичного підходу до аналізу зовнішньої 

політики держав можна назвати абстрактне узагальнення та універсальну 

типологізацію поведінки держав на міжнародній арені, що не враховує 

особливостей зовнішньої політики конкретної країни у визначений відрізок 

часу. Тим не менш теоретичні напрацювання щодо впливу структурних 

факторів міжнародної системи на зовнішню політику держав є важливими 

для даного дисертаційного дослідження.  

Для представників посткласичного і неокласичного реалізму 

визначальним фактором зовнішньополітичної поведінки держав виступає 

силовий потенціал держави (як у класиків реалізму). Але, на думку автора, 

їхні роботи мають деякі спільні елементи з «аналізом зовнішньої політики», 

оскільки вони використовують об’єктивні та суб’єктивні характеристики 

держав (наприклад, особливості структури влади в країні та психологічні і 

культурні фактори [288], що впливають на сприйняття політичними лідерами 

можливостей своєї держави та можливостей інших держав) для пояснення, 

яким чином відносний силовий потенціал держави перетворюється на 

конкретні політичні рішення. Для дослідників посткласичного і 

неокласичного реалізму, таким чином, важливим виступає аналіз контексту, 
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в якому формулюється і здійснюється зовнішня політика. В цьому вони 

також «повертаються» до класичних авторів реалістичної традиції, які не 

заперечували вплив національних особливостей або людської природи на 

зовнішню політику держав, на відміну від неореалізму, для представників 

якого ці фактори є малозначущими [341].  

Конструктивістський підхід не пропонує свого особливого бачення 

міжнародних відносин і не вступає у полеміку з основними положеннями 

реалізму, ідеалізму та лібералізму. Він обстоює тезу про те, що ідеї є 

соціальними конструктами, а не об’єктивною даністю. Головним завданням 

конструктивізму виступає не пояснення міжнародних процесів і явищ, а їхня 

інтерпретація, тому велика увага приділяється категоріям нематеріального 

характеру (норми, дискурси, культури, ідентичності) [149, P. 63].                  

М. Фіннемор зазначає, що «структури знання та інтерсуб’єктивне 

сприйняття» впливають на акторів. Соціально конструйовані правила, 

принципи і норми поведінки, вірування можуть формувати у держав, 

індивідів або інших акторів розуміння того, що є важливим або цінним, а 

також ідеї щодо ефективності/ легітимності використання тих чи інших 

засобів для досягнення відповідних цілей. Ці соціальні структури одночасно 

визначають преференції держав та стратегії для їхньої реалізації [292, P. 70].  

Однією з найбільш впливових категорій конструктивістського підходу 

є поняття «ідентичності», яка є соціально конструйованим продуктом. 

Кожний автор пропонує своє бачення явища ідентичності, а також називає 

свій набір чинників, які впливають на її конструювання.  

Найчастіше в роботах конструктивістів зустрічається термін державної 

ідентичності, оскільки головним актором міжнародної системи вони 

вважають держави [292, P. 74]. Можна назвати два основних підходи до 

розуміння цього терміну. Відповідного до першого з них, державна 

ідентичність виступає «уявною спільнотою», тобто сукупністю уявлень про 

політичну спільноту, політичне «ми» (термін був запропонований 
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американським дослідником Б. Андерсоном) [80, P. 19]. В рамках другого 

підходу державна ідентичність розглядається як сукупність уявлень, які 

формують самовизначення держави, а саме: місце держави у світі, в тому 

числі у співвідношенні з «іншими значущими» [51].  

Державна ідентичність конструюється переважно всередині держави і 

значним чином залежить від її історії та культури. В цьому контексті варто 

зазначити про поняття держави-нації та національної ідентичності. Провести 

чітку межу між національною та державною ідентичністю досить важко, 

особливо враховуючи наявність терміну держави-нації (який є характерним 

для французької держави [401, P. 45]). Національна ідентичність формується 

в результаті репрезентації ідей нації та держави, які створюють у спільноти 

єдине «Ми»-відчуття. В процесі формування національної ідентичності 

ключову роль грають зусилля еліти та бюрократії: елементами її 

конструювання виступають національна мовна політика, освітня, символічна, 

культурна політика [51].   

На думку автора, поняття національної ідентичності нерозривно 

пов’язано з державною ідентичністю, але воно є вужчим щодо останньої, 

оскільки конструюється в більшій мірі всередині держави. Державна ж 

ідентичність окрім внутрішньополітичного (національного) має зовнішні 

компоненти. По-перше, державна ідентичність конструюється на 

співставленні себе та «інших значущих» [292, P.72-73] (опозиція «ми – 

вони»). По-друге, на формування державної ідентичності можуть 

здійснювати вплив міжнародна система та норми і правила, які прийняті 

світовою спільнотою
 

[170], хоча цей вплив є менш значущим, ніж 

«внутрішні» фактори.  

В цьому аспекті зовнішня політика держави нерозривно пов’язана з її 

ідентичністю. Ціла низка авторів аналізують вплив ідентичності держави на 

її поведінку на міжнародній арені. А. Вендт вважає, шо ідентичність генерує 

інтереси держави і відповідно впливає на її дії [407, P. 385]. Д. Кемпбел 
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зазначає, що через зовнішньополітичну діяльність держава може захищати 

свою ідентичність або набувати нову [115, P.76]. У зв’язку з цим з’являється 

поняття зовнішньополітичної ідентичності, яке автор буде використовувати в 

даному дослідженні. 

Шаповалова О. І. визначає цей термін як «набір взаємопов’язаних 

історично укорінених принципів, напрямків, цілей і концепцій», які 

впливають на самосприйняття і позиціонування держави у міжнародному 

середовища та формують «ідейну структуру її зовнішньої політики»            

[72, C. 5]. Інший український дослідник – Цирфа Ю. А. – пропонує визначити 

цю категорію як «самоусвідомлення держави чи наддержавного актора, а 

також сприйняття їхньої ролі та значення у рамках світового політичного 

процесу з боку інших учасників останнього…» [66, C. 271]. Автор пропонує 

об’єднати ці підходи і під терміном зовнішньополітичної ідентичності буде 

розуміти «сукупність історично і культурно обумовлених імперативів, 

принципів, ідей та концепцій, які впливають на позиціонування держави на 

міжнародній арені, а також сприйняття її ролі та значення іншими державами 

та учасниками міжнародних відносин».  

Варто також відзначити, що конструктивісти припускають можливість 

видозміни ідентичності (ідентичностей) держави в результаті певних 

трансформацій соціального середовища, в якому вони конструюються, що 

свідчить про динамічність явища ідентичності (в тому числі 

зовнішньополітичної) у порівнянні з «постійними національними 

інтересами», як їх визначали класики реалістичної парадигми. Але необхідно 

зауважити, що подібні видозміни відбуваються досить повільно, враховуючи 

історичні та культурні джерела ідентичності.  

Наступним поняттям конструктивістського підходу, яке є необхідним 

для даного дисертаційного дослідження, є категорія дискурсу. Даний термін 

з’являється в соціальних науках напередодні 1970-х років у вузькому 

лінгвістичному значенні, під яким розуміли текстові одиниці більші за 



17 

 

 

 

речення, при аналізі яких дослідники зосереджувались на семантичних 

аспектах письмових або усних текстів. Конструктивісти ж використовують 

це поняття набагато ширше. Для них дискурс виступає головним виразником 

соціального значення дійсності [387, P. 6-8], адже соціальна реальність 

конструюється через дискурс і не існує соціальної реальності поза «мовою» 

[163, P. 305]. О. Вівер визначає дискурс як «ту площину дійсності, в якій 

створюється і розповсюджується значення». Він пояснює, що «речі не мають 

значення самі по собі, вони набувають значення лише в дискурсі». В цьому 

плані дискурс нерозривно пов’язаний з (політичними) ідеями, які необхідно 

«категоризувати і представити у вигляді концепцій» [400, P. 198-199]. Т. Діез 

з цього приводу зазначає, що «всі наші знання про світ … закріплені в певних 

дискурсах» [159, P. 433].  

Зовнішня політика в цьому контексті постає як «дискурсивна практика, 

яка конструює особливі суб’єктні ідентичності для держав, що визначають 

їхнє місце у порівнянні з іншими, створюючи таким чином специфічну 

реальність, в якій стають можливими певні політики» [163, P. 305]. Таким 

чином, дискурс слід розглядати не лише як набір політичних ідей, а й як 

інтерактивний процес формулювання і розповсюдження цих ідей [366, P. 

193]. 

Але дискурс (вірніше буде сказати дискурсивний аналіз) як 

методологічний інструмент дослідження має свої обмеження. По-перше, 

далеко не завжди ідеї, які генеруються дискурсом, є відображенням дійсних 

мотивів поведінки держави. По-друге, дискурс може набувати багато 

«значень» (особливо якщо розглядати «індивідуальні» дискурси), що 

зменшує пояснювальну силу дискурсивного аналізу. 

Відмінності між реалістичним (або ширше – раціоналістичним) та 

конструктивістським підходами можна яскраво продемонструвати на їхньому 

розумінні зовнішньої політики та національних інтересів. В рамках першого 

з них національні інтереси та ідентичність держави виступають відносно 
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сталими. Тому зовнішня політика зводиться в основному до відстоювання і 

захисту національних інтересів. Конструктивісти ж вважають, що 

ідентичність спрямовує цілі зовнішньої політики в певному напрямку і 

допомагає визначити пріоритети серед них. В той же час, ідентичність 

виступає цінністю, яку потрібно захищати і відстоювати, тобто вона виступає 

головним елементом в розумінні національного інтересу [292, P. 76]. 

Дана дисертаційна робота побудована на поєднанні раціоналістичного і 

конструктивістського підходів. На думку автора, вивчати французьку 

зовнішню політику без врахування досліджень зовнішньополітичної 

ідентичності П’ятої Республіки та її дискурсів є контпродуктивним, оскільки 

пояснення формування та втілення в життя зовнішньої політики Франції 

лише з раціональної точки зору значно обмежить результати цього 

дослідження. Тому при написанні дисертаційної роботи автор використовує 

деякі елементи конструктивістського підходу, зокрема розглядає 

зовнішньополітичну стратегію Франції крізь призму її ідентичності та 

аналізу французьких дискурсів. Крім того, особливості предмету даної 

роботи також роблять доцільним застосування певних елементів другого 

напрямку дослідження зовнішньої політики – «аналізу зовнішньої політики» 

(Foreign Policy Analysis). 

 Цей напрямок виростає з досліджень прийняття рішень людиною, які 

здійснювались соціальними науками – психологією, економікою, соціологію, 

антропологією, географією. Він пов’язаний з «когнітивною революцією», яка 

ставить під сумнів абсолютну раціональність людини. Люди схильні до 

прийняття більш-менш задовільних, а не максимально оптимальних рішень. 

Крім того, люди сприймають інформацію, ґрунтуючись на власний та 

історичний досвід, а також в певному соціальному і культурному середовищі, 

що значним чином впливає на процес прийняття рішень. Тому емоційні або 

ідеологічні мотиви можуть бути більш значимими, ніж раціональний аналіз 

переваг і недоліків при оцінці ситуації та прийнятті рішення [215, P. 211].  
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В. Хадсон, яка займається дослідженням зародження, становлення і 

розвитку наукової методології «аналізу зовнішньої політики», виокремила 

три роботи, що заклали її основи і визначили головні напрямки розвитку:  

 «Предтеорії та теорії зовнішньої політики» Дж. Розенау [342]; 

 колективна монографія «Прийняття рішень як підхід до вивчення 

міжнародної політики» (Р. Снайдер, Х. Брук, Б. Сепін) [373]; 

 «Гіпотези щодо взаємозалежності людини і середовища в контексті 

міжнародної політики» Г. Спраут і М. Спраут [374].  

Для даного дисертаційного дослідження є важливими наступні 

синтезовані теоретичні положення з цих робіт: 

 знання про особливості людей, які приймають зовнішньополітичні 

рішення, є вирішальними для розуміння природи цих рішень; 

 необхідно проводити аналіз на різних рівнях прийняття рішення, від 

мікро- до макрорівня; 

 розуміння процесу прийняття зовнішньополітичних рішень є 

щонайменше важливим, якщо не більш важливим, ніж розуміння 

результатів зовнішньої політики [215, P. 214].  

В рамках «аналізу зовнішньої політики» для даного дослідження 

найбільш корисним є напрямок, що пов’язаний з вивченням 

зовнішньополітичного контексту, тобто вивчення впливу факторів культури, 

історії, географії тощо на вироблення і прийняття зовнішньополітичних 

рішень. Ці фактори розглядаються автором нижче (в контексті категорії 

«стратегічна культура»). 

 Основним поняттям для даної дисертації виступає категорія 

«зовнішньополітичної стратегії». Сам термін «стратегія» в сучасному світі 

використовується в багатьох сферах. В контексті міжнародно-політичної 

науки можна зустріти поняття «ядерної стратегії», «оборонної стратегії», 

«військово-політичної стратегії», «стратегії національної безпеки», 
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«безпекової стратегії» тощо. Однак, дати визначення терміну «стратегії», яка 

є одночасно наукою і мистецтвом, не так просто.  

Слово «стратегія» спочатку з’явилось у військовій сфері та було 

пов’язано з військовими стратегіями та «мистецтвом ведення війни». В 

такому вузькому (класичному) значенні стратегія розглядається як 

застосування військових засобів для досягнення політичних цілей, які 

переважно асоціюються з перемогою над супротивником [149, P. 185].  

 Близьким до класичного розуміння стратегії є ядерна стратегія. Один із 

розробників французької ядерної стратегії А. Бофр визначає стратегію як 

«діалектику вольових устремлінь, які використовують силу для вирішення 

конфлікту». Головною метою стратегії він називає «створення і використання 

ситуації, яка призведе до морального розкладання противника, що буде 

достатнім для того, щоб змусити його прийняти умови, які йому хочуть 

нав’язати, і досягти вирішення конфлікту»
 
[90, P. 34]. Варто відзначити, що 

для французьких теоретиків – розробників ядерної стратегії, найпомітнішими 

серед яких є постаті генералів Ш. Айере, П. Галуа, А. Бофра і Л. Пуар’є, 

характерним є широкий підхід до розуміння стратегії. В своїй праці «Вступ 

до стратегії» А. Бофр закликав до формування глобального бачення стратегії 

[138]. Л. Пуар’є запропонував термін «комплексної стратегії» («stratégie 

intégrale»), під яким він розуміє «виконання політики у своїй цілісності, 

внутрішній і зовнішній, яка враховує всі нюанси діапазону конфліктної 

діалектики» [321, P. 114]. 

 Проте є низка дослідників, серед них, зокрема, француз Е. Куто-Бегарі 

[144, P. 69, 74], які виступають проти широкого бачення стратегії. Вони 

вважають, що існує лише військова стратегія [149, P. 43], тобто лише в 

рамках війни, де насилля грає центральну роль [38, C. 163].  

 Тим не менш протягом останніх десятиліть більш поширеним стає 

«безпекове» бачення стратегії. Француз Ф. Жере під стратегією розуміє 

«концепцію та виконання колективної діяльності в конфліктному 
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середовищі» [177, P. 252]. В такому значенні стратегія передбачає 

можливість виникнення конфлікту, але існує вибір між військовим і мирним 

шляхом його вирішення. Ф. Жере пише, що стратегічна поведінка виявляє 

проект або політичну мету, діалектичну динаміку в конфліктній ситуації та 

«потенційну можливість насилля», і все це відбувається в умовах 

невизначеності, коли панує «туманність» цілей і намірів потенційних 

супротивників.  

Отже, якщо розглядати стратегію як таку, що спрямована на 

забезпечення безпеки, військова сила не є єдиним засобом. Безпека може 

бути забезпечена інструментами дипломатії та миру. В цьому контексті      

Ш.-Ф. Давід визначає стратегію як «вибір цілей безпеки», а тактику – як 

«вибір прийнятних засобів для реалізації цих цілей». Причому ці засоби 

можуть бути примусовими, дипломатичними і превентивними, та не 

виключають можливості застосування сили, що наділяє стратегію своєю 

специфікою [149, P. 43].   

Деякі французи ще більше розширюють визначення стратегії. Генерал 

Е. де Ля Мезонев намагається вивести поняття стратегії за межі військової та 

безпекової сфер. На його думку, якщо не брати до уваги специфічні фактори, 

стратегії для всіх сфер людської діяльності є схожими між собою. Стратегія 

може розглядатись як мистецтво або як наука, але перш за все, зазначає Ля 

Мезонев, вона є методом думати і діяти. У практичному плані стратегія є  

шляхом – він порівнює це з «дао» з китайської філософії – який веде у 

бажаному напрямку [282, P. 19]. 

Т. де Монбріаль є також прихильником широкого бачення стратегії. 

Цитуючи А. Бофра, він зазначає, що А. Бофр визначає стратегію в контексті 

війни, однак, якщо надати слову «сила» значення «ресурсів», то таке 

визначення стратегії можна застосовувати у ширшому розумінні [38, C. 166]. 

Синтезуючи визначення інших дослідників (А. Бофра, Е. Куто-Бегарі,           

Б. Ліддел Гарта, Т. К. Шеллінга), Монбріаль пропонує своє визначення 
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стратегії: «Стратегія – це мистецтво індивідуального чи колективного 

керівництва складною чи простою організацією у справі підготовки і 

введення в дію, реально або у плані вірогідності, засобів, необхідних для 

подолання або усунення перешкод всякого роду (фізичних, зіткнення 

вольових устремлінь), які опиняються на шляху до досягнення мети. А при 

здійсненні такого цільового завдання, правильно передбачити, спираючись 

на процес безперервного коректування, розвиток у часі співвідношення 

фізичних і моральних сил» [301, P. 14].  

 Розуміння стратегії в інтерпретації де Монбріаля та Ля Мезонева 

дозволяє застосовувати це поняття до різних сфер людської діяльності, в 

тому числі й до зовнішньої політики.  

 В цьому контексті варто також згадати розуміння стратегії, яке 

характерне для теорії ігор. Ця теорія активно використовувалась 

дослідниками-міжнародниками при вивченні конфліктів (здебільшого 

двосторонніх) та ядерного протистояння наддержав, тому що ці «ситуації» з 

мінімальною кількістю учасників надавали можливості створювати 

формалізовані моделі. В таких моделях учасники гри мають свої цілі та 

декілька варіантів дій щодо досягнення цих цілей, які залежать від дій 

протилежної сторони (найпростіші ігрові моделі – «дилема в’язня», 

«змагання статей» і «курча» [21, C. 128-131]). В цьому плані стратегію можна 

визначити як «найкращу лінію поведінки для кожного гравця, дії якого 

залежать від дій інших гравців» [362, P. 3]. Такий підхід до розуміння 

стратегії зосереджується на визнанні взаємозалежності рішень супротивників 

і очікувань щодо їхньої поведінки.    

Близьким до розуміння зовнішньополітичної стратегії є поняття 

«великої стратегії». Важко однозначно назвати його автора, але в сучасному 

розумінні цей термін вперше з’являється у роботах Х. А. Сарджанта і         

Дж. Веста «Велика стратегія» [347] (1941 р.) та Е. М. Іарла «Творці сучасної 

стратегії: Військова думка від Макіавеллі до Гітлера» [166] (1943 р.). Проте 
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поява цього поняття в роки Другої світової війни не означає відсутності 

«великої стратегії» в попередні історичні епохи. Як зазначає В. С. Мартел, 

«велика стратегія» існувала задовго до ХХ ст., але в силу переважання 

військової сфери над економічним, політичним, дипломатичним та іншими 

вимірами «велика стратегія» була пов’язана в першу чергу з «мистецтвом 

військового командування» та «плануванням і проведенням військових 

кампаній» [286, P. 24], тобто зі «стратегією» в її вузькому (військовому) 

розумінні.  

Х. А. Сарджант, Дж. Вест та Е. М. Іарл розглядають «велику стратегію» 

як «найвищий тип стратегії», який спрямований на забезпечення життєво 

необхідних інтересів держави та її безпеки не лише під час війни, а й під час 

миру. Отже, поняття «велика стратегія» виходить за межі «війни» та 

військової науки, хоча в своїх дослідженнях ці автори та їхні наступники 

продовжують активно використовувати термінологічний апарат військової 

сфери.  

Відомий військовий історик та теоретик Б. Г. Ліддел Гарт пропонує 

своє визначення «великої стратегії». Він вважає, що її метою «виступає 

координація та управління всіма ресурсами нації або групи держав задля 

досягнення політичної цілі війни» [272, P. 321-322]. У своїх пізніших працях 

він видозмінює визначення і відокремлює поняття «стратегії» від «великої 

стратегії»: «Стратегія спрямована на вирішення проблеми досягнення 

військової перемоги», тоді як «велика стратегія має бути більш 

довгостроковою – вона спрямована на вирішення проблеми досягнення 

миру», або принаймні миру на довгий строк [286, P. 27]. 

 Дж. Л. Геддіс пропонує інший підхід. Він визначає велику стратегію як 

«розраховані співвідношення засобів для досягнення широкого кола кінцевих 

цілей» [174, P. 7]. 

 У своїй фундаментальній праці «Стратегія: логіка війни і миру»           

Е. Люттвак доводить, що рішення, які приймаються під час війни в корені 
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відрізняються від рішень у мирний час. Він зазначає, що «логіка війни та 

логіка мирного часу є багато в чому протилежними і вимагають зовсім різних 

підходів і методів планування та мислення» [281]. Цей дослідник, який є 

автором книг на тему великої стратегії Римської імперії, Радянського Союзу 

та Візантійської імперії, нещодавно запропонував таке розуміння даного 

терміну: «Всі держави володіють великою стратегією, знають вони про це чи 

ні. Це невідворотно, тому що велика стратегія є рівнем, на якому знання і 

здатність до переконання або сучасними словами – інформація та дипломатія 

– взаємодіють з військовою могутністю для досягнення результатів у світі, в 

якому діють інші держави з власними «великими стратегіями» [361, P. 4].  

 С. Г. Сіннрайх пропонує широкий підхід до визначення цього терміну: 

«велика стратегія відображає сутність системного виконання заздалегідь 

складеного стратегічного проекту, який розрахований на довгострокову 

перспективу». В цьому визначенні підкреслюється часовий вимір «великої 

стратегії», а також її мета – реалізація стратегічного проекту. С. Краснер 

продовжує тему «стратегічного проекту» і «велику стратегію» визначає як 

«концептуальне бачення, що зображує яким є світ, малює яким він має бути і 

подає набір політик, які можуть створити цей порядок» [286, P. 31]. Отже, 

«велика стратегія» розглядається комплексно, вона містить концептуальні 

ідеї щодо бажаної організації світу та відповідні кроки, які має зробити 

держава для реалізації свого «світового проекту». Причому ці кроки 

стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави.  

Відомий британський історик П. Кеннеді досліджував історичний 

розвиток держав у своїй книзі «Розквіт і занепад великих держав» [238] і у 

наступній книзі – «Великі стратегії під час війни і миру» пропонує таке 

визначення:  «Сутність великої стратегії лежить в політиці, тобто у здатності 

державних лідерів поєднувати всі елементи, як військові, так і невійськові, 

для збереження і збільшення довгострокових (тобто і під час війни, і під час 

миру) життєво важливих інтересів нації» [237, P. 5].  
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«Велика стратегія» більшістю дослідників пов’язується з діяльністю 

держави під час війни і після неї, що підіймає питання про її безперервність 

та можливості змінюватись відповідно до умов навколишнього середовища. 

Коли держава не здатна адаптувати свою «велику стратегію», вона зазнає 

«поразок» на міжнародній арені, як це ілюструє в своїх роботах П. Кеннеді на 

прикладах імперської Іспанії, Великої Британії ХVIII ст. або Радянського 

Союзу.   

Отже, «велику стратегію» можна визначити як стратегічний проект 

держави, який спрямований на забезпечення життєво важливих інтересів у 

довгостроковій перспективі, та поєднує в собі широкий набір інструментів, 

які стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Вона є 

безперервною, тому має постійно змінюватись відповідно до умов 

міжнародного середовища. Для забезпечення досягнення головної мети 

великої стратегії необхідні дві умови: правильна оцінка стратегічної ситуації, 

тобто особливостей міжнародного середовища, і стратегічний аналіз, який 

передбачає вивчення провідних міжнародних акторів та їхньої політики     

[68, C. 196]. 

Варто також зазначити, що більшість авторів вважають, що «велика 

стратегія» формується в певній системі цінностей і має в своїй основі 

доктрину. В цьому контексті доктрину можна визначити як «формулювання 

принципів, на яких уряд пропонує будувати свої дії або політику в якійсь 

сфері, особливо в сфері міжнародних відносин»
 
[286, P. 43]. Український 

дослідник А. А. Субботін окрім принципів складовими елементами доктрини 

також називає цілі та засоби зовнішньої політики держави [55, С. 415-416].  

На відміну від «великої стратегії», яка розрахована на довгострокову 

перспективу, зовнішньополітична стратегія, на думку автора, є більш 

обмеженою в часі та більш деталізованою. В цьому сенсі її розуміння 

наближається до поняття «оперативної стратегії». Під цим терміном 

найчастіше розуміють «принципи, умови та способи використання сили» для 
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вдалого проведення військових операцій, які є частиною загальної військової 

стратегії [318, P. 11]. Якщо військову силу замінити на ресурси, то 

оперативну стратегію можна визначити як «принципи, умови та способи 

використання ресурсів для досягнення визначених цілей». Причому в такому 

плані зовнішньополітична стратегія може розглядатись як реалізація на 

практиці «великої стратегії», адже вона безпосередньо спрямовує ресурси 

країни на досягнення цілей, які є необхідними для втілення в життя 

стратегічного проекту держави. В цьому контексті автор вважає, що 

зовнішньополітична стратегія Франції, яку реалізовував Н. Саркозі, є 

частиною модифікованої «великої стратегії де Голля». Тому в основі 

стратегії Н. Саркозі лежать принципи доктрини голлізму. 

 Близьким до терміну «оперативної стратегії» є визначення «стратегії 

міжнародного актора» авторства Циганкова П. А.: «метод аналізу ситуації, 

оцінка напрямків її можливого розвитку, співставлення отриманої картини з 

власними інтересами і вибір на цій основі найбільш вдалих моментів і 

найбільш ефективних засобів для реалізації поставленої мети» [68, C. 194-

195], причому цей дослідник зазначає, що зміна ситуації веде до зміни 

стратегії – від уточнення і корекції її пріоритетів до загальної заміни всіх її 

основних елементів.  

Поняття «зовнішньополітичної стратегії», яке пропонує український 

дослідник Капітоненко М. Г., є близьким за змістом до терміну «оперативної 

стратегії», однак включає елементи «великої стратегії». Під 

зовнішньополітичною стратегією цей автор розуміє «систему практичних 

заходів держави з досягнення цілей зовнішньої політики» [20]. Ця система 

регламентується теоретичними положеннями, які містяться в 

зовнішньополітичній і військово-політичній доктринах, концепціях 

зовнішньої політики та національної безпеки тощо, що наближає таке 

розуміння зовнішньополітичної стратегії до терміну «великої стратегії». 

Важливим моментом, на який звертає увагу Капітоненко М. Г., є критерії 
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оцінки ефективності зовнішньополітичної діяльності держави та відносна 

цінність і пріоритетність визначених цілей, які мають забезпечувати 

своєчасну адаптацію зовнішньополітичної стратегії до змін у міжнародному 

середовищі.  

 Синтезуючи теоретичні положення про поняття «стратегія», для даного 

дисертаційного дослідження автор пропонує наступне розуміння 

«зовнішньополітичної стратегії», а також її складові та характеристики.  

Зовнішньополітична стратегія – цілеспрямована діяльність держави на 

міжнародній арені з метою реалізації визначених 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). Успішність реалізації стратегії 

залежить від правильної оцінки стратегічної ситуації, в т. ч. можливих дій 

інших впливових міжнародних акторів. Відповідно до цієї оцінки 

здійснюється вибір конкретних засобів і визначаються ймовірні партнери чи 

«проблемні» країни (або інші учасники міжнародних відносин). Вагомою 

складовою зовнішньополітичної стратегії є її безпековий вимір, тому нерідко 

її основою виступає стратегія національної безпеки або військово-політична 

доктрина.  

Зовнішньополітична стратегія є комплексним і складним явищем, 

оскільки стосується всіх сфер життєдіяльності держави, які мають зовнішній 

вимір або залежать від подій та тенденцій на міжнародній арені. В більшості 

випадків головною метою держави є захист і просування своїх 

(національних) інтересів, певні з яких у визначений часовий відрізок можуть 

мати більше значення, ніж інші.  

 «Зовнішньополітичну стратегію» необхідно відрізняти від  «зовнішньої 

політики» та «зовнішньополітичної доктрини». Зовнішня політика охоплює 

набагато ширший спектр елементів та напрямків діяльності. ЇЇ можна 
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визначити як «сукупність практичних рішень» [193, P. 41] або як «сукупність 

елементів, через які певне утворення (наприклад, держава) стверджується по 

відношенню до інших» [371, P. 9]. Субботін А. А. пропонує під цим поняттям 

розуміти «систему дій міжнародного актора, яка спрямована на забезпечення 

впливу на поведінку інших суб’єктів міжнародних відносин та на 

пристосування до наслідків процесів міжнародної системи» [55, С. 529]. 

Зовнішньополітична доктрина, як вже зазначалось, визначає принципи, цілі 

та засоби зовнішньої політики держави.  

 Таким чином, зовнішньополітична стратегія є сукупністю визначених 

кроків держави з реалізації її головних цілей на міжнародній арені, які 

ґрунтуються на зовнішньополітичній доктрині та входять до системи 

зовнішньої політики держави.  

Зовнішньополітична стратегія, як і «велика стратегія», розробляється в 

певному культурному середовищі та у певній системі цінностей, що в першу 

чергу пов’язано з доктринальним виміром стратегії. Для розуміння впливу 

цих факторів на процес формулювання і реалізації стратегій автор пропонує 

ознайомитись з категорією «стратегічної культури».  

 Це поняття виникає наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр., коли 

з’являються роботи, в яких автори пояснюють відмінності між 

американським і радянським підходом до ядерної стратегії різницею в 

історичному досвіді, політичній культурі та географії [225, P. 36]. Серед 

таких досліджень варто назвати роботи Дж. Л. Снайдера «Радянська 

стратегічна культура: висновки щодо ядерних опцій» [372], К. Грея 

«Національний стиль в стратегії: приклад Америки» [188], «Ядерна стратегія 

та національний стиль» і Д. Р. Джонса «Радянська стратегічна культура» 

[228]. Дж. Снайдер першим увів у обіг термін «стратегічної культури», під 

яким він розумів «сукупність ідеалів, емоційно обумовлених реакцій та 

моделей звичайної поведінки, які члени національної стратегічної спільноти 
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засвоюють через навчання або наслідування і поділяють один з одним по 

відношенню до ядерної стратегії» [372, P. 8].  

На думку К. Грея, «стратегічна культура» пов’язана з «порядком 

мислення і дій щодо використання сили, який походить від сприйняття 

національного історичного досвіду, самохарактеристики і особливого досвіду 

в географії, політичній філософії, громадянській культурі, а також способу 

життя, який характеризує громадянську свідомість». На основі цього 

припущення цей автор приходить до висновку, що існують виразні 

національні «стилі» в сфері розробки і прийняття стратегічних рішень [188, 

P. 22].  

Підхід К. Грея критикує А. І. Джонстон, який вважає, що занадто 

широке і аморфне визначення «стратегічної культури», яка включає 

національний характер, політичну філософію, історичний досвід і так далі, 

майже не залишає простору для іншого, окрім «культурного», пояснення 

стратегічного вибору, а оскільки всі люди є «культурними агентами» [324, P. 

280], то «стратегічна культура» не допомагає встановити причинно-

наслідковий зв’язок [224, P. 519]. Крім того, кожна «складова» стратегічної 

культури може бути самостійним поясненням стратегічного вибору. Також 

А. І. Джонстон вказує на те, що визначаючи стратегічну культуру через 

«моделі поведінки», К. Грей та інші дослідники «першого покоління» 

жорстко детермінують зв’язок між стратегічною культурою та стратегічним 

вибором: певний стратегічний порядок мислення (наприклад, американський 

чи радянський) неухильно веде до певного типу поведінки. А. І. Джонстон 

визначає стратегічну культуру як «цілісну систему символів (аргументаційні 

та мовні структури, аналогії, метафори), яка впливає на встановлення 

наскрізних і довготривалих стратегічних преференцій шляхом 

формулювання концепцій ролі та дієвості військової сили у міждержавних 

політичних відносинах, а також через створення навколо цих концепцій 
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атмосфери дійсності, що ці стратегічні преференції видаються єдино 

реалістичними і ефективними» [225, P. 37-39, 46]. 

Між К. Греєм та А. І. Джонстоном розгорнулась ціла наукова дискусія 

навколо цієї теми [225; 189; 224], в результаті якої перший модифікує свою 

дефініцію «стратегічної культури» і визначає її як «контекст, який створює 

рамки під час вироблення стратегічних рішень, а не детермінує стратегічну 

поведінку» [189, P. 49]. М. К. Деш зауважує з цього приводу, що таке 

визначення стратегічної культури позбавляє його «пояснювальної сили» 

[158, P. 170]. Не вдаючись в деталі цієї наукової дискусії варто звернути 

увагу на наступні моменти. 

По-перше, попри певні недоліки різних підходів до категорії 

«стратегічна культура» і певної розмитості цього терміну, дослідження 

впливу (взаємовпливу) культури і стратегічних рішень надають 

альтернативне теорії раціонального вибору пояснення, допомагаючи, таким 

чином заповнити прогалини, які залишають раціоналістичні схеми. 

По-друге, представники «третього покоління» досліджень «стратегічної 

культури», які вивчали переважно «військову культуру», «політично-

військову культуру» та інші «організаційні» культури, зміщують акцент з 

історичного досвіду на недавню практику і досвід, що вказує на динамічність 

цих видів культури, тобто «стратегічна культура» може змінюватись в 

залежності від змін у внутрішньому політичному середовищі [225, P. 41-42].  

По-третє, А. І. Джонстон пропонує виділити в «стратегічній культурі», 

яку він розглядає як «систему символів», дві складові. Перша з них – 

«центральна парадигма» – складається з базових (фундаментальних) 

припущень про організацію стратегічного середовища, а саме: про роль війни 

у людських взаємовідносинах (чи є війна невідворотною, чи вона порушує 

природній стан речей), про природу опонента та загрозу, яку він собою 

представляє (гра з нульовою сумою чи зі змінною), і про ефективність 

використання сили (чи можливо контролювати наслідки та усунути загрози, а 
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також умови, за яких використання сили є доцільним). Варто звернути увагу 

на те, що цю «центральну парадигму» стратегічної культури А. І. Джонстон 

пов’язує з інформацією, яка має глибокі історичні корені, а не залежить від 

поточного стану середовища.  

Друга складова «стратегічної культури» містить припущення 

оперативного рівня про те, які стратегічні опції є найбільш ефективними у 

протидії загрозам з навколишнього середовища. Ці припущення відповідно 

залежать від першої складової. І саме на цьому рівні преференцій щодо дій 

стратегічна культура здійснює вплив на поведінковий вибір: оскільки певна 

держава має преференції щодо якоїсь конкретної стратегії, можна висунути 

припущення, який стратегічний вибір зробить ця держава [225, P. 46-49].   

Отже, категорія «стратегічної культури» на даному етапі є доволі 

дискусійною і не достатньо дослідженою, але представляє собою 

альтернативний і корисний підхід для аналізу розробки і прийняття стратегій 

держави, а також для вивчення видозміни «великої стратегії» протягом 

тривалого історичного періоду. Для даного дисертаційного дослідження 

важливим є припущення теоретиків «стратегічної культури» про вплив ідей, 

символів та історичного досвіду (як минулого, так і недавньої практики) на 

прийняття тих чи інших стратегічних рішень.  

 З «стратегічною культурою» тісно пов’язане поняття «механізму 

залежності від попереднього вибору» («path dependency»). Цей механізм 

визначає вибір тих зовнішньополітичних інструментів та дій, які в минулому 

цієї держави довели свою ефективність, або, навпаки, відмова від тих кроків, 

які в попередні рази виявились безрезультатними [194, P. 136].  

 Отже, можна підсумувати, що методологія даного дослідження, 

предметом якого виступає зовнішньополітична стратегія Франції за 

президентства Н. Саркозі, побудована на поєднанні раціоналістичного і 

конструктивістського підходів із використанням деяких елементів «аналізу 

зовнішньої політики».  
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 Це відображається, по-перше, у необхідності дослідження 

зовнішньополітичної ідентичності та дискурсів Франції, які нерозривно 

пов’язані з голлізмом та його еволюцією. По-друге, для пояснення і оцінки 

зовнішньополітичних рішень, прийнятих Н. Саркозі, автор розглядає деякі 

матеріальні фактори, а також з’ясовує, як структурні параметри 

постбіполярного світу сприймаються французькою політичною елітою і, 

відповідно, як це проявляється у зовнішньополітичному курсі держави. По-

третє, в даному дослідженні необхідно враховувати особливості структури 

влади у Франції та характерні риси осіб, що приймають рішення. 

 Центральною категорією виступає поняття зовнішньополітичної 

стратегії, яке автор використовує для встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків між цілями, поставленими президентом Н. Саркозі перед Францією, і 

результатами, що були досягнуті. Важливим в цьому плані виступає аналіз 

факторів, які сприяли або, навпаки, завадили реалізації цілей стратегії.  

 

 

1.2. Стан наукової розробки теми. Джерельна база дослідження 

 

 Зовнішня політика Франції є комплексним і багатогранним явищем, 

якому присвячена велика кількість монографій, наукових статей і 

аналітичних матеріалів. 

 Серед офіційних документів, які складають значну частину джерельної 

бази дисертаційного дослідження, можна виділити 4 групи: 

1. офіційні промови та прес-конференції президентів Франції, зокрема    

Ф. Міттерана [299], Ж. Ширака [128-131] та Н. Саркозі [348-360], а 

також інших французьких високопосадовців і політиків [164; 229]; 

2. Біла книга з зовнішньої та європейської політики 2008 р. [246], Біла 

книга з оборони 1994 р. [275], Біла книга з оборони та національної 

безпеки 2008 р. [154], Біла книга з оборони та національної безпеки 
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2013 р. [276], в яких викладені концептуальні основи зовнішньої та 

безпекової політики Франції, закони про військові програми [227; 329-

333], які надають фактичний матеріал про стан і перспективи розвитку 

французьких звичайних і стратегічних (ядерних) сил, а також доповідь 

Ю. Ведріна «Франція і глобалізація» [398], в якій детально 

проаналізовані виклики глобалізації для П’ятої Республіки; 

3. документи, в яких викладені пріоритети головування Франції в ЄС, в 

«Великій Вісімці» і «Великій Двадцятці» [229; 328]; 

4. двосторонні та багатосторонні угоди, зокрема франко-британські угоди 

2010 р. про військове співробітництво [389; 390] та Лісабонський 

договір [391], спільні декларації та заяви лідерів європейських країн по 

результатах проведених самітів і засідань відповідних робочих груп 

[79; 114; 168; 226; 252; 334; 337].  

Окремо серед офіційних документів варто зазначити про резолюції 

Ради Безпеки ООН, зокрема по Лівії та Кот-д-Івуару [269; 338].  

Важливу групу джерел, які надали фактичний матеріал, складає 

французька та європейська преса, особливо це стосується таких видань (їхніх 

електронних версій)  як «Монд» [252; 255; 269; 311], «Фігаро» [182; 253; 254; 

260], «Ліберасьйон» [83; 259], «Брюссель 2» [190; 191].  

Теоретико-концептуальну літературу, яка лягла в основу концепції 

роботи, можна поділити на дві групи: 

1. роботи з теорії міжнародних відносин і аналізу зовнішньої політики; 

2. роботи зі сфери стратегічних і безпекових досліджень.  

В публікаціях першої групи дослідників викладені основні положення 

реалістичної парадигми міжнародних відносин [193; 341; 288; 402; 404] і 

конструктивістського підходу [115; 159; 170; 292; 366; 400; 401; 407], які 

автор намагався поєднати в даному дисертаційному дослідженні. 

Важливими категоріями при аналізі зовнішньої політики Франції 

виявились поняття дискурсу і державної та зовнішньополітичної 
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ідентичності, які розглядаються відповідно в роботах Дж. Торфінг [387],        

О. Вівера [400], Т. Діеза [159], В. Шмідт, К. Радаеллі [366], Р. Доті [163] та    

Б. Андерсона [80], І. Тимофєєва [51], О. Вівера [401], М. Фіннемор,                

К. Сіккінк [170], А. Вендта [407], Д. Кемпбела [115], О. Шаповалової [72-73], 

Ю. Цирфи [65-66]. Особливо варто відзначити роботи О. Вівера 

«Дискурсивні підходи» [400] і В. Шмідт та К. Радаеллі «Зміни в політиці та 

дискурс в Європі: концептуальні та методологічні аспекти» [366], в яких 

автори не лише детально роз’яснюють категорію дискурсу, а й аналізують 

переваги і недоліки його використання в якості інструменту дослідження. 

Основоположною роботою для розуміння категорії зовнішньополітичної 

ідентичності виступає стаття А. Вендта «Колективна ідентичність та 

міжнародна держава» [407], а також дисертаційні роботи українських 

дослідників О. І. Шаповалової [72-73] та Ю. А. Цирфи [65-66].  

Дослідження поняття «стратегічної культури», яке виникло на стику 

стратегічних досліджень і «аналізу зовнішньої політики», було 

започатковано в роботах Дж. Л. Снайдера «Радянська стратегічна культура: 

висновки щодо ядерних опцій» [372], К. Грея «Національний стиль в 

стратегії: приклад Америки» [188], «Ядерна стратегія та національний стиль» 

та Д. Р. Джонса «Радянська стратегічна культура» [228]. Відображенням 

сучасного стану дискусії з приводу цієї категорії можна знайти в низці статей 

К. Грея та А. І. Джонстона, які формують відповідний науковий спір [189; 

224; 225].  

Стратегічні дослідження займаються вивченням феномену стратегії та 

стратегічної думки. Вони є окремим напрямком в рамках міжнародно-

політичної науки, як стверджує Ш.-Ф. Давід [149]. Надзвичайно важливою 

для розуміння сучасного стану стратегічних і безпекових досліджень у 

Франції та в світі виступає монографія цього канадського дослідника «Війна 

та мир. Сучасні підходи до безпеки та стратегії» [149], в якій серед іншого 
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міститься аналіз впливу новітніх технологій на ведення військових операцій, 

а також різні категорії безпеки («людська безпека», «соціетальна безпека»).  

Метою стратегічних досліджень є аналіз факторів, які полегшують, 

стримують або забороняють застосування сили. У свою «золоту еру», яка 

припадає на роки «холодної війни», стратегічні дослідження були головним 

чином спрямовані на вивчення військового виміру безпеки і здебільшого 

були пов’язані з ядерними стратегіями. Після завершення біполярного 

протистояння увагу дослідників все більше починають привертати 

невійськові аспекти безпеки, а окрім питань національної безпеки 

актуальними також стають питання регіональної, міжнародної та глобальної 

безпеки, що, відповідно, потребує відмінних від періоду «холодної війни» 

стратегій. Пожвавлення інтересу саме до невійськових аспектів безпеки 

сприяє швидкому розвитку безпекових досліджень, які «виходять» з лона 

стратегічних досліджень та займають їхнє місце, зміщуючи стратегічне 

вчення на другий план. В англомовних наукових колах сьогодні стратегічні 

дослідження визначаються складовою безпекових досліджень, хоча спочатку 

було навпаки [149].  

В цьому контексті існує певна відмінність між англомовними і 

французькими авторами. У Франції безпекові дослідження як такі не 

відокремились від стратегічних досліджень. В ХХІ ст. французькі дослідники 

намагаються розвивати стратегічну думку у тісному взаємозв’язку з 

вивченням безпекових питань, що, як вважає Ш.-Ф. Давід, є не лише 

доцільним, але і необхідним. Проте варто зазначити, що, на думку Е. Куто-

Бегарі [141] та Ф. Шарійона [120], яких можна назвати провідними авторами 

сучасних стратегічних досліджень у Франції, французька стратегічна думка 

на даному етапі переживає кризу. 

Своєрідним виключенням у французьких стратегічних дослідженнях є 

наявність своєї «паризької» школи «безпекових досліджень» на зразок 

«копенгагенської» та «уельської» (або «аберіствітської»), назви яких 
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запропонував О. Вівер на конференції в 2004 р. На відміну від двох останніх 

шкіл, що працюють в рамках міжнародних відносин і залучають експертів, 

які спеціалізуються на стратегічних дослідженнях і на вивченні міжнародної 

безпеки та миру, «паризька школа» застосовує різні дисципліни, включаючи 

політичну соціологію, кримінологію, право та міжнародні відносини, і 

взаємодіє з експертами, які пов’язані зі сферою внутрішньої безпеки. 

«Паризька школа» фокусується на дослідженнях різних аспектів 

«внутрішньої» безпеки (внутрішні заворушення, міграційні проблеми, 

контроль державних кордонів, організаційна структура органів правопорядку 

тощо), що не є предметом даного дослідження. Проте цікавою є думка групи 

дослідників цієї школи про вплив ідей французьких філософів-

постструктуралістів М. Фуко, Р. Барта, Ж. Дерріда, Ж. Дельоза на критичний 

підхід до розуміння категорії «безпека» [145].  

 Характерною особливістю стратегічних досліджень у Франції було 

переважання військових спеціалістів (на відміну від США, де, окрім 

військових, стратегічними дослідженнями активно займалися й академіки), 

що визначило домінування військового і ядерного фактору в них і обумовило 

їхню кризу у постбіполярний період.  

Третьою особливістю французьких стратегічних досліджень є значний 

інтерес до геополітичного виміру, що пов’язано з існуванням потужної 

французької геополітичної школи, яка має багато прихильників серед 

французьких дослідників.  

Певним поштовхом до пожвавлення стратегічних досліджень у Франції 

Н. Бавере називає появу Білої книги з оборони та національної безпеки    

2008 р. [89]. Однак, на думку А. Жокса, Біла книга наслідує американську 

стратегічну думку, яка робить «безпеку» центральною категорією Білої 

книги, що не є характерним для французької військової культури та політики 

Франції [231].  
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Для стимулювання стратегічних досліджень у Франції в 2010 р. була 

створена спеціальна структура – Інститут стратегічних досліджень при 

Військовій школі (L’Institut de recherche stratégique de l'École militaire – 

IRSEM), яка об’єднала представників академічних і військових кіл. IRSEM 

нараховує вісім сфер дослідження: вивчення нових конфліктів, стратегічна 

думка і нові поняття, озброєння і розповсюдження (ці напрямки 

об’єднуються у групу «Міжнародна безпека»); трансатлантична і 

європейська безпека, регіональні порівняльні безпекові дослідження (група 

«Регіональна безпека»); оборона і суспільство, історія оборони та озброєнь, 

юридичні аспекти оборони (група «Політика оборони»). Отже, IRSEM 

займається переважно військовими питаннями і політикою оборони.  

Окрім цієї установи необхідно також назвати Французький інститут 

міжнародних відносин (l’Institut Français des relations internationales – IFRI), 

Фонд стратегічних досліджень (la Fondation pour la recherche stratégique – 

FRS) та Інститут міжнародних і стратегічних досліджень (l’Institut de 

recherches internationales et stratégiques – IRIS). Ці визнані французькі think 

tanks, однак, займаються здебільшого геополітичним аналізом і 

дослідженням різних аспектів міжнародних відносин (IFRI, IRIS) або 

військовими питаннями, озброєннями (FRS, IRIS) та ядерною 

проблематикою (FRS) [256]. 

Схожа ситуація складається і з науково-практичними журналами. 

«Revue défense nationale» («Журнал національна оборона»), «Revue 

internationale et stratégique» («Міжнародний і стратегічний журнал»), «Anné 

stratégique» («Стратегічний рік»), «AGIR» («Діяти»), «Cahiers de l’IRSEM» 

(«Записки ІРСЕМ») та інші більшою мірою відображають актуальні питання 

військової сфери, оборонної політики, міжнародних відносин (в тому числі 

економічні та інформаційні аспекти), стан і перспективи розвитку 

європейської системи безпеки (зокрема ЄПБО), а також розглядають 
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зовнішню політику провідних країн сучасності (США, Китай, Індія, 

Німеччина, Бразилія, Росія, Туреччина тощо).  

 В той же час концептуально-теоретичні праці або ж роботи 

практичного спрямування, які були б присвячені стратегії Франції на 

міжнародній арені в постбіполярному світі є доволі фрагментарними, що 

обумовлює актуальність даного дослідження.  

 Серед робіт, в яких висвітлені деякі аспекти (переважно військового 

характеру) сучасної французької стратегії на міжнародній арені можна 

назвати публікації Д. Давіда [151] та Л. Пуар’є [320; 322], в яких аналізується 

необхідність адаптації французької військової політики до умов 

постбіполярного світу, а також статтю Б. Кольсона «Французька стратегічна 

культура» [138], в якій автор розглядає постійні та змінні елементи 

стратегічної культури Франції.  

 Для розуміння сутності та структурних елементів категорії «стратегія» 

були використані теоретичні положення фундаментальних робіт зі стратегії 

таких французьких авторів як Е. Куто-Бегарі [144], А. Бофра [90], Л. Пуар’є 

[321], Т. де Монбріаля [38], Е. де Ля Мезонева [282], для яких (за 

виключенням Е. Куто-Бегарі) характерний широкий підхід до розуміння 

стратегії, що робить можливим використання цієї категорії до сфери 

зовнішньої політики.  

 Для з’ясування особливостей поняття «зовнішньополітичної стратегії», 

а також її розробки і подальшої адаптації автором було досліджено 

теоретико-ігрове розуміння стратегії, а також категорія «великої стратегії». 

Розуміння стратегії в рамках теорії ігор висвітлюється в роботах                     

Т. К. Шеллінга [362], а також в монографіях Т. де Монбріаля [38] та               

М. Г. Капітоненка [21].  

 Поняття «великої стратегії» висвітлюється в роботах Х. А. Сарджанта і 

Дж. Веста [347], Е. М. Іарла [166], Б. Г. Ліддел Гарта [272], Дж. Л. Геддіса 

[174], Е. Люттвака [281], С. Г. Сіннрайха, П. Кеннеді [237-238]. Особливо 



39 

 

 

 

варто відзначити роботу В. С. Мартела «Велика стратегія в теорії та практиці. 

Необхідність для ефективної американської зовнішньої політики» [286], в 

якій проаналізовані витоки цієї категорії та різноманітні підходи.  

  Наступну велику групу складають публікації та монографії, присвячені 

голлістській спадщині, які можна поділити на дві підгрупи: 1) роботи, в яких 

висвітлюється період президентства Ш. де Голля; 2) роботи з зовнішньої 

політики Франції, в яких досліджуються питання еволюції доктрини 

голлізму.  

Зовнішня політика Франції за президентства Ш. де Голля, його 

доктрина та особистість виступала і продовжує виступати предметом 

дослідження великої кількості публікацій, мемуарів і біографій, яких 

нараховується понад трьох тисяч [287]. Існує три ключових погляди щодо 

пояснення головних мотивів зовнішньополітичної лінії генерала де Голля. 

Перша група дослідників розглядає засновника П’ятої Республіки як 

ірраціонального і занадто егоцентричного лідера, який через конфронтацію з 

США намагався відновити статус Франції в якості «великої держави». Друга 

група дослідників вважає, що зовнішня політика Франції періоду де Голля 

визначалась антиамериканізмом та невизнанням лідерства США. Третя група 

наполягає на тому, що суперечності між Парижем і Вашингтоном у 1960-х 

рр. виникали через розходження національних цілей та антигегемоністичні (а 

не антиамериканські) прагнення французького президента.  

Сильно розходяться погляди авторів щодо існування «великої 

стратегії» у де Голля від заперечення наявності певного глобального проекту 

до визнання комплексної стратегії, головною метою якої було подолання 

біполярної структури «холодної війни». З останніх публікацій на тему 

«великої стратегії де Голля» варто відзначити ґрунтовну роботу                      

Г. Дж. Мартіна «Холодна війна генерала де Голля: Конкуренція 

американській гегемонії, 1963-1968» [287], в якій автор обстоює тезу про 
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наявність стратегії у де Голля, але разом з тим аналізує певні його 

«помилки».  

Серед робіт присвячених періоду президентства де Голля варто назвати 

книгу Ф. Бозо «Де Голль, Сполучені Штати і Атлантичний Альянс. Дві 

стратегії для Європи» [104], в якій розглядається політика генерала по 

відношенню до США і НАТО, та монографію М. Ваїса «Велич: зовнішня 

політика де Голля (1958-1969)» [397], в якій автор досліджує концептульно-

філософські засади зовнішньої політики генерала та його практичні кроки. 

Цікаво, що М. Ваїс вважає, що де Голлю не вдалось досягнути тих амбітних 

цілей у зовнішній політиці, які він поставив перед Францією (в першу чергу 

це стосується подолання «системи Ялти»). В цих роботах переважає 

історичний підхід. 

Також варто зазначити роботи, в яких висвітлюється як період де 

Голля, так і подальша еволюція зовнішньополітичних підходів Франції. До 

таких робіт відносяться монографії Ф. Гордона «Певне уявлення про 

Францію. Французька безпекова політика та голлітська спадщина» [185] і       

Т. Кітинг «Конструюючи голлістський консенсус. Французька політика щодо 

Сполучених Штатів в НАТО (1958-2000) крізь призму культури» [234]. 

Причому якщо Ф. Гордон в своїй роботі аналізує «голлітські ідеї» для 

пояснення зовнішньої політики Франції, що заклало основи для подальших 

досліджень зовнішньополітичної ідентичності П’ятої Республіки, то 

монографія Т. Кітинг написана в конструктивістській манері із 

застосуванням категорій «ідентичності» та «стратегічної культури».  

Висвітленню зовнішньої політики Франції біполярного і 

постбіполярного періоду присвячена низка робіт, в яких в тому числі 

досліджуються питання її еволюції та релевантності доктрині голлізму. 

Серед них можна назвати праці Ф. Шарійона [122-123], Ф. Бозо [105-106],   

С. Хоффманна [204], С. Ф. Крамера [242], Ф. Моро-Дефаржа [302], М. ван 
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Херпена [202], П. Боніфаса [98], М. Ваїса [395], С. Сюра [375], А. Шептицьки 

[378].  В цих роботах переважає матеріалістичний підхід. 

 Останню найбільшу групу досліджень складають публікації та 

аналітичні матеріали, в яких висвітлені практичні аспекти зовнішньої 

політики Франції, зокрема в період президентства Н. Саркозі. 

Переважна більшість робіт з цієї групи написана в дусі 

раціоналістичного підходу і описово-оціночного характеру. Однак, існує 

низка робіт конструктивістського спрямування, зокрема праця У. Хольм 

«Саркозисм: Нова європейська – і зовнішня політика в старих французьких 

пляшках?» [208], в якій автор пояснює політику Парижа крізь призму 

категорії ідентичності, а також стаття Х. Ларсена «Російсько-грузинська 

війна та після неї: прямуючи до європейського концерту великих держав» 

[251], в якій дослідник в тому числі розглядає політику Франції по 

відношенню до Росії та пояснює посередництво Парижа в російсько-

грузинському конфлікті.  

Найбільш дослідженою темою наукових статей періоду Н. Саркозі 

виступає євроінтеграційна політика Франції. Вона представлена роботами  

Деусса Р. і Менона А. [156], Коопманна М. і Шилда Дж. [241], Лекесна К. 

[262] і Розенберга О. [263], Лефевра М. [257], Шварцер Д. [368], Шалтьєл Ф. 

[118], Жіуліані Ж.-Д. [179], Гуляр С. [187], які аналізують перспективи і 

результати головування Франції в ЄС. Французькому головуванню 

присвячені монографії Боніфаса П. і Сюора Ф. [95], Флаш-Муджін К. [249], 

Жуіє Ж.-П. та Куаняр С. [230], а також спеціальні «досьє» в деяких 

збірниках: «Викликли французького головування в ЄС» [264] в 

«Міжнародному і стратегічному журналі», «Європейський Союз: цілі та 

завдання французького головування» [393] в «Поглядах на сучасність», 

«Французьке головування в Європейському Союзі» [327] в «Суспільному». 

Безпекові аспекти головування Франції знайшли відображення в окремому 

випуску фахового журналу «Національна оборона і колективна безпека» 
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[326] та у роботі «Французьке головування Європейського Союзу та ЄПБО: 

обмеження, можливості, тенденції» Науково-дослідного центру Військової 

школи [248].  

Величезна кількість літератури з питань головування Франції в ЄС 

контрастує з майже відсутністю комплексних досліджень євроінтеграційної 

політики Франції періоду після Ж. Ширака, серед яких можна назвати статтю 

Р. Деусса «Ніколя Саркозі Європеєць» [155]. 

Вагомий доробок складають публікації, які присвячені європейській та 

євроінтеграційній політиці Парижа до каденції Н. Саркозі. З останніх робіт в 

цьому напрямку варто зазначити про монографію К. Лекесна «Франція в 

новій Європі» [261], в якій автор серед іншого пояснює специфічну позицію 

Парижа щодо розширення ЄС та глобалізації.  

Існує велика кількість робіт, які присвячені різним аспектам 

європейської інтеграції, що так чи інакше стосуються євроінтеграційної 

політики Франції. Серед таких робіт можна назвати книгу Саймона Л. 

«Геополітичні зміни, велика стратегія та європейська безпека: головоломка 

ЄС – НАТО» [370] або роботу Коен-Танюжі Л. «Коли Європа прокинеться» 

[136]. 

Отже, в літературі, яка присвячена євроінтеграційній та європейській 

політиці Франції, існує значна прогалина щодо комплексного висвітлення 

євроінтеграційної стратегії Франції за президентства Н. Саркозі, що свідчить 

про наукову актуальність даного дослідження.  

Амбіційний середземноморський проект Н. Саркозі став темою 

багатьох публікацій. Серед авторів, які досліджували «Союз для 

Середземномор’я», можна назвати Шмід Д. [365], Анрі Ж.-Р. [201], Боуена Н. 

[101], Джилеспай Р. [178], Шлюмбергера О. [364], Дарбуша Х. [148], Хант Д. 

[218], Шумахера Т. [367], Холліса Р. [207], Холдена П. [206], Дельгадо М. 

[157], Біччі Ф. [93]. 
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Широко висвітлена участь Франції в регулюванні світової фінансово-

економічної кризи. На цю тему писали Жабко Н. та Массок Е. [223], 

Коопманн М. і Шилд Дж. [241], Лекесн К. та Розенберг О. [263], Віндел Н. 

[408]. Цій темі також присвячена колективна робота Французького інституту 

міжнародних відносин «Європа перед обличчям кризи» [280]. 

Безпекова складова євроінтеграційної політики Парижа представлена 

великою кількістю робіт. Розвиток і перспективи ЄПБО, а також політика 

Франції в цьому плані висвітлюється в працях Менона А. [295-296], Рікер П. 

[339], Терпана Ф. [384], Іронделя Б. [219], Маззуселлі К. [291], Молні Ж.-П. 

[290], Кандель М. і Перрюша Ж.-П. [233]. Найбільш деталізований і глибокий 

аналіз позицій і ролі Франції в ЄПБО подається в роботах Дж. Ховорта [209-

212; 214], а також у його монографії «Безпекова і оборонна політика в 

Європейському Союзі», друга редакція якої вийшла в 2014 р. [213]. 

Ці ж автори розглядають роль Франції в становленні та розвитку 

спільної зовнішньої політики ЄС та її значення для Парижа. 

Окремо варто зазначити про дослідження, присвячені «європеїзації» 

політики Франції, зокрема в сфері безпеки. Серед авторів, які працюють з 

цією темою, можна назвати Шарійона Ф. [122], Терпана Ф. [384], Рікер П. 

[339], Багеуако-Пенон Н. [84], Іронделя Б. [220], Ніве Б. [306]. 

Велике значення для розуміння євроінтеграційної стратегії Франції 

мають франко-німецькі та франко-британські відносини, а також роботи, 

присвячені зовнішній і безпековій політиці Німеччини та Британії. 

Військово-політичні аспекти франко-німецької взаємодії розглядаються в 

працях Рюля Л. [343], Гарайса С. Б. і Леонард Н. [175]. Стратегії та цілі 

Парижа і Берліна в ЄС аналізуються в працях Меймета М. та Гьолера Д. 

[294], Клуе Л.-М. і Марчетті А. [132], Шилда Дж. [363]. Особливо варто 

відзначити роботу Мажор К. «Франція, Німеччина і європейська оборона: 

більше прагматизму і менше пафосу» [283], в якій висвітлюються результати 

і проблеми франко-німецького партнерства в рамках ЄПБО, а також 
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подаються рекомендації щодо розвитку спільного європейського лідерства 

цих країн. Глибокий аналіз франко-німецьких двосторонніх відносин містить 

монографія Кротза У. та Шилда Дж. «Формуючи Європу: Франція, 

Німеччина і вбудований білатералізм від Єлисейського договору до політики 

в 21 столітті» [244]. Важливі аспекти зовнішньої і безпекової політики ФРН, 

які пояснюють суперечності між Францією та Німеччиною в рамках ЄПБО і 

СЗПБ, розглядаються в статті Гьолера Д. і Йоппа М. [181]. 

Франко-британські відносини висвітлюються в роботах                 

Ліндлі-Френча Дж. [273-274], О’Доннелл К. М. [313], Джонса Б. [227], 

Бікертона К. [94], Крау А. [146], Гоміс Б. [183].  

Варто також зазначити про статті Маззуселлі К. [291], Панье А. та 

Шмітт О. [315], які досліджують франко-німецьке партнерство в ЄС у 

порівнянні з франко-британською взаємодією в ЄС.  

Великий обсяг 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 в 

раціоналістичній манері. До таких авторів належать Шарійон Ф. [121],     

Бозо Ф. [102-103; 107], Давід Д. [150], ван Херпен М. [203], Рікер П. [340], 

Ірондель Б. та Меран Ф. [221], Кайгер Дж. [235], Ерхарт Г. Дж. [167],       

Песм Ф. [317], Ховорт Дж. [210-211], Ваїс М. [396], Шевенман Ж.-П. [127], 

де Рюссе А.-А. [344]. 

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 світового устрою цими країнами. Серед провідних спеціалістів 

франко-американських відносин можна назвати М. Бреннера та                       

Г. Пармант’єра [109], Ф. Бозо [104; 108], Ф. Есбура [198], П. Асснера         

[196-197], Ч. Когана [133], С. Серфаті [369] та Ф. Гордона [186]. Франко-
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американські відносини періоду Н. Саркозі висвітлюються в роботах             

Ч. Когана [134-135], Ф. Шарійона [121-122], М. ван Херпена [203], Ф. Бозо 

[103], Дж. Кайгерa [235]. Окремо необхідно зазначити про роботи                  

Д. Г. Хегланда [194], Дж. Ховорта [210-211], У. Кротза і Дж. Сперлінга [245], 

які розглядають відносини Франції та США із залученням елементів 

конструктивістського підходу, використовуючи такі поняття як 

«ідентичність» та «стратегічна культура». 

 Безпекова політика Франції висвітлюється здебільшого в контексті 

становлення і розвитку автономних європейських механізмів безпеки, а 

також ролі НАТО для європейської системи безпеки. Тому серед авторів 

можна назвати Шарійона Ф. [122; 126], Бозо Ф. [105], Менона А. [295-96], 

Хофманн С. [205], Терпана Ф. [384], Ховорта Дж. [212], Іронделя Б. [219], 

Рікер П. [339].  

 Концептуальні засади і організаційна структура безпекової політики 

Франції на державному рівні знайшли своє відображення в невеликій 

кількості робіт. В цьому контексті варто зазначити, що «особливістю» 

французького безпекового дискурсу є переважання в ньому політичної 

риторики та існування невеликої кількості дослідників, які б працювали над 

питаннями «національної безпеки». Французькі наукові та експертні кола у 

сфері безпеки здебільшого присвячують свої роботи «оборонній сфері» та 

пов’язаній з нею ядерній стратегії й іншим військовим засобам, а також ідеї 

«Європи оборони» або конкретним «м’яким» загрозам.  

Однак, серед останніх публікацій, присвячених концептуальному 

рівню, можна назвати декілька авторів. Кост Ф. в своїй роботі «Введення 

поняття національної безпеки: концептуальна революція, яка ледве 

відобразилась» [139] подає детальний аналіз трансформації підходу до 

категорії «безпека» у французькому безпековому дискурсі. Ж. Міє [298] 

розглядає поняття «національна безпека», Ж. Порше [325] досліджує 

взаємозв’язок між останньою та обороною, який він називає «континуум 
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оборона – безпека», Ф. Ліберті та К. Блен [271] значну увагу приділяють 

концептуальному рівню категорії «національна безпека», а також аналізу 

нової для Франції «стратегії національної безпеки». Варто наголосити, що ці 

автори здебільшого спираються на аналіз Білої книги 2008 р., а також її 

попередніх редакцій. Критичний аналіз Білої книги з оборони та 

національної безпеки 2008 р. містить робота Жокса А. [231] Також можна 

зазначити про існування публікацій, в яких дослідники порівнюють 

стратегічні документи Франції у безпековій сфері та інших провідних країн 

ЄС або аналізують їхні «Білі книги» (наприклад, С. Невьо [304]  та Ф. Й. Юнг 

[232]). 

 Ядерна політика Франції широко представлена як французькими, так і 

закордонними дослідниками. Серед провідних авторів, які займаються 

сучасною французькою ядерною політикою, варто назвати Тертре Б. [385-

386] і Йоста Д. [412]. В своїх роботах вони висвітлюють питання теоретико-

концептуального і практично-політичного рівнів французької ядерної 

стратегії. В 2014 р. вийшов спеціальний номер «Les Cahiers de la Revue 

Défense Nationale: Le débat nucléaire (2011-2014)» («Записки Журналу 

націоальна оборона: ядерні дебати (2011-2014)»), присвячений ядерному 

питанню. В цьому номері зібрані статті 2011-2014 рр. щодо різних аспектів 

ядерної політики Парижа, в тому числі роботи Водка-Гальян Ф. [410-411], 

Котьє Ф. [140], Ренуара Ф. [335], Кампфа О. [236] та інших, які автор 

використав для даного дослідження. Склад і технічні характеристики 

ядерних сил Франції висвітлюються у статтях Р. Норріса та Г. Крістенсена 

[308-309]. Питанням політики Франції в сфері ядерного роззброєння 

присвячені публікації Е. Куто-Бегарi [142-143] та Л. Пуар’є [319]. 

 Необхідно також зазначити про роботу Ф. Есбура «Чи має майбутнє 

ядерне стримування» 2011 р. [199], яка є важливою для розуміння стану 

політико-теоретичних ядерних досліджень у Франції на сучасному етапі.  
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Військово-стратегічні аспекти проведення операцій в сучасному світі 

висвітлюються в роботах Французького інституту міжнародних відносин, 

зокрема в двох частинах праці К. Брюстлена «Кінець проекції сили» [112-

113], а також в роботі Гордона Дж. «Трансформація для чого? Виклики, які 

постають сьогодні перед західними арміями» [184].  

 Концептуальні аспекти проведення миротворчих операцій містять 

статті французького дослідника Тарді Т. [379-381]. Особливу увагу варто 

звернути на його роботу «Неохочий миротворець: Франція та використання 

сили в миротворчих операціях» [382].  

 Проведення військової операції в Лівії, роль Франції в цьому процесі, а 

також її наслідки для ЄС розглядаються в статтях Ховорта Дж. [209], Менона 

А. [295], Анрі Ж.-Р. [201] та у книзі Нотена Ж.-Ш. «Правда про нашу війну в 

Лівії» [310]. Регулювання кризи в Кот-д’Івуарі за участю французьких 

військових висвітлюється в статтях Вайса П. [406], Барріос К. [87], Банега Р. 

[85], Угона Ф. [216-217].  

Російські дослідники напрацювали великий обсяг літератури з 

зовнішньої політики Франції. Ґрунтовною роботою, в якій аналізуються 

французькі теорії міжнародних відносин та зовнішньополітичні концепції 

Франції, є монографія І. Г. Тюліна «Зовнішньополітична думка сучасної 

Франції» [53]. Окремі напрямки і проблеми французької зовнішньої політики 

постпіболярного періоду висвітлюються в дисертаційних дослідженнях        

Д. О. Карєвої [19], П. П.Тимофеєва [52], І. О. Тюриної [54], А. О. Філатової 

[60], а також в статтях Т. Андрєєвої [3], Л. Г. Золотової [14], К. П. Зуєвої [15], 

М. Калмикова [16], Г. М. Канінської [18]. 

Широко представлений в роботах російських дослідників період 

президентства Н. Саркозі. С. М. Федоров в своїх статтях [56-59] висвітлює 

різні напрямки зовнішньої політики Франції за його каденції, зокрема 

європейський, середземноморський та атлантичний вектори. В книгах 

Рубінського Ю. І. «Франція. Час Саркозі» [49] та Обічкіної Є. О. «Зовнішня 
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політика Франції від де Голля до Саркозі (1940-2012)» [45] викладений 

матеріал з різних напрямків французької зовнішньої політики, зокрема 

регіональна політика Парижа, однак в цих монографіях переважає 

історичний і описовий підхід. Найбільш деталізований аналіз зовнішньої 

політики Франції на сучасному етапі подається в монографії Т. В. Звєрєвої 

«Зовнішня політика сучасної Франції» [13].  

 Вітчизняна наукова література з французької зовнішньої політики 

представлена великою кількістю робіт. Військово-політичні аспекти політики 

Парижа досліджуються в дисертаціях Лозовицького О. С. [28],           

Мовчана М. П. [37], Пивоварова Є. Ю [46], Кравченко В. В. [25], але 

найбільш ґрунтовною роботою для розуміння військово-політичних 

параметрів французького зовнішньополітичного курсу є докторська 

дисертація  Манжоли В. А. «Ядерна політика Франції (60-80-ті роки)»       

[29-30]. Євроінтеграційна політика Франції висвітлюється в роботах 

Халецької Л. П. [62] та Погорської І. І. [47], а її безпекова політика 

розглядається в дисертаціях Мітрофанової О. О. [36] та Романової О. В. [48]. 

Франко-німецьким відносинам присвячені дисертаційні дослідження 

Суботіна А. А. та Добровольської І.-А. Б. [9]. Геополітичний вимір 

французької політики подається в дисертації Денисенко К. Ю. [7]. 

Надзвичайно 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» [72-73], яка розглядає політику Парижа крізь призму французької 

зовнішньополітичної ідентичності. В своїх наукових статтях [71; 74-75] цей 

автор використовує конструктивістський підхід, що дає змогу по-новому 

поглянути на зовнішню і європейську політику Франції. Особливо варто 

відзначити статтю  Манжоли В. А. та Шаповалової О. І. «Зовнішня політика 

Франції: чи змінилась доктрина голлізму» [31], в якій аналізується адаптація 
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голлістських принципів до умов постбіполярного світу, зокрема за каденції 

Н. Саркозі.  

 Серед останніх українських ґрунтовних робіт по Франції, в яких 

висвітлені головні напрямки її зовнішньої політики, в тому числі культурна 

дипломатія, варто назвати колективну монографію «Французька модель 

державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти» [61]. 

 Важливе значення для розуміння політичних процесів на 

європейському континенті, зокрема деяких нюансів зовнішньої політики 

Франції, мали роботи з європейської інтеграції та безпеки, а також 

зовнішньої політики провідних країн ЄС. Серед них варто назвати праці 

Копійки В. В. та Шинкаренко Т. І. [23], Крушинського В. Ю. [26], 

Кондратюка С. В. [22], Кравченко В. В. [24], Чекаленко Л. Д. [67; 69-70], 

Миронової М. А. [34-35], Яковенко Н. Л. [76], Денисенко К. Ю. [8], 

Авраменко В. В. [1-2], Хилько О. Л. [63], Сокур В. В. [50], Глебова С. В. 

[180],  Храбана І. А. [64], Камінського Є. Є. та Фесенко М. В. [17]. 

В той же час комплексний аналіз стратегії Парижа на міжнародній 

арені за каденції Н. Саркозі, її концептуальні засади та принципи, цілі і 

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.» (2012 р.) [105] та             

Ф. Шарійона «Чи Франція ще може впливати на світ?» (2010 р.) [122] в 

контексті загального аналізу французької зовнішньої політики. Серед 

монографічних робіт, які присвячені каденції Н. Саркозі, варто назвати книги 

П. Боніфаса «Світ за Саркозі» (2012 р.) [99] та Ф. Шарійона «Зовнішня 

політика Франції» (2011 р.) [123]. В цих працях подається достатньо повне 

висвітлення основних напрямків зовнішньої політики Парижа за 

президентства Н. Саркозі.  
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Загальну оцінку французької зовнішньої політики за каденції               

Н. Саркозі можна знайти в публікаціях С. Мен’є [297], М. Х. ван Херпена 

[203], Д. Дімітракопуласа та А. Менона [160], Ж. Андреані [82], Г. Берля [91]. 

В статті Ф. Марлієра та Дж. Жарки [285] аналізується, чи був здійснений 

«розрив» у політиці Франції за президентства Н. Саркозі.  

Варто відзначити, що, зважаючи на особливості ведення політики       

Н. Саркозі, існує низка статей, в яких в тому числі розглядається його 

особистість та персональний «стиль». Ці аспекти висвітлюються в 

публікаціях Мен’є С. [297], Бійона Д. та Белькасем Ф. [97], Андреані Ж. [82], 

Когана Ч. [134], Бертрана Кс. [92], інтерв’ю Камбаделі Ж.-К. [305].   

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

проблематика зовнішньполітичної стратегії Франції за каденції Н. Саркозі 

недостатньо досліджена в зарубіжній літературі та дуже фрагментарно 

представлена в українській науці, що зумовлює необхідність у комплексному 

вивченні та аналізі концептуальних засад, цілей та інструментів реалізації 

зовнішньполітичної стратегії Франції за президентства Н. Саркозі.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теоретико-методологічна основа даної дисертаційної роботи 

побудована на поєднанні наукової школи реалізму та конструктивістського 

підходу із залученням деяких елементів «аналізу зовнішньої політики». 

Такий вибір обумовлений особливостями об’єкту та предмету дослідження. 

Автор притримується погляду, що при вивченні зовнішньої політики Франції 

необхідно мати уявлення про її зовнішньополітичну ідентичність та основні 

дискурси, тому в дисертації розглядаються конструктивістські категорії 

«зовнішньополітичної ідентичності» та «дискурсу». В той же час, доктрина 

голлізму, що продовжує справляти значний вплив на зовнішню політику 
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П’ятої Республіки, ґрунтується на головних постулатах реалізму, тому 

розгляд основ цієї парадигми є необхідним для кращого розуміння 

зовнішньої політики Франції.  

Основним поняттям термінологічного апарату дисертаційного 

дослідження є категорія «зовнішньополітичної стратегії». На основі аналізу 

та співвідношення різних підходів до терміну «стратегія» та її різновидів 

(«оперативна стратегія», «велика стратегія») пропонується авторське 

тлумачення дефініції в контексті досліджуваного предмету. 

Зовнішньополітична стратегія визначається як цілеспрямована діяльність 

держави на міжнародній арені з метою реалізації визначених цілей за 

допомогою конкретних засобів, які можуть коригуватись в залежності від 

змін у міжнародному середовищі. 

В дисертації також розглядається поняття «стратегічної культури», 

головна сутність якого полягає в твердженні про вплив (взаємовплив) ідей, 

символів та історичного досвіду на прийняття тих чи інших стратегічних 

рішень, однак зазначається про обмеження використання цього поняття для 

пояснення конкретних політичних рішень.  

В роботі розглянуто і систематизовано існуючу наукову літературу, яка 

присвячена зовнішній політиці Франції за президентства Н. Саркозі. 

Аналізуючи стан розробки цієї теми, варто зазначити, що їй присвячена 

невелика кількість комплексних робіт в зарубіжній літературі, а у вітчизняній 

міжнародно-політичній науці ця тема майже зовсім не розкрита.  

 Увага дослідників зосереджена переважно на вивченні практичних 

кроків Франції за каденції Н. Саркозі. Велика кількість наукових праць, 

зокрема, присвячена питанням реінтеграції П’ятої Республіки до військових 

структур НАТО і головуванню Парижа в ЄС в другому півріччі 2008 р. В цих 

роботах епізодично зустрічається аналіз сучасної глобальної стратегії 

Франції, але здебільшого в контексті політики Парижа щодо Альянсу та 

європейського інтеграційного проекту. Варто також зазначити, що в першому 
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випадку дослідники нерідко дають оцінку реінтеграції до НАТО в контексті 

голлістської доктрини.  

 В той же час майже відсутні монографічні дослідження, в яких 

подається комплексний аналіз зовнішньополітичної стратегії Франції за 

каденції Н. Саркозі, тим більше в контексті адаптації голлістсьскої доктрини 

до сучасних умов. Серед ґрунтовних робіт, які присвячені цій тематиці, 

можна назвати книги П. Боніфаса «Світ за Саркозі» та Ф. Шарійона 

«Зовнішня політика Франції». У вітчизняній літературі дана тема 

фрагментарно висвітлюється в статтях В. В. Авраменко, В. А. Манжоли та     

О. І. Шаповалової, а її цілісне дослідження відсутнє. Тим часом вивчення 

проблематики сучасної зовнішньополітичної стратегії Французької 

Республіки є надзвичайно актуальним для нашої держави з огляду на те, що, 

по-перше, ця країна є однією з провідних сил в ЄС, членом якого прагне 

стати Україна, а, по-друге, дослідження досвіду реалізації французької 

стратегії може бути корисним для розробки власної стратегії на міжнародній 

арені.  

 Основні результати розділу висвітлені в працях автора [42; 44]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НІКОЛЯ САРКОЗІ 

 

 

2.1. Трансформація зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Ніколя Саркозі 

 

Зовнішня політика П’ятої Республіки нерозривно пов’язана з 

голлістською доктриною, яка визначала її зовнішньополітичний курс 

протягом «холодної війни» і продовжує здійснювати вплив на сучасну 

французьку зовнішню політику.  

Однозначно охарактеризувати доктрину «голлізму» – завдання не 

просте, оскільки за правління генерала де Голля доктрина не була 

представлена концептуальними документами чи програмами, а скоріше 

виступала як поєднання декількох «дискурсивних ліній і практичних 

механізмів» [31, C. 84]. Дослідники голлістської доктрини пропонують свої 

варіанти її трактування і структурування, деякі з яких автор пропонує 

розглянути. 

М. Х. ван Херпен головним в «голлізмі» вважає сильну віру в особливу 

історичну роль Франції: вона є носієм універсальних цінностей (лозунг 

Французької Революції «свобода, рівність, братерство», права людини), тому 

її місією є поширення цих цінностей у світі. На думку цього автора, де Голль 

обрав основні чотири інструменти для реалізації цієї мети: 1) незалежна 

національна промислова політика; 2) незалежна зовнішня політика; 3) 

незалежна ядерна програма; 4) Європа. М. Х. ван Херпен виділяє два 

основних принципи, на яких базувалась зовнішня політика де Голля: повна 

незалежність французької зовнішньої політики по відношенню до двох 

наддержав; глобальне охоплення зовнішньої політики Франції [202, P. 2-6].  
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 С. Сюр розглядає голлізм як систему принципів і методів зовнішньої 

політики П’ятої Республіки. Він називає п’ять основних принципів: 1) 

національне і незалежне ядерне стримування; 2) презирливе ставлення до 

ООН (в якій перевагу мали США та Велика Британія і яка сприяла 

деколонізації); 3) особлива позиція Франції в НАТО (вихід з військового 

командування, але підтримання солідарності з союзниками); 4) побудова 

європейського проекту (голлістська концепція «Європи держав»); 5) 

африканська політика Франції (підтримка політичної стабільності в колишніх 

колоніях на основі договорів про оборону, дипломатична солідарність, 

політика франкофонії). Серед методів цей автор звертає увагу на: 1) 

«президентську» політику, тобто провідну роль президента у формуванні та 

реалізації зовнішньої політики (domain réservé); 2) особливість позицій 

Франції щодо різних подій (два вето на вступ Великої Британії до 

Європейських співтовариств, промова в Пномпені у вересні 1966 р., в якій де 

Голль розкритикував втручання США у В’єтнамську війну, тактика 

«порожнього стільця» 1965 р. у Європейських співтовариствах тощо); 3) 

визнання лише ролі держави-нації на міжнародній арені [375, P. 273-277].  

 Про важливість особливостей структури влади П’ятої Республіки для 

розуміння доктрини голлізму зазначають й інші автори [31; 53; 202], тому, 

говорячи про голлізм, не можна забувати про цей вагомий нюанс.  

Як й інші дослідники, С. Сюр підкреслює, що за своїм змістом голлізм 

передбачає політику національної незалежності, а також політику активну, 

реформістську (реформування «Ялтинського порядку») та універсальну (як 

географічно, так і в сфері матеріальних інтересів) [375, P. 271-272].  

У. Кротз та Дж. Сперлінг розглядають голлістську доктрину або 

«голлістський консенсус» як набір ключових елементів, які були поєднані   

Ш. де Голлем в узгоджену систему, проте мають свої корені у французькій 

історії. Такими елементами виступають «незалежність», «активізм» та 

«(потенційна) глобальна присутність». Крім того, стандартний набір слів, 
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який відображає норми французької зовнішньої політики, включає такі 

поняття як «велич», «ранг», «слава», «гордість», «престиж», «гідність» [245, 

P. 308-310].  

 Варто відзначити, що У. Кротз та Дж. Сперлінг розглядають 

«незалежність» як внутрішньо сконструйований зовнішньополітичний 

імператив Франції, для якого вони використовують термін «ідеалу автономії 

рішень», що був запропонований відомим американським спеціалістом з 

французької політики Ф. Х. Гордоном. Автор підтримує погляд цих 

дослідників щодо визначення «незалежності» як імперативу зовнішньої 

політики Франції. У. Кротз та Дж. Сперлінг зазначають, що «незалежність» 

не заперечує співробітництва, проте вона виключає зовнішньополітичну 

пасивність, яка в певному випадку може не залишити вибору окрім 

співробітництва на невигідних умовах [245, P. 308].  

 На практиці, на думку У. Кротза та Дж. Сперлінга, імператив 

«незалежності» проявлявся в прагненні перетворити Європу (на чолі з 

Францією) на третю силу у біполярній системі, в особливому статусі Франції 

в НАТО (формула «союз, але не підкорення») та у незалежній ядерній 

програмі.  

Манжола В. А. та Шаповалова О. І. називають голлізм «стратегічно 

орієнтованим політичним проектом держави», метою якого є відновлення і 

зміцнення величі Франції. Ці українські дослідники виокремлюють дві 

дилеми голлістської доктрини: 1) дилема між збереженням національної 

незалежності та потребою в колективних механізмах просування власних 

інтересів; 2) дилема між налагодженням відносин з альтернативними 

центрами впливу і консолідацією західного співтовариства [31, C. 85-86].  

Варто відзначити, що одним з факторів, які забезпечують стійкість 

доктрини голлізму, ці автори називають французьку зовнішньополітичну 

ідентичність, на глибинних елементах якої грунтується голлістська доктрина. 

Автор поділяє цю тезу і вважає, що де Голль сформулював 
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зовнішньополітичні принципи Франції, усвідомлюючи основні елементи 

французької зовнішньополітичної ідентичності.  

Серед її головних елементів можна назвати наступні: 1) примат 

«національної незалежності», яка нерозривно пов’язана з силовим фактором   

[30, С. 98]; 2) значення «рангу» для Франції як середньої держави з 

глобальними інтересами (ідея «національної величі»); 3) «цивілізаторська 

місія» – поширення французької концепції універсальних цінностей (права 

людини і громадянина) [292, P. 80]. Ці елементи, історичні корені яких 

уходять до часів Французької революції 1789 р. та становлення держави-нації 

у Франції [208, P. 5], були сформульовані де Голлем і поєднанні у цілісну 

систему принципів та ідей, які тривалий час визначали зовнішню політику 

П’ятої Республіки. Але після завершення «холодної війни» французька 

зовнішньополітична ідентичність зазнала часткової трансформації та 

інкорпорує два нові елементи: 1) підтримка і участь в міжнародних 

інституціях (концепція «мультилатералізму»); 2) значення для Франції 

європейського об’єднанняя як впливового міжнародного актора [292, P. 81]. 

Ця трансформація позначилась і на «голлістській спадщині», що 

розглядається автором нижче. 

Необхідно зауважити, що часто інтерпретація доктрини голлізму 

певним автором пов’язана з метою його дослідження: якщо автор пише про 

голлізм в контексті політики де Голля щодо НАТО – акцент ставиться на 

вихід Франції з військових структур Альянсу, на незалежні звичайні та 

ядерні сили Франції [234]; якщо автор досліджує політику де Голля по 

відношенню до європейського проекту, він в першу чергу звертає увагу на 

голлістські концепції «Європи держав», «європейської Європи», а також 

«Європи від Атлантики до Уралу» [378] тощо. Все це свідчить про 

надзвичайну складність голлістської доктрини, її комплексну цілісність і 

неабияку неоднозначність, що ускладнює як її розуміння, так і оцінку 

подальшої еволюції та адаптації голлістської спадщини до умов 
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міжнародного середовища, які постійно змінювались за наступників де 

Голля, а особливо у постбіполярний період.  

Тому, на думку автора, з одного боку, неоднозначність і комплексна 

складність доктрини голлізму забезпечили її гнучкість та можливість 

адаптації до нових умов, а з іншого боку, породжують різне трактування 

відповідності чи невідповідності сучасної французької зовнішньої політики, 

зокрема періоду Н. Саркозі, голлістським принципам.  

Автор даного дисертаційного дослідження найголовнішим у голлізмі 

вважає прагнення де Голля відновити втрачений у франко-прусській та у 

Другій світовій війнах (поразка 1940 р., «синдром Віші» [173, P. 835]) статус 

Франції як «великої держави» («велич» Франції) та захист французьких 

інтересів. Сильна президентська влада, політика національної незалежності, 

автономна ядерна стратегія, «Європа держав», особливий статус в Альянсі, 

франкофонія – все це засоби досягнення головної мети, які були поєднані в 

цілісну систему за допомогою дискурсів про «велич» Франції, про 

незалежність від двох наддержав, про мультиполярність як кращу 

альтернативу біполярності, про Європу як третю силу. 

Дискусійним є питання, чи вдалось засновнику П’ятої Республіки 

досягнути своєї головної мети – відновити статус «великої держави» для 

Франції, але безумовно можна стверджувати, що Париж пропонував світу 

відмінний від американського і радянського глобальний проект, за реалізації 

якого Франція та інші подібні держави середнього рівня могли б 

претендувати на роль «великої держави» або Європа могла б стати «третьою 

силою». Інша, не менш важлива, мета де Голля – захист французьких 

інтересів, в цілому була досягнута, хоча далеко не всі проекти генерала були 

реалізовані («плани Фуше», ідея «директорії» в НАТО), але Франція не 

приймала рішення, які б суперечили її інтересам чи безпеці (тактика 

«порожнього стільця» призвела до «Люксембурського компромісу»; попри 

економічні труднощі була створена автономна ядерна програма, яка 
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створювала відчуття безпеки і захищеності від Радянського Союзу (де Голль 

не вірив в американські ядерні гарантії); завдяки Європейським 

співтовариствам і Єлисейському договору 1963 р. Франція могла 

«контролювати» західну Німеччину, що суттєво знівелювало страх 

«німецької загрози» [173]).  

До принципів голлізму, які найкращим чином характеризують сутність 

цієї доктрини, автор відносить: 1) незалежність (або автономія) прийняття 

рішень; 2) глобальність французької зовнішньої політики (з акцентом на 

сферу впливу Франції – франкофонні країни); 3) зовнішньополітична 

активність; 4) існування власного глобального проекту для світу (бажана 

організація міжнародної системи – де Голль вважав мультиполярність 

найкращим варіантом світоустрою). Окремо варто зазначити про прагматизм 

голлістської доктрини, особливо коли це стосувалось економічних вигід 

(співробітництво в рамках Європейських співтовариств), а також ще раз 

підкреслити про важливість сильної президентської влади для реалізації 

доктрини голлізму.  

Низка дослідників [287] називають голлістський глобальний проект 

«великою стратегією де Голля». Головною метою цієї «великої стратегії» 

було відновлення статусу «великої держави» для Франції та подолання 

системи блокового протистояння в Європі. Де Голль розглядав «холодну 

війну» як «аномальний стан речей» і сприймав біполярний поділ світу як 

«аномалію», як «щось за своєю суттю нестабільне» на відміну від попередніх 

мультиполярних систем, на становлення якої і була направлена стратегія 

Франції [312, P. 15]. Наступники де Голля продовжили його справу і 

намагались реалізувати «велику стратегію», але вносили свої корективи 

відповідно до міжнародного контексту, в результаті чого відбувається 

поступове послаблення дискурсу про «велич» Франції [53].  

 З розпадом системи біполярного протистояння мета «великої стратегії» 

Франції видозмінюється: після зникнення Радянського Союзу і 
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соціалістичного табору США мають значні військові, економічні, науково-

технічні та дипломатичні переваги, що може забезпечити їм гегемонію та 

становлення однополярної (американської) міжнародної системи. Для 

позначення такого становища США на міжнародній арені Ю. Ведрін 

використовує поняття «гіперпотуги» [399, P. 9-12]. В такій ситуації імператив 

зовнішньої політики Франції – «незалежність» – може опинитись під 

загрозою, що не влаштовує Париж [205, P. 91]. Тому завданням Ф. Міттерана 

і Ж. Ширака було протистояння становленню однополярності. Метою 

видозміненої «великої стратегії» Франції було просування до 

мультиполярної системи міжнародних відносин, одним з полюсів якої мала 

стати «Європа-потуга» [72].  

Коли до влади прийшов Н. Саркозі, він визнав існування 

мультиполярного світу, проте підкреслював, що мультиполярність ХХІ ст. не 

є новим «концертом» великих держав (до якої прагнув де Голль), а 

формується в результаті «великодержавної політики» («politique de 

puissance»). У світі складається ситуація «відносної могутності», коли не 

можна говорити про незаперечну гегемонію однієї або декількох могутніх 

держав. Н. Саркозі назвав цей мультиполярний світ «антагоністичним», в 

якому деякі країни, зокрема США, вдаються до унілатеральних 

(односторонніх) дій, а ефективні багатосторонні механізми ще відсутні або 

занадто слабкі. В такому світі «відносної могутності», коли кожна велика 

держава намагається забезпечити свої інтереси, завданням Франції стає 

протидія конфронтаційній мультиполярності на користь кооперативної [359]. 

Отже, в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин «велика 

стратегія де Голля» не втрачає своєї актуальності: метою Франції на 

міжнародній арені залишається становлення мультиполярного світу, в якому 

об’єднана і автономна Європа на чолі з Францією буде одним з полюсів, 

здатним забезпечити європейські та французькі інтереси. Модифікована 

«велика стратегія» Парижа спирається на голлістські принципи і передбачає 
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використання більшості практичних механізмів, які характерні для доктрини 

голлізму, а саме: активна оборонна (безпекова) політика, а також пов’язана з 

нею «ядерна дипломатія» [29, C. 28] і «силова» політика; побудова 

європейського проекту з власним військовим потенціалом; активна політика 

в «сфері свого впливу» (у франкофонній Африці та на Близькому Сході); 

пошук і підтримання зав’язків з альтернативними центрами впливу; 

демонстрація солідарності з союзниками (в першу чергу це стосується НАТО 

і США).  

Проте поряд з цими «традиційними» («голлістськими») механізмами, 

методами і дискурсами з’являються нові, які пов’язані з умовами 

міжнародного середовища, що суттєво відрізняються від періоду 

перебування при владі де Голля. Це в першу чергу стосується феномену 

«глобалізації» та зростання кількості акторів і учасників міжнародних 

відносин, що, відповідно, знайшло своє відображення в дискурсі про  

«керовану глобалізацію» та вплинуло на важливість багатосторонніх 

механізмів для реалізації цілей Франції на міжнародній арені.  

За президентства Ж. Ширака була визнана невідворотність становлення 

мультиполярного світу [164], одним з центрів якого мала стати Європа-

потуга. Для забезпечення формування бажаної для Франції моделі 

мультиполярності стратегія Парижа передбачала «встановлення балансів і 

правил» [129], що в тому числі включало реформування Ради Безпеки ООН 

та сприяння закріпленню в якості полюсів цієї системи нових зростаючих 

потуг [300, P. 59]. 

Однак, останні роки другого терміну президентства Ж. Ширака були 

позначені багатьма кризами, серед яких найбільш яскраві відбулись на 

євроінтеграційному напрямку (через провал Конституції ЄС на 

французькому референдумі) та у франко-американських відносинах (через 

різке засудження Парижем війни в Іраку). Крім того, все гучнішою ставала 

критика як французькими, так й іншими експертами щодо відсутності у 
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Франції «великої стратегії» [383]. По-перше, Париж чітко не артикулює 

інтереси, які він прагне захищати, і, відповідно, інструменти для цього. По-

друге, світ стрімко змінюється, а Франція майже не реагує на ці зміни, 

залишаючись географічно і предметно на тих же позиціях, що і під час 

«холодної війни» [122, P. 62-63].  

Модифікувати французьку глобальну стратегію здійснив спробу         

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

попередників. У своїй промові на ХVІ конференції послів він назвав п’ять 

«розривів» у зовнішній політиці Франції, які він пов’язував з новим 

«позиціонуванням» П’ятої Республіки на міжнародній арені [350]: 

1. відновлення дружніх відносин з США (закріплення місця Франції у 

«західній сім’ї»), реінтеграція до військових структур НАТО; 

2. політика Франції на Близькому Сході (спроба покращення франко-

ізраїльських відносин, діалог з Сирією щодо нормалізації лівано-

сирійських та ізраїльсько-сирійських відносин, створення Союзу для 

Середземномор’я);  

3. Європейський Союз («повернення до Європи», тобто активізація 

євроінтеграційної політики Франції та сприяння підписанню і 

ратифікації Лісабонського договору); 

4. Африка (відмова від політики «Франсафрик», реформування допомоги 

розвитку для Африки (пріоритет надавати приватному сектору), 

перегляд оборонних договорів з африканськими країнами, зменшення 

присутності французьких військових тощо); 

5. права людини (захист прав людини по всьому світу).  

Варто зазначити, що ці «розриви» не варто сприймати як «постголлізм» 

або як повну трансформацію попереднього зовнішньополітичного курсу 

Франції. Більшість з них були пов’язані з певною зовнішньополітичною 

пасивністю останніх років правління Ж. Ширака та зазначеними кризами 

(позиція Франції щодо «іракської війни», провал Конституції ЄС) і 
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переважно були спрямовані на «вихід» з них. При детальному ознайомленні з 

«розривами» стає очевидним, що в цілому вони є продовженням політики 

попередників Н. Саркозі і в першу чергу Ж. Ширака. Тому автор вважає, що, 

прийшовши до влади, Н. Саркозі не запропонував нову зовнішньополітичну 

стратегію, а скоріше модифікував її відповідно до умов, які склались на 

початок його мандату, і коригував її в подальшому в залежності від змін, що 

відбувались у міжнародному середовищі. Але Н. Саркозі привніс у зовнішню 

політику Франції новий «стиль» та імпульсивність, використовував інші 

тактики і методи, тому при дослідженні зовнішньополітичної стратегії 

Франції за президентства Н. Саркозі автор зосередився на оперативному рівні 

стратегії, на якому відмінності від попередників є яскравішими.  

В основі ж концептуально-доктринального виміру стратегії Франції на 

міжнародній арені, яку запропонував Н. Саркозі, на думку автора, 

знаходяться зазначені вище голлістські принципи і, відповідно, основні 

елементи французької зовнішньополітичної ідентичності. Стратегічні 

концепції, які визначають структуру цієї модифікованої стратегії, були 

запозичені з періоду Ж. Ширака, що відображає спадковість французької 

зовнішньої політики. «Оновлення» стратегії, в свою чергу, проявляється в 

нових аспектах, якими були доповнені концепції, а також в зміні ієрархії цих 

концепцій.  

Характерною особливістю зовнішньополітичної стратегії Франції, яку 

реалізовував Н. Саркозі, є центральність феномену «глобалізації» та 

викликів, які вона несе для Франції, Європи і світу, тоді як за Ж. Ширака 

центральною складовою французького глобального проекту виступала 

концепція мультиполярності. Першочерговою метою французької стратегії 

стає нейтралізація або принаймні мінімізація цих викликів. «Відхід» 

концепції мультиполярності на другий план пояснюється тим, що за            

Ж. Ширака світ лише прямував до мультиполярної конфігурації, а на момент 

приходу до влади Н. Саркозі світ став мультиполярним, принаймні на думку 
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самого Н. Саркозі. Але сучасна модель мультиполярності не відповідала 

французькому задуму. Тому на перший план виходить дискурс про «погано 

керовану глобалізацію», мінімізувати виклики якої можна завдяки 

кооперативній мультиполярності. Крім того, така увага до глобалізації та 

необхідності перетворити її на «керовану» пов’язана з причинами 

внутрішньополітичного характеру, адже французьке суспільство має 

переважно негативне ставлення до процесів глобалізації, що зумовлено 

безпековими, економічними і культурними факторами (транскордонні 

ризики, зокрема нелегальна міграція, контрабандні товари, торгівля 

наркотиками; певна слабкість французької економіки, яка хоча і входить до 

країн-лідерів за показниками ВВП, однак значно відстає від свого 

найближчого партнера – Німеччини; поширення масової англо-

американської культури) [398].  

У своїй промові про зовнішню політику від 27 серпня 2007 р. 

Президент називає три «головні виклики» для світу ХХІ ст.:  

1. протистояння між Заходом та Ісламом, яке пропагується такими 

екстремістськими групами як Аль-Каїда; 

2. включення нових зростаючих потуг (Китай, Індія, Бразилія) в новий 

глобальний порядок; 

3. великі ризики сучасності: глобальне потепління, нові пандемії, дефіцит 

енергетичних ресурсів. 

Для подолання першого виклику Н. Саркозі пропонує працювати над 

досягненням миру в Афганістані та на Близькому Сході (ізраїльсько-

палестинський конфлікт, Ліван, Ірак, «іранське досьє»), а також сприяти 

«відкриттю» та модернізації ісламського суспільства через діалог і 

співробітництво, в тому числі через надання мусульманським країнам 

доступу до ядерної енергетики [359].  

В цьому контексті варто зазначити, що французи звертають увагу на 

посилення спротиву глобалізації. Остання асоціюється з домінуванням 
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«західного» світу у глобальній фінансово-економічній системі, а також з 

нав’язуванням незахідним суспільствам не лише економічних моделей, а й 

способу організації життєдіяльності в інших сферах («демократизація», 

«американізація» культури, поширення західного індивідуалізму) [398]. 

Спротив цим процесам породжує посилення націоналістських та подекуди 

фундаменталістських настроїв (зокрема в мусульманських країнах), який за 

прогнозами буде продовжувати збільшуватись. Крім того, спротив процесам 

глобалізації збільшується в самій Франції, оскільки її громадяни сприймають 

глобалізацію як негативне явище, яке несе небезпеку для французької 

економіки та суспільства [246, P. 14, 27, 29]. 

Тому важливим завданням зовнішньополітичної стратегії Франції є 

просування до «керованої глобалізації», яка допомагає кожному відчувати 

свої переваги.  

Поняття «керованої глобалізації» з’являється ще в період Ж. Ширака. 

Вже в 1990-х роках глобалізація оцінювалась неоднозначно, скоріше 

негативно, ніж позитивно. З метою протидії та нейтралізації негативних 

наслідків глобалізації Франція пропонує будувати «керовану глобалізацію» 

(mondialisation maîtrisée), тобто таку глобалізацію, за якої забезпечується 

захист навколишнього середовища, сприяння сталому і збалансованому 

розвитку, боротьба з бідністю, протидія епідеміям, збереження культурного 

різноманіття тощо [73, C. 56-57]. 

З приходом до влади Н. Саркозі Франція продовжує підтримувати 

ініціативи в цих напрямках та висуває нові пропозиції, хоча президент і 

визнав існування «погано керованої глобалізації» (mondialisation mal 

maîtrisée) через неспроможність або відсутність політичної волі у великих 

держав сприяти збалансованому розвитку людства [359].  

Франція виступила активним протагоністом вирішення проблем 

потепління клімату [376; 377]. В своїх виступах Н. Саркозі неодноразово 

закликав до боротьби з потеплінням клімату і зазначав про необхідність 
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зменшення викидів парникових газів такими країнами, як Китай та Індія 

[352]. Під час головування Франції в ЄС були прийняті рішення щодо 

обмеження викидів парникових газів країнами ЄС, що дозволило виступити 

об’єднаній Європі в якості лідера на конференції ООН зі змін клімату в 

Копенгагені в 2009 р.
 

[241, P. 22-25]. Французький президент також 

наполягав на необхідності створення Міжнародної організації з проблем 

навколишнього середовища.  

 Велику увагу французів привертають енергетичні проблеми (зростання 

споживання та обмеженість енергосировини). Н. Саркозі разом з 

британським прем’єром Г. Брауном виступили за новий діалог виробників і 

споживачів для обговорення справедливих цін на енергоресурси з метою 

створення умов для сталого промислового розвитку [352].  

 Ці та інші [45] ініціативи були спрямовані на побудову «керованої 

глобалізації». Вони потребують координації якщо не всіх, то принаймні 

переважної більшості держав світу, що є доволі складним завданням і 

малореалістичним в найближчому майбутньому. Крім того, основні зусилля 

Франції на глобальному рівні з розгортанням світової фінансово-економічної 

кризи були спрямовані на подолання її наслідків і на реформування 

міжнародної фінансової системи, що нерозривно пов’язано з процесами 

глобалізації.  

 Отже, за президентства Н. Саркозі відбувається поглиблення і міцне 

закріплення у французькій політичній риториці дискурсу про «керовану 

глобалізацію», яка за цього президента зайняла центральне місце у 

французькому глобальному проекті. Разом зі збереженням занепокоєності 

щодо різних глобальних проблем і поширення англо-американської 

культури, на перший план в цьому дискурсі виходять проблеми потепління 

клімату та енергетичні проблеми, а з розгортанням світової фінансово-

економічної кризи – питання регулювання фінансових потоків і 

реформування міжнародної фінансової системи. 
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Найкращим засобом протидії негативним аспектам глобалізації та 

тривожних тенденцій у французькій стратегії виступає концепція 

«мультилатералізму», тобто багатосторонньої дипломатії. Ця концепція 

з’являється у французькому політичному дискурсі в другій половині       

1990-х рр. як принцип регулювання міжнародних відносин [73, C. 53]. В 

період президентства Ш. де Голля та його наступників Франція в основному 

використовувала двосторонні відносини, зокрема з «наддержавами», для 

захисту і просування власних інтересів, і певним чином нехтувала 

багатосторонніми механізмами [375]. Але розпад СРСР, об’єднання 

Німеччини та ствердження США в якості «гіперпотуги» підвищили цінність 

багатосторонніх механізмів для Франції. За цих обставин Париж почав 

сприймати багатосторонні інституції як можливості для збалансування ролі 

США у світі. Багатосторонні механізми можуть створити такі інституційні і 

політичні умови, за яких силовий потенціал держави не є визначальним 

фактором для регулювання міжнародних відносин [81, P. 93]. Для Франції 

важливим завданням в цьому контексті стає просування і підтримка 

міжнародного права, ролі Ради Безпеки ООН, а також її високе місце в 

міжнародних організаціях, зокрема в НАТО [292, P. 82]. 

За президентства Ж. Ширака концепція багатосторонньої дипломатії 

найгучніше прозвучала під час війни в Іраку в 2003 р., коли Франція активно 

виступила проти одностороннього рішення США розпочати військову 

операцію в цій арабській країні в обхід рішення Ради Безпеки ООН. У своїй 

травневій промові 2004 р. французький президент запропонував практичні 

кроки для зміцнення системи багатосторонньої дипломатії, зокрема шляхом 

ратифікації універсальних конвенцій з прав людини і реформування ООН 

[130]. 

Н. Саркозі продовжив курс свого попередника і часто закликав до 

багатосторонньої дипломатії у своїх промовах як до необхідного механізму у 

світовій політиці, хоча зазначав, що багатосторонні інституції (чи то 
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універсальні як ООН, чи то регіональні як НАТО) не є ефективними, що 

продемонстрували приклади Дарфуру та Афганістану [359]. Франція 

засуджує та зазначає про безрезультативність односторонніх дій у 

міжнародній політиці (в першу чергу це стосується політики США щодо 

Іраку). Але попри визнання проблеми дієвості багатосторонніх механізмів 

регулювання міжнародних відносин, з точки зору Парижа, вони є єдиним 

легітимним способом управління глобальними ризиками та загрозами. Тому 

багато зусиль Франції за президентства Н. Саркозі було спрямовано на 

покращення ефективності багатосторонніх механізмів, які є важливим 

засобом реалізації цілей зовнішньополітичної стратегії Парижа.  

Вирішальним фактором для майбутнього світового управління і, 

відповідно, ефективності багатосторонніх механізмів, у французькій стратегії 

визнається позиція Вашингтона. В цьому плані завданням Франції виступає 

сприяння конструктивному залученню США до діяльності багатосторонніх 

механізмів, зокрема системи ООН. Для реалізації цієї мети стратегія 

передбачає використання як двосторонніх зв’язків європейських країн з 

США, так і зв’язків ЄС з США, а також трансатлантичного партнерства 

НАТО – ЄС [246, P. 47].  

Важливим в цьому контексті виступає зміцнення політичної єдності 

ЄС, адже об’єднана Європа може впливати на США лише за наявності згоди 

серед своїх членів та єдиної позиції з конкретного питання (наприклад, в 

рамках СОТ ЄС дійсно відстоює власні інтереси). Проте парадокс криється в 

тому, що Париж часто сам порушує «єдність» ЄС, коли висловлює свою 

позицію, не чекаючи вироблення спільної позиції на європейському рівні (як 

це було під час лівійських подій). 

Отже, за президентства Н. Саркозі сформульована у період 

перебування при владі Ж. Ширака концепція мультилатералізму 

(багатосторонньої дипломатії) була доповнена визнанням існування 
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проблеми ефективності багатосторонніх механізмів регулювання 

міжнародних відносин і пропозиціями щодо її покращення.  

Концепція багатосторонньої дипломатії тісно пов’язана з концепцією 

мультиполярності. В «голлістському» трактуванні мультиполярність 

ґрунтувалась на силових зв’язках між полюсами системи, які визначали 

конфігурацію співвідношення сил в ній [109, P. 19]. Але в умовах існування 

очевидного домінування США єдиною можливістю врівноважити 

«гіперпотугу» у французькій стратегії визначається встановлення однакових 

правил і процедур для всіх учасників міжнародних відносин в рамках 

багатосторонніх інститутів, які покликані мінімізувати вплив силових 

факторів при регулюванні міжнародних відносин. Таким чином, у період 

президентства Ж. Ширака концепція мультиполярності була 

переформульована: вона продовжує виступати бажаною моделлю організації 

світового управління і спрямовується проти однополярності. Але Франція 

разом з іншими учасниками міжнародної системи не здатні врівноважити 

домінування США за силовими параметрами, тому багатосторонні механізми 

регулювання міжнародних відносин стають необхідною умовою для 

забезпечення існування мультиполярної структури світу.  

За президентства Н. Саркозі відбувається констатація факту існування 

мультиполярного світу, хоча, як вже зазначалось вище, він є 

конфронтаційним і антагоністичним. Але цей президент вводить одну 

«новацію», яка стосується закріплення Франції в «західній сім’ї», що вносить 

певного роду двозначність: з однієї сторони, Франція бачить себе з 

об’єднаною Європою, яку прагне перетворити на один з полюсів та в якій 

претендує на лідерство, з іншої сторони, Франція асоціює себе із «західною 

сім’єю», що у французькій стратегії протиставляється новим зростаючим 

потугам. В такому вигляді французька концепція мультиполярності скоріше 

наближається до поліцентричності. 
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У французькій стратегії визначаються декілька потуг мультиполярного 

світу: США, ЄС, Китай, Індія. Росія, яка поступається за своїми 

економічними параметрами «новим потугам», тим не менш є важливою 

країною в мультиполярному світі, особливо в безпековій сфері. Проте 

останнім часом Москва вдається до великодержавної політики [154, P. 34-36], 

зокрема застосовує «енергетичну зброю», що Париж розцінює тривожним 

сигналом.  

Стратегія Франції передбачала налагодження діалогу з Росією з метою 

попередження її «ізоляції» та втримання Москви від агресивної політики. До 

того ж, Росія є важливим партнером в багатьох безпекових питаннях, зокрема 

по Ірану [246, P. 33]. В жовтні 2010 р. відбулась трьохстороння зустріч 

лідерів Франції, Росії та Німеччини в Довілі, під час якої обговорювались 

теми співробітництва Росії з ЄС та НАТО, а також проект запропонованого 

Д. Медвєдєвим Договору про європейську безпеку. Вагоме значення для 

Парижа мають двосторонні відносини з Росією в економічній сфері, 

особливо в енергетиці та науково-технічному співробітництві [45]. В 2011 р. 

була підписана франко-російська міжурядова угода про продаж ВМФ РФ 

французьких вертольотоносців «Містраль» [253]. Ця угода отримала значний 

політичний резонанс і на даний момент продовжує викликати багато 

запитань. В цьому контексті варто зазначити про суперечність стратегії 

Франції по відношенню до Росії. З одного боку, на початку свого мандату    

Н. Саркозі проголосив Францію «захисником прав людини по всьому світу» і 

засуджував війну в Чечні [45]. З іншого боку, для Парижа Москва є 

важливим партнером як в двосторонніх, так і в багатосторонніх відносинах, 

що змушує Францію оминати тему прав людини та проводити помірковану 

політику по відношенню до Росії (як це проявилось під час російсько-

грузинського конфлікту).  

Європейський Союз у французькій стратегії визнається одним з 

полюсів мультиполярного світу, тим не менш Саркозі неодноразово 
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підкреслював необхідність набуття Європою військово-політичних 

потужностей.  

Китай та Індію французька стратегія відносить до «нових зростаючих 

потуг» (інколи також називаються Бразилія, Мексика, Південна Африка). 

Цим країнам приділяється особлива увага, особливо в контексті їхнього 

включення до існуючих багатосторонніх механізмів. Але мотиви 

адміністрацій Ж. Ширака та Н. Саркозі в цьому плані дещо відрізняються. 

Якщо під час президентства першого з них мова йшла скоріше про певну 

«допомогу» Франції цим країнам в процесі їхнього становлення в якості 

полюсів мультиполярного світу [300, P. 59], то на момент приходу до влади 

другого «нові потуги» вже не потребували сприяння в цьому процесі. 

Зростання економічного розвитку «нових потуг» обумовлює перерозподіл 

світових багатств і відповідно перерозподіл могутності серед держав, що є 

значним викликом для розвинених країн. У французькій стратегії визнається, 

що відбувається поступове переміщення світового стратегічного центру до 

Азії. Прогнозується ствердження цього регіону на чолі з Китаєм та Індією в 

якості потужного полюсу мультиполярного світу разом з Європою і 

Америкою в 2025 р., причому в економічному плані саме Азія вийде на 

перше місце. Крім того, «нові потуги» вступають зі «старими потугами» у 

конкуренцію не лише щодо економічних здобутків (ресурси, інвестиції, 

ринки збуту), а й за «думки» людей [246].   

Тому французька стратегія за президентства Н. Саркозі передбачає 

включення «нових зростаючих потуг» до багасторонніх механізмів, в яких 

здебільшого домінують західні країни, з тим, щоб зробити процес 

перерозподілу економічної та політичної сили у світі більш контрольованим 

та менш «болісним» для «старих» потуг [350]. Тому питанням реформування 

та процедурам «включення» нових потуг до наявних багатосторонніх 

механізмів приділяється особлива увага.  
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У своїй промові про зовнішню політику 2007 р. Н. Саркозі зазначає про 

необхідність реформування міжнародних інституцій: 

 Розширення Ради Безпеки ООН, зокрема надання статусу постійних 

членів Німеччині, Японії, Індії, Бразилії, а також справедливе 

представлення Африки. 

 Реалізація пропозицій Д. Стросс-Кана щодо реформування МВФ. 

 Перетворення «Великої Вісімки» на «Велику тринадцятку» за рахунок 

Китаю, Індії, Бразилії, Мексики та ПАР [359] (пізніше мова вже йде 

про 14 країн). 

В 2009 р. у промові на ХVІІ конференції послів французький президент 

говорив про необхідність реформування ФАО, Всесвітньої продовольчої 

програми, Міжнародного Фонду сільськогосподарського розвитку, Світового 

та регіональних банків розвитку, СОТ, МОП [352]. 

З розгортанням світової фінансово-економічної кризи Н. Саркозі 

активно звертається до теми багатосторонніх інституцій, оскільки лише вони 

можуть допомогти зменшити масштаби кризи і попередити її в майбутньому. 

23 вересня 2008 р. з трибуни Генеральної Асамблей ООН Н. Саркозі 

запропонував скликати саміт головних світових лідерів [352] для 

обговорення фінансових проблем. На зустрічі з Дж. Бушем в Кемп-Девіді    

18 жовтня 2008 р. французький президент запропонував розширити «Велику 

Вісімку» для пошуку спільних рішень щодо регулювання фінансової кризи 

[223, P. 333]. В результаті цієї ініціативи перший саміт «Великої Двадцятки» 

відбувся 15 листопада у Вашингтоні. Н. Саркозі та офіційні представники 

Франції виступали за глибоку перебудову міжнародної фінансової системи, 

за створення «нової системи Бреттон-Вудс» [408, P. 167]. Перед другим 

самітом «Великої Двадцятки» в квітні 2009 р. у Лондоні Н. Саркозі 

опублікував відкритого листа з закликом термінового регулювання 

фінансових ринків, особливо акцентуючи на рейтингових агентствах, хедж-

фондах і на «податкових гаванях». Третій саміт, що відбувся у вересні 2009 р. 
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у Пітсбургу, підтримав ці пропозиції Парижа [223, P. 334]. На світовому 

економічному саміті в Давосі в січні 2010 р. у своїй промові Н. Саркозі 

засуджував «дерегульовану глобалізацію» і закликав до «відновлення 

морального виміру капіталізму» [356], що нерозривно пов’язано з 

концепцією «керованої глобалізації». В 2011 р. Франція одночасно 

головувала в «Великій Вісімці» та «Великій Двадцятці». Париж визначив 

амбіційні пріоритетні напрямки роботи в цих багатосторонніх механізмах 

[328], проте «арабська весна», що розпочалась в кінці 2010 р., перетягнула 

увагу міжнародної спільноти та Франції на себе.  

Варто відзначити, що організація самітів «Великої Двадцятки» свідчить 

про реалізацію французької концепції багатосторонньої дипломатії на 

практиці, хоча і з обмеженими результатами.  

Важливим поняттям для французького глобального проекту виступає 

категорія «міжнародного порядку». «Новий» міжнародний порядок 

розглядається як універсальна система принципів та політичне бачення 

світоустрою, які були б прийнятними для всіх партнерів. В цій системі 

мультиполярність має виступати принципом організації світу, а не 

можливістю досягнення певних цілей шляхом утворення тимчасових 

коаліцій. Роль регулювання в такій системі покладається на багатосторонні 

механізми [246, P. 23]. Одним з головних принципів міжнародного порядку у 

французькій стратегії є принцип колективної відповідальності у діях, «що 

виключає унілатеральні (односторонні) спроби та веде до колегіального 

управління глобальними ризиками і загрозами, які нависли над нашими 

народами» [137, P. 423]. 

Для формування «нового» міжнародного порядку необхідні нові 

інституції або принаймні реформування «старих», тому Н. Саркозі 

неодноразово закликав до трансформації існуючих міжнародних структур. 

Основою міжнародного порядку у французькій стратегії визначались 

держави, причому гарантом міжнародного порядку називались США [246, P. 
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22-23]. ЄС, інші регіональні структури та нові зростаючі потуги ще не здатні 

здійснювати аналогічний американському вплив на міжнародну систему, а 

багатосторонні механізми є малоефективними. Завданням Франції в цьому 

плані є зміцнення ЄС та міжнародних організацій, а також налагодження 

взаємодії між ними і між державами, зокрема між головними потугами і 

особливо з США, в тому числі в рамках трансатлантичних зв’язків.  

З міжнародним порядком і багатосторонньою дипломатією у 

французькому політичному проекті пов’язані ідеї колективної безпеки та 

відповідальності головних акторів, зокрема в сфері миру та безпеки, а також 

захисту прав людини. Важливість цих ідей випливає з того значення, яке 

стала надавати Франція на початку 90-х років і у ХХІ ст. багатостороннім 

механізмам, центральне місце серед яких Франція відводить ООН і особливо 

Раді Безпеки. Попри невеликий успіх багатосторонніх дій ООН в сфері 

безпеки, у французькому сприйнятті вони є кращою альтернативою 

унілатеральним (одностороннім) діям, результати яких є сумнівними як у 

плані легітимності, так і в плані ефективності. Франція наполягає на 

обов’язковості дозволу РБ ООН на застосування сили. Біла книга 2008 р. 

інкорпорує ідею «обов’язку захищати» у випадках геноциду, етнічних чисток 

та інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, яка 

покладається на міжнародне співтовариство. Також це стосується «загроз 

миру та міжнародній безпеці, спричинених терористичними актами» [154, P. 

113-115]. 

Особлива роль у забезпеченні колективної безпеки у французькій 

стратегії відводиться постійним членам Ради Безпеки ООН. Будучи 

постійним членом цього органу, Франція намагається підвищити власні 

позиції на міжнародній арені, тому приділяє особливу увагу в офіційній 

риториці темам колективної безпеки та відповідальності головних акторів. В 

цьому контексті варто зазначити про нові зростаючі потуги, від яких Париж 

вимагає «взяти на себе відповідальність» [154, P. 45].   
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Отже, у постбіполярний період мультиполярність у французькій 

стратегії нерозривно пов’язується з системою колективної безпеки, яка 

втілюється в рамках ООН, зокрема Ради Безпеки ООН, а також принципом 

колективної відповідальності головних акторів. В свою чергу, ці елементи 

тісно переплітаються з концепцією багатосторонньої дипломатії, що 

передбачає встановлення єдиних правил і процедур регулювання 

міжнародних відносин для всіх учасників і має забезпечити колегіальне 

управління глобальними викликами і загрозами. Дана концептуальна схема, 

розроблена в цілому адміністрацією Ж. Ширака, була реактулізована             

Н. Саркозі відповідно до нових умов міжнародного середовища, а також 

доповнена практичними пропозиціями і діями.  

Концепції «керованої глобалізації», мультиполярності, 

багатосторонньої дипломатії та пов’язані з ними принципи і категорії 

надають французькій зовнішній політиці глобальний вимір. Проте у Парижі 

розуміють обмеженість ресурсів Франції та необхідність концентруватись на 

певних географічних регіонах. З цією метою на офіційному рівні 

підіймається питання доцільності збереження «глобальної» присутності 

Франції (як військової, так і дипломатичної).  

Якщо не говорити про Європейський Союз, який є абсолютним 

пріоритетом зовнішньої політики Франції [359], пріоритетними для Франції 

регіонами виступають Середземномор’я, Близький Схід, Африка на південь 

від Сахари [350]. Ці регіони є традиційними «сферами впливу та інтересів» 

П’ятої Республіки, тому в цьому плані простежується наступність із 

попередниками Н. Саркозі. «Новації» стосуються не стільки географічних 

преференцій Франції, скільки видозміни інструментів та засобів, якими 

Париж віднині буде забезпечувати власні інтереси в традиційних для неї 

регіонах. Варто згадати, що Білі книги 2008 р. визнають зміщення 

стратегічного центру тяжіння, в тому числі в економічній сфері, в Азійсько-

Тихоокеанський регіон, що в значній мірі пов’язується з такими «новими 
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зростаючими потугами» як Китай та Індія. Проте окрім констатації фактів на 

2008 р. Білі книги містять прогнози щодо тенденцій розвитку на 2020 р. 

Французи звертають увагу на те, що Африка є також перспективним 

регіоном, населення якої в 2020 р. складатиме 1,2 млрд. людей, причому 

молодь складатиме переважну більшість. Ці факти свідчать про нові 

можливості африканського континенту – велика кількість активно 

працюючих людей і споживачів, однак вони також є «тривожними 

сигналами», оскільки саме молодь більше схильна до екстремізму та 

революцій. Крім того, Африка безпосередньо межує з Європою через 

Середземномор’я, що несе відповідні наслідки. Тому Франція визначає 

пріоритетом своєї зовнішньої політики Африку, а не Азію, хоча інтерес 

Парижа до останньої також зростає, особливо в економічній сфері.  

Для визначення практичних цілей і завдань зовнішньополітичної 

стратегії Франції з ініціативи Н. Саркозі у 2008 р. була розроблена і прийнята 

Біла книга з зовнішньої та європейської політики, в якій також оцінюються 

ресурси Франції та визначаються необхідні реформи. Також в 2008 р. 

приймається нова Біла книга з оборони та національної безпеки. 

 Біла книга з зовнішньої та європейської політики визначає п’ять 

пріоритетних напрямків зовнішньополітичної діяльності Франції на 2008-

2020 роки: 

 забезпечення безпеки Франції та її громадян, захист і просування їхніх 

інтересів; 

 побудова сильної, демократичної та ефективної Європи разом з 

європейськими партнерами; 

 захист і сприяння миру, безпеці та правам людини у світі; 

 сприяння формуванню такої глобалізації, яка забезпечує сталий і 

збалансований розвиток планети; 

 забезпечення присутності французьких ідей, мови і культури та 

сприяння культурному розмаїттю [246, P. 6]. 



76 

 

 

 

Ці пріоритети є доволі об’ємними, певним чином неконкретними і 

«розмитими» як в просторі, так і у часі. Крім того, не для всіх пріоритетів 

визначаються конкретні інтереси, які Франція прагне захищати, та відповідні 

інструменти, які вона планує використовувати для цього. Проте така 

«розмитість» інтересів є характерною рисою французьких зовнішньої 

політики та стратегічного мислення, оскільки таким чином Париж залишає 

собі значний простір для маневрування та свободу вибору, хоча, як 

зазначалось вище, такий підхід критикується. 

Автор пропонує структурувати ці пріоритети за сферами: безпекова 

складова, економічна, євроінтеграційна, екологічна (або сталий розвиток) і 

культурологічна (культурна дипломатія). Біла книга не визначає ієрархію 

пріоритетів у цих сферах, вони всі є важливими для Франції, оскільки в цих 

сферах були визначені найбільші «виклики» для зовнішньополітичної 

діяльності Франції [246, P. 8]. Однак, варто зазначити, що питання безпеки 

завжди посідали особливе місце в історії та у політиці Франції, тому 

безпекова складова в значній мірі впливає на всі інші складові французької 

стратегії. Окремо варто зазначити про «політичну» складову, яка є 

наскрізною для Білої книги і містить основні концептуальні засади 

зовнішньополітичної стратегії Франції, які автор вже детально розглянув 

вище.  

Євроінтеграційний напрямок державної політики останніми 

десятиліттями набуває для Парижа таке ж вагоме значення як безпека і 

пов’язана з нею ядерна стратегія, що зумовлено високим рівнем інтеграції 

різних сфер життєдіяльності країн-членів ЄС, а також тими амбіціями і 

цілями, які ставить перед собою Франція в своїй політиці по відношенню до 

ЄС. Тому ця складова займає особливе місце в зовнішньополітичній стратегії 

Франції і буде розглядатись детальніше в окремому параграфі.  

Серед економічних цілей Біла книга з зовнішньої та європейської 

політики концентрується на двох напрямках: покращення інвестиційної 
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привабливості Франції та підтримка французького експорту. З останнім тісно 

пов’язаний проголошений Н. Саркозі «прагматизм» [147] у зовнішній 

політиці, що став особливо актуальним в умовах світової фінансово-

економічної кризи, однак який часто не узгоджувався з іншими 

декларованими цілями Парижа – в першу чергу це стосується «месіанської» 

цілі захисту прав людини, через що Н. Саркозі часто критикували за 

непослідовність у словах та діях.  

Культорологічні цілі є традиційною сферою діяльності Франції. Париж 

розглядає культурну дипломатію як ефективний інструмент поширення 

французького впливу у світі [195]. Але останнім часом французька мова та 

культура втрачають свої позиції на міжнародній арені під впливом 

глобалізаційних процесів, які сприяють поширенню англійської мови і англо-

американської культури. Тому Франція активно виступає за сприяння 

культурному розмаїттю на міжнародному рівні, зокрема в рамках ЮНЕСКО 

[61, C. 440-441]. Основними інструментами культурної дипломатії 

виступають: закордонне теле- і радіомовлення (французькі канали TV5, RFI, 

CFI, France 24); курси французької мови і різні культурні заходи 

(проводяться «Альянс франсез» і культурними центрами); університетські, 

технічні, наукові, а також мистецькі обміни, зокрема за програмами 

стипендій у французьких університетах. Особлива увага приділяється 

обмінам, оскільки французи вважають, що під час перебування закордонних 

студентів, молодих спеціалістів і журналістів у Франції вони отримають 

краще уявлення про цю країну, що в майбутньому може сприяти розвитку 

відносин між їхніми державами та Францією. З цією метою в 1989 р. була 

створена спеціальна програма – Програма запрошення особистостей 

майбутнього (Le Programme d’invitation des personnalités d’avenir), яка 

спрямована на молодих людей на початку їхньої кар’єри, що стануть елітою 

в своїх країнах (політичні діячі, державні службовці, молоді вчені, 

журналісти, представники громадянського суспільства) [246, P. 57-58].  
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Крім того, у Франції усвідомлюють, що французька вища освіта 

поступається американській. Тому французи докладають зусиль для 

покращення привабливості французьких вищих навчальних закладів для 

іноземних студентів, що важливо не лише в фінансовому плані (освіта також 

стала товаром на глобальному ринку), а й в політичному.  

Важливе місце в культурній дипломатії Франції займає її діяльність в 

рамках Міжнародної організації франкофонії, що об’єднує 80 країн, в яких 

користуються або вивчають французьку мову. На самітах цієї організації 

країни-учасниці приймають різні політичні декларації щодо нагальних 

міжнародних проблем (конфлікти, зокрема в Африці та на Близькому Сході; 

економічні проблеми; навколишнє середовище; права людини), а також 

здійснюють спроби пожвавлення економічного співробітництва та реалізації 

практичних проектів [61, С. 440-441]. 

Цілі «сталого розвитку», в першу чергу це стосується глобальних 

проблем і особливо кліматичних змін, пов’язані з дискурсом про «керовану 

глобалізацію». Цей дискурс спрямований на надання французькій зовнішній 

політиці глобального прояву, а також виконує свою роль у французькому 

глобальному проекті – демонструє бажану модель організації світоустрою та 

регулювання міжнародних відносин. Проекти і пропозиції, які стосуються 

«сталого розвитку» і були висунуті Парижем в період президентства             

Н. Саркозі (наприклад, ідея створення Міжнародної організації з 

навколишнього середовища), є складними для реалізації та виконують 

скоріше «месіанську» роль. Те ж саме можна сказати про ціль, пов’язану з 

захистом прав людини [169], яка є відображенням «цивілізаторської місії» 

Франції та укорінена в зовнішньополітичній ідентичності цієї країни. Але на 

практиці у багатьох конкретних випадках, коли справа стосується реалізації 

поставлених «цілей», перемагає прагматичний підхід (особливо це стосується 

економічної сфери [147]), тому автор не буде розглядати ці елементи 

стратегії Франції на міжнародній арені.  
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Головною метою зовнішньої політики Франції виступає забезпечення 

безпеки, захист і просування своїх інтересів та поширення впливу за 

допомогою різних інструментів (в тому числі вже згаданої «культурної 

дипломатії»). Ця мета є комплексною, тому вона простежується у кожній 

«складовій» зовнішньополітичної стратегії та досягається за допомогою 

специфічних для кожної складової засобів.  

 Безпековим інтересам та інструментам присвячений наступний 

параграф. Однак варто одразу зазначити, що пріоритети Франції в сфері 

безпеки окрім власне реалізації безпекових цілей також переслідують 

політичні цілі – підтвердження статусу Франції та забезпечення її 

незалежності.  

До завдань дослідження не входить аналіз ефективності реалізації 

запропонованих в стратегії заходів по всіх пріоритетах, однак автор вважає за 

доцільне зазначити про фактори, які в значній мірі завадили реалізації 

багатьох цілей зовнішньої політики Франції за президентства Н. Саркозі.  

Вагомим фактором стало розгортання світової фінансово-економічної 

кризи та наступної кризи єврозони. Франція на чолі з Н. Саркозі активно 

долучилась до дій щодо подолання або принаймні нейтралізації наслідків 

кризи як на національному, так і на європейському і міжнародному рівнях. У 

промові на ХVІІ конференції послів (2009 р.) Президент П’ятої Республіки 

назвав фінансову кризу 2008-2009 років найсерйознішою після 1930 р. [352]. 

Ще під час розробки Білої книги з зовнішньої та європейської політики    

2008 р. французи звертали увагу на фінансово-економічну сторону 

глобалізації, яка несе в собі виклики. Тому з початком масштабної кризи 

2008-2009 рр. на перший план зовнішньополітичної стратегії Франції 

виходять питання регулювання світових фінансових потоків та цін. Інші ж 

пріоритети стратегії, особливо «месіанського» характеру, відходять на 

другий план, якщо не зовсім зникають (як це відбулось з темою захисту прав 

людини та питаннями кліматичних змін). Крім того, необхідність 



80 

 

 

 

перерозподілу бюджетних коштів як у Франції, так і в інших європейських 

країнах, знімає з порядку денного стратегії Парижа ініціативи, пов’язані зі 

значними фінансовими затратами, та змушує до пошуку інших інструментів. 

Особливо така тенденція простежується в безпекових ініціативах Парижа в 

рамках ЄС, який активно виступав за розвиток різних проектів за схемою 

постійного структурованого співробітництва. Однак, коли фінансова криза 

обмежила можливості Франції, Саркозі, користуючись відповідними 

проблемами Великої Британії, запропонував укласти двосторонній договір 

щодо співробітництва у військово-технічній та ядерній сферах.  

 Таким чином, міжнародні фінансово-економічні реалії внесли свої 

корективи до зовнішньополітичної стратегії Франції, яка змінила свої 

пріоритети. До того ж, активність Парижа у вирішенні фінансово-

економічних проблем по суті замінила в стратегії Франції «месіанські» цілі і 

виконувала ті завдання, які спочатку покладались на теми кліматичних змін 

та захисту прав людини, адже, виступаючи з пропозиціями у фінансовій 

сфері, Н. Саркозі надав Франції роль помітного актора міжнародних 

відносин. 

Однак, основним фактором, який не сприяв реалізації 

зовнішньополітичної стратегії Франції, на думку автора і деяких дослідників 

[297; 97; 82], став особистий «стиль» політики Саркозі на міжнародній арені. 

З одного боку, завдяки «всюдисущості» [147, P. 94] та «гіперактивності» [82, 

P. 1] йому вдавалось знаходити «вихід» з кризових ситуацій (підписання та 

ратифікація Лісабонського договору, російсько-грузинський конфлікт       

2008 р., фінансова криза) і запроваджувати обговорення нагальних 

міжнародних проблем на глобальному рівні (питання потепління клімату, 

регулювання фінансових ринків, саміти «Великої Двадцятки»). З іншого 

боку, його непослідовність [160, P. 457], театральність [147, P. 94] та 

схильність до використання кон’юнктури міжнародних відносин 

ускладнювали сприйняття і розуміння французької зовнішньої політики на 
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міжнародній арені, яка в результаті часто ставала реактивною та 

позбавленою стратегічних розрахунків. За каденції Н. Саркозі відбувається 

збільшення прагматизації зовнішньополітичної діяльності Франції, зокрема її 

торгівельно-економічного сектору (наприклад, контракти з Росією та Лівією 

попри порушення «прав людини»), що в багатьох випадках було пов’язано з 

певними «символічними» поступками в очікуванні отримання конкретних 

переваг. Але зазвичай ці «поступки» не приносили результатів. 

Крім того, Н. Саркозі намагався особисто займатися майже всіма 

питаннями зовнішньої політики, в результаті чого постаті міністра 

закордонних справ та інших високопосадовців були непомітними за 

«гіперактивним» Н. Саркозі. Через ці причини Б. Кушнер подав у відставку, а 

Ю. Ведрін відмовився зайняти посаду міністра закордонних справ [82, P. 12].  

В цьому контексті варто згадати про особливості структури влади у 

Франції, які відчутно проявились за президентства Н. Саркозі. Зовнішня 

політика та оборона завжди були частиною так званої «domaine réservé» [137, 

P. 421] (тобто сферами, відповідальність за які несе президент). Тим не менш, 

постаті міністра закордонних справ та міністра оборони завжди були 

помітними у відповідних сферах, особливо в періоди «співіснування» 

(«cohabitation») [203, P. 72], тобто коли, з однієї сторони, президент, а з іншої, 

прем’єр-міністр та інші міністри – належали до різних партій (наприклад, 

президент-соціаліст Ф. Міттеран та прем’єр-голліст Ж. Ширак). Проте у 

період Н. Саркозі ми бачимо надзвичайну концентрацію влади в руках 

президента та Єлисейського палацу, точніше трьох його радників: К. Геан – 

Генеральний секретар Єлисейського палацу, який був відповідальним за 

Африку та Близький Схід, а також за розвідку, Ж.-Д. Левітт – дипломатичний 

радник президента, що займався двосторонніми відносинами з Китаєм, 

Індією, Японією та США, і А. Гено – спеціальний радник та спічрайтер 

президента, який особливо концентрувався на питаннях Середземномор’я. І 

попри проведену в липні 2008 р. конституційну реформу, яка посилила роль 
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Парламенту в сфері зовнішньої політики, відбувається «президенталізація» 

[297, P. 135-136] зовнішньої політики Франції. В цьому контексті варто 

зауважити, що сильна президентська влада є однією з характеристик 

голлізму, адже де Голль володів майже неподільною владою в сфері 

зовнішньої та безпекової політики, що було можливим завдяки особливостям 

структури влади, які були запропоновані ним в Конституції П’ятої 

Республіки і підтримані в 1958 р. населенням Франції. Але в умовах 

постбіполярного світу та після декількох періодів «співіснування» 

французька політична еліта вже не сприймає голлістську модель сильної 

влади (механізм залежності від попереднього вибору). Крім того, якщо 

«стиль» політики де Голля сприяв реалізації багатьох його цілей і планів, то 

«стиль» Н. Саркозі виявився менш ефективним, на що варто звернути увагу.   

Кадрові дипломати продемонстрували своє невдоволення політикою, 

яку здійснював Н. Саркозі на міжнародній арені від імені Франції, в 2011 р. в 

листі під псевдонімом «Марлі» [255]. В ньому вони звинувачували 

тодішнього президента, що «голос Франції у світі більше не чутний», а її 

зовнішня політика проводиться під впливом «імпровізації» та 

«імпульсивності», що призводить до провалів на міжнародній арені. Критика 

політики Н. Саркозі була також висловлена в іншому листі дипломатів під 

псевдонімом «Група Альбер Камю» [83]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в цілому 

Н. Саркозі продовжив зовнішньополітичний курс своїх попередників. 

Модифікована ним стратегія Парижа на міжнародній арені ґрунтувалась на 

голлістських принципах і французькій зовнішньополітичній ідентичності, а 

також на сформульованих за президентства Ж. Ширака концепціях 

«керованої глобалізації» та багатосторонньої дипломатії, які були 

реактуалізовані в нових умовах. Проте в стратегії були по-іншому 

розставлені акценти та місце Франції було закріплене в «західній сім’ї» на 

противагу «новим зростаючим потугам». В той же час стратегічною метою 
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Парижа залишається подальше зміцнення та посилення ЄС в якості одного з 

центрів мультиполярного світу.  

Вагоме місце у зовнішньополітичній стратегії Франції відводиться 

безпековим питанням, до розгляду яких автор пропонує перейти у 

наступному параграфі.  

  

 

2.2. Безпекова складова модифікованої зовнішньополітичної 

стратегії Франції 

 

Питання безпеки завжди займали особливе місце у французькій історії 

та державотворенні. Зі створенням П’ятої Республіки властиві французькому  

дискурсу і навіть військово-політичній стратегії категорії величі та  

незалежності безпосередньо асоціювалися з можливістю автономно 

приймати рішення (в т. ч. військові) та самостійним забезпеченням власної 

безпеки. В часи «холодної війни» в основі оборонної політики, а також 

значним чином і в основі зовнішньої політики Франції знаходилась стратегія 

ядерного стримування. Як вже зазначалось, «ядерна дипломатія» виступала 

не лише інструментом гарантування виживання Франції в умовах ядерного 

протистояння двох наддержав, а й механізмом забезпечення 

зовнішньополітичного імперативу П’ятої Республіки – її незалежності.   

З розпадом системи блокового протистояння, зникненням «глобальної 

загрози» та виходом на перший план транскордонних загроз і ризиків 

збільшується потреба у відмінних від «ядерних» способів захисту, які 

здебільшого пов’язані зі звичайними видами озброєння та іншими засобами 

протидії і нейтралізації нових ризиків. Все це обумовило необхідність 

концептуальної трансформації французького підходу, по-перше, до системи 

забезпечення власної безпеки, а по-друге, до механізму «силової політики», 
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який Франція продовжує активно використовувати у своїй зовнішній 

політиці. 

Концептуальна трансформація безпекової складової 

зовнішньополітичної стратегії Франції була розпочата ще попередниками    

Н. Саркозі [151], що в значній мірі пов’язано з процесами військових реформ 

(перехід до професійної армії) [50], 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 складової 

зовнішньополітичної стратегії Франції.   

Цей «новий» підхід обумовлений двома суттєвими видозмінами 

концептуального характеру: 1) утвердження терміну «безпека» в якості 

центральної категорії французького військово-політичного дискурсу (разом з 

категорією «оборони»); 2) збалансування ролей і значення ядерних та 

звичайних озброєнь у французькій системі забезпечення безпеки. 

Глобалізація як і у «політичній» складовій зовнішньополітичної 

стратегії Франції значним чином структурує й «безпекову» складову. 

Основними характеристиками нового міжнародного середовища виступають 

складність, невизначеність і нестабільність, що значно ускладнює розуміння 

динаміки різних процесів у глобалізованому світі. Французи розглядають світ 

ХХІ ст. більш невизначеним і вразливим, ніж він був на початку 1990-х років 

після завершення «холодної війни» [154, P. 13, 19, 43].  

У період протистояння двох наддержав головну загрозу Франція 

вбачала у можливому ядерному ударі з боку СРСР. Після зникнення цієї 

загрози на перший план виходять транскордонні загрози і ризики.  

Білі книги 2008 р. визначають прямі загрози для європейської території 

та населення: 

 тероризм, в основі якого лежать джихадизм та ісламізм; 
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 розповсюдження зброї масового ураження та її носіїв; 

 атаки на інформаційні системи та мережі з дестабілізуючими і 

паралізуючими наслідками; 

 шпіонаж та стратегії впливу, метою яких є зменшення ролі Франції та 

Європи у світі і на світовому ринку; 

 транскордонна організована злочинність, зокрема торгівля 

наркотиками і контрафактними товарами, а також контрабанда [154, P. 

27-28, 49-53, 55; 246, P. 15-16]. 

Тероризм займає особливе місце у французькій оцінці сучасного 

безпекового середовища. Тому багато уваги приділяється внутрішній безпеці 

країни, яка безпосередньо пов’язана з зовнішньою безпекою через 

транскордонні та опосередковані загрози, що вплинуло на трансформацію 

поняття «безпеки» у французькому військово-політичному дискурсі.  

Крім того, французи значну увагу приділяють ризикам невійськового 

характеру: природні, санітарні, технологічні та промислові катастрофи 

визначаються значними потенційними дестабілізуючими факторами для 

населення і державної влади [154, P. 55-56]. 

 На основі нового аналізу стану сучасного міжнародного безпекового 

середовища французи приходять до висновку про необхідність застосування 

комплексного підходу до безпеки. 

 На початку 1990-х років у Франції відбувається переосмислення 

попереднього концептуального підходу до безпеки, але Біла книга 1994 р. ще 

не має тих нововведень, які містяться у Білій книзі 2008 р. – і, перш за все, це 

стосується категорії «національна безпека» та створення стратегії 

національної безпеки.  

В період біполярного протистояння французи віддавали перевагу 

термінам «défense nationale» і «défense globale» (відповідно «національна 

оборона» та «глобальна оборона») на відміну від американців, які активно 

використовували поняття «національної безпеки», яке, до речі, з’являється у 
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США в середині 1940-х років [293, P. 19-20]. Відсутність американського 

терміну у політико-безпековому дискурсі Франції була його певною 

особливістю [139, P. 5]. На думку автора, це також тісно пов’язано з 

французькою стратегічною культурою, тому що, як зазначає Б. Кольсон, 

французькій військовій стратегії був притаманний оборонний характер [138]. 

В ХІХ ст. та в першій половині ХХ ст. це пояснювалось очікуванням 

головної загрози для безпеки Франції зі сторони північно-східного кордону 

(тобто головна загроза асоціювалась з Німеччиною). Після Другої світової 

війни головна загроза виходила зі сходу європейського континенту – від 

Радянського Союзу. Тому головні зусилля французів були спрямовані на 

захист від потенційної загрози, що на практиці було відображено лінією 

Мажино та іншими фортифікаційними спорудами, а з появою ядерної зброї – 

в створенні власної ядерної програми.  

 Словосполучення «національна оборона» з’являється у Франції 

наприкінці ХІХ ст. Спочатку це поняття мало майже виключно військове 

значення, адже національна оборона стосувалась передусім підготовки і 

ведення війни, забезпечення військового спротиву держави перед німецькою 

загрозою, яка, до речі,  матеріалізувалася у 1870 р. [119, P. 6-7].  

В часи «холодної війни» французи користуються переважно поняттям 

«глобальної оборони», що пояснювалось тогочасним стратегічним 

контекстом, коли «оборона» була необхідною за наявності глобальної 

загрози (країни Варшавського Пакту на чолі з Радянським Союзом). Тим не 

менш, строго військове значення «оборони» розширюється. І хоча метою 

«оборони» залишалась підготовка країни до збройного конфлікту, 

національна оборона принаймні на концептуальному рівні також включала 

певні економічні та промислові аспекти [139, P. 5-6]. Першим документом, 

який визначає поняття оборони і подає його розширене розуміння, є 

Ордонанс № 59-147 від 7 січня 1959 р. (у французькому законодавстві 

«ордонанси» (накази) видаються урядом і мають силу закону). В ньому 
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зазначається, що «метою оборони («défense») є забезпечення безпеки та 

цілісності території, а також життя населення в будь-який час та у будь-яких 

умовах і проти будь-яких форм агресії» [314]. Згідно з цим документом, 

оборона включає різні виміри: 

 військова оборона/ захист (збройні сили); 

 цивільна оборона (громадський порядок); 

 економічна оборона (захист чутливих технологій, виділення коштів/ 

розподіл ресурсів); 

 культурна оборона (республіканські та демократичні цінності). 

В результаті формування концепції національної оборони наприкінці 

1950-х років безпека та стабільність держави залежали не лише від збройних 

сил, а також від поліції, освітньої системи і від форми політичного та 

соціального функціонування держави. Згідно з Ордонансом 1959 р. оборона 

стала постійною (а не лише під час війни) і «глобальною», включаючи як 

військові, так і невійськові аспекти захисту держави проти агресії, тобто в 

даному випадку прикметник «глобальний» має не географічне значення, а 

функціональне – різні виміри безпеки. Однак, попри концептуально 

«широке» визначення «глобальної оборони», її невійськові аспекти (особливо 

це стосується економічного захисту) на практиці не були реалізовані        

[139, p. 10].  

Поняття ж «безпеки» у Франції тривалий час було пов’язано з 

внутрішнім виміром і стосувалося переважно справ поліції та внутрішньої 

розвідки, тобто «середини» країни, на противагу військовим справам. 

Безпекова політика була підпорядкована оборонній політиці та слугувала її 

цілям. Так, наприклад, транскордонна злочинність і тероризм, які мали 

відношення до «державної/ суспільної безпеки», розглядались як оборонні 

загрози, хоча і не були пов’язані з ворожою державою [139, P. 19].  

Як пише Ж. Порше, «коли загроза виходила від конфронтації двох 

блоків, поняття оборони було орієнтоване на збереження життєвих 
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інтересів… Ядерне стримування було основою оборони… Безпека, в її 

міжнародному значенні, була похідною оборони…З іншого боку, внутрішня 

безпека була справою виключно держави…» [325, P. 70].  

Сам термін «безпеки» був офіційно визначений у Франції лише 

законом від 2002 р. про внутрішню безпеку – «стан стабільності, за якого 

збережені головні національні інтереси, громадський порядок, 

функціонування інституцій та свобода прийняття рішень і свобода діяльності 

державної влади» [279]. 

Варто зазначити, що категорія «sécurité» використовувалась в контексті 

«безпеки Європи» («sécurité de l’Europe») або «міжнародної безпеки» 

(«sécurité internationale»), тобто коли мова йшла про зовнішній світ. Проте 

категорії «безпека Франції» (тобто «défense de la France»), «безпека Європи», 

«міжнародна безпека» фактично існували окремо та мали слабкий 

взаємозв’язок.  

З розпадом біполярної системи у Франції постає питання в доцільності 

збереження «розподілу» на зовнішній і внутрішній виміри безпеки. Біла 

книга з оборони 1994 р. вже подає більш широке тлумачення поняття безпеки 

та містить аналіз тенденцій глобалізованого світу, «нових» загроз та ризиків. 

Однак, як зазначають Ф. Ліберті та К. Блен, аспекти внутрішньої безпеки не 

були включені до «національної оборонної стратегії» [271, Р. 5], хоча Біла 

книга 1994 р. і акцентує увагу на «нових загрозах» та регіональних 

конфліктах та окрім ядерного стримування велике значення надає операціям 

з врегулювання криз. Під час розробки Білої книги 1994 р. можливість їх 

включення обговорювалась вперше, тим не менш ідея «континууму безпеки» 

не була офіційно визнана цим документом і лише закріплювала розуміння 

тісного взаємозв’язку між внутрішньою та зовнішньою безпекою.  

У французькому дискурсі у 1990-ті роки здебільшого продовжує 

використовуватись категорія «défense» (оборона) [131], хоча на 

концептуальному рівні (і відповідно – на практичному) характер безпекової 
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політики перестає бути суто «оборонним» та інкорпорує багато елементів 

категорії «sécurité» (безпека): економічні, соціальні, культурні та інші 

аспекти. Ця політика вже не обмежується лише французькими кордонами та 

їхніми підступами, а стає глобальною.  

У 2008 р. з приходом до влади Н. Саркозі приймається нова Біла книга, 

в якій вже чітко закріплюється новий концептуальний підхід до безпеки (на 

що яскраво вказує нова назва – Біла книга з оборони та національної 

безпеки). Цей документ визначає «нові» параметри безпеки. Окрім власне 

військової сфери, безпекова політика Франції включає також економічні, 

соціальні та екологічні аспекти. На офіційному рівні визнається 

взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім вимірами безпеки [154, P. 57]. У 

Франції з’являється поняття «національної безпеки», яке об’єднує в собі 

внутрішній та зовнішній виміри безпеки та свідчить про існування відтепер у 

французькому безпековому дискурсі «континууму безпеки» (або 

«континууму безпека – оборона», як пише Ж. Порше).  

Змінити французьку концепцію оборони на концепцію безпеки 

пропонувалось ще на початку 1990-х років [405]. Тоді ж в офіційному 

французькому тексті з’являється сам термін «національної безпеки» – в 

Законі від 10 липня 1991 р. «Про таємницю листування шляхом електронної 

пошти» [279, art. 3]. Однак, ця категорія стає центральною для французького 

оборонно-безпекового дискурсу лише за президентства Н. Саркозі, що 

відображається у Білій книзі з оборони та національної безпеки 2008 р., а 

також в його промовах.  

Термін «національної безпеки» з’являється не лише у Білій книзі      

2008 р., а й у Кодексі оборони (внесення змін в 2009 р.), у Військовій 

програмі на 2009 – 2014 рр., в якій цілі політики оборони обмежуються лише 

«забезпеченням територіальної цілісності та захистом населення проти 

збройної агресії» [332]. Отже, відтепер національна безпека інкорпорує 

оборону та підпорядковує її. Як вважають Ф. Ліберті та К. Блен, нове поняття 
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«національної безпеки» поєднує в собі оборону та безпеку, а Біла книга   

2008 р. фактично є поєднанням традиційної для Франції «оборонної 

стратегії» з новоствореною «стратегією національної безпеки» [271, P. 4, 8]. 

Автор підтримує цей погляд. 

Отже, якщо в 1990-ті роки у французькому дискурсі лише відбувається 

переосмислення концептуального підходу до категорії «безпека», то в 2008 р. 

вже на офіційному рівні закріплюється новий підхід, який побудований на 

комплексному і глобальному розумінні безпеки, на існуванні «континууму 

безпеки» і на взаємозв’язку між «оборонною стратегією» та «стратегією 

національної безпеки». «Міжнародна безпека» стає невід’ємною частиною 

безпеки Франції, оскільки «небезпечна ситуація» в будь-якій частині світу 

може мати наслідки для безпеки Європи та Франції. На практиці це 

проявляється в участі французьких контингентів у врегулюванні криз різного 

характеру (Афганістан, Лівія, Дарфур). Крім того, з розгортанням 

глобалізації Франція надає особливого значення протидії та нейтралізації 

транскордонних феноменів, які можуть мати вплив на її безпеку: незаконна 

торгівля, організована злочинність, міграція, природні чи технологічні 

катастрофи, санітарні кризи.  

Таким чином, у «центральній парадигмі» французької стратегічної 

культури відбулись видозміни: загрози переважно асоціюються з 

транскордонними феноменами, а не з конкретною країною, а безпека 

сприймається комплексним і глобальним явищем, яке відповідно потребує 

комплексних засобів її забезпечення. 

На практично-організаційному рівні ця концептуальна трансформація 

проявилась, по-перше, у військових реформах, які були спрямовані на 

створення професійної армії та на її забезпечення новими технологіями і 

оснащенням [50]. В цьому контексті варто зазначити, що питання 

професійної армії є традиційним для французької стратегічної культури (цю 

ідею підтримували маркіз де Пюїсегюр, Ж.-Ш. Фолар, М. де Сакс, Ш. А. дю 
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Пік, Ш. де Голль, В. Ж. д’Естен), але концепція «нації-армії» мала сильні 

історичні корені [138], тому аж до кінця ХХ ст. у Франції була загальна 

військова повинність.  

По-друге, відтепер французька система безпеки будується на основі 

стратегії національної безпеки, яка включає в себе традиційну для Франції 

оборонну стратегію.  

Деякі автори критикують новостворену стратегію національної 

безпеки, яка охоплює занадто велику кількість питань, які мають відношення 

до «життя держави», що може призвести до «ренаціоналізації», тобто до 

втручання держави до деяких секторів діяльності країни, зокрема 

економічного, під приводом потреб національної безпеки [139]. Крім того, 

«стратегія національної безпеки» може розглядатись як вплив американських 

стратегічних досліджень на французьку практику [231]. 

 Цілями стратегії національної безпеки визначаються: 

1. захист населення і території Франції; 

2. сприяння європейській і міжнародній безпеці; 

3. захист республіканських цінностей (принципи демократії, зокрема 

індивідуальні та особисті свободи, повага людської гідності, 

солідарність і справедливість) [154, P. 62]. 

Варто зазначити, що у порівнянні з Ордонансом 1959 р. стратегія 

національної безпеки містить європейський/ міжнародний компонент, що 

пов’язано з широким підходом до категорії «безпека». Стратегія, таким 

чином, виходить за межі французької території та охоплює весь світ. 

Функціональний характер стратегії національної безпеки відображають 

її принципи:  

1. Прогнозування та швидке реагування. 

2. Адаптивність – воля і здатність країни, суспільства та державних 

органів влади до подолання наслідків потужної агресії чи катастрофи, а 

також до швидкого відновлення їхніх здатностей нормально 
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функціонувати, що стосується не лише державних органів, а й суб’єктів 

економічного і суспільного секторів.  

3. Здатність до збільшення могутності Франції (стосується збройних сил і 

цивільних органів безпеки, промислових і освітніх потужностей) [154, 

P. 63-64]. 

Перший принцип – «прогнозування та швидке реагування» – 

пов’язаний з поняттями стратегічних «сюрпризів» і «розривів», які в 

сучасному французькому безпековому дискурсі асоціюються з 

невизначеністю та нестабільністю міжнародного середовища ХХІ ст. 

Наукова література містить безліч визначень цих понять [111, P. 7]. Біла 

книга ж визначає стратегічний «сюрприз» як неочікувану за своєю природою 

чи масштабами зміну чи подію, яка модифікує параметри міжнародної 

безпеки. Деякі ж події можуть бути стратегічними «розривами», якщо вони 

породжують радикальну трансформацію основ безпеки держави, в яких ці 

події відбуваються чи мають вплив на них. «Сюрпризи» стосуються спроб 

блокування нормального функціонування країн «Заходу» з використанням 

масштабного насилля там, де це не очікується зазвичай, і може стосуватися 

створення перешкод для потоків товарів, людей, ресурсів чи інформаційних 

потоків. Найсерйознішим стратегічним «сюрпризом» визначається масована 

терористична атака на європейській території з використанням ядерних, 

хімічних чи біологічних засобів у поєднанні з військовою ситуацією в одній з 

зон стратегічного інтересу для Європи. Стратегічний «розрив» пов’язується з 

порушенням ядерного табу чи з появою нової зброї, що цілком ймовірно в 

умовах прискореного науково-технічного розвитку (нано- та біотехнології, 

комп’ютерне моделювання), або з розміщенням зброї в позаатмосферному 

космічному просторі [154, P. 63, 39, 58].  

Також варто зазначити про ще один важливий принцип стратегії – 

концентрація на пріоритетних географічних напрямках [154, P. 72]. Стратегія 
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визначає чотири критичні зони, які є джерелами прямих і опосередкованих 

загроз для безпеки й інтересів Франції та Європи:  

1. Арка кризових зон, яка пролягає від Атлантики до Індійського океану. 

Ця арка не є гомогенним комплексом, а складається з субрегіонів: зона 

Сахелю, Близький Схід, країни Перської затоки, Афганістан та 

Пакистан. 

2. Африка на Південь від Сахари. 

3. Європейський континент, на якому особливої уваги потребує політика 

Росії, підтримка стабільності країн Балкан та їх інтеграції до 

європейської і трансатлантичної спільноти, Магриб. 

4. Азія, яка успадкувала невирішені у другій половині ХХ ст. конфлікти, 

що об’єднують три великі ядерні країни континенту (Індія – Пакистан, 

Індія – Китай) [154, P. 43-49].  

В цих регіонах зосереджені не лише безпекові інтереси Франції та 

Європи, а й їхні стратегічні інтереси, тому стратегія передбачає високу 

ймовірність участі Франції в попередженні та регулюванні криз на цих 

територіях.  

Інструментами досягнення цілей стратегії національної безпеки 

визначається рівновага п’яти стратегічних функцій, які тісно взаємопов’язані 

між собою: 1) інформація та передбачення; 2) попередження; 3) стримування; 

4) захист; 5) інтервенція (військові та іншого роду операції за межами 

території Франції) [154, P. 65]. 

Для координації реалізації стратегії національної безпеки, а також 

зв’язків між різними структурами, на які покладається виконання 

стратегічних функцій, була створена нова структура – Рада з оборони та 

національної безпеки (РОНБ), яка поєднала в собі інституції забезпечення 

внутрішньої та зовнішньої безпеки (були об’єднані колишні Рада 

національної оборони і Рада внутрішньої безпеки), а Генеральний секретаріат 

з національної оборони був перетворений на Генеральний секретаріат з 
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оборони та національної безпеки [290, P. 111]. Створення цих органів мало 

забезпечити структурну перебудову французької системи безпеки. Проте, на 

думку С. Мен’є, РОНБ, в якій головує президент, скоріше була покликана 

зміцнити концентрацію влади в руках президента. Крім того, як пише цей 

автор, моделлю-зразком для РОНБ виступила американська Рада з 

національної безпеки [297, P. 135], що підтверджує припущення про вплив 

американських стратегічних досліджень на французьку практику.  

Для розуміння змін у французькій системі забезпечення безпеки, які 

розпочались у 1990-ті роки і були завершені у період перебування при владі 

Н. Саркозі, автор пропонує ознайомитись з стратегічними функціями, що 

складають основу цієї нової системи.  

Поняття «стратегічної функції» вперше з’являється у Військовій 

програмі на 2003-2008 роки, яка називає чотири такі функції: стримування, 

попередження, проекція сили – дія, захист [331]. Військова програма на 1997-

2002 роки ці функції ще називає «оперативними» (стримування, 

попередження, проекція сили, захист) [330], а у Білій книзі з оборони 1994 

року зустрічається назва «ключові функції» або «форми», які можуть 

набувати звичайні озброєння (стосується функцій «попередження», «дії» та 

«захисту»), причому ядерне стримування ще не входить до «системи» цих 

функцій, оскільки сама «система» (або «стратегія національної оборони) ще 

розподіляється на два окремі напрямки: «стримування», що пов’язано з 

ядерним потенціалом Франції, та «дія», яка стосується звичайних озброєнь 

[275, P. 52, 59]. 

Функція «інформація та передбачення» є однією з головних інновацій у 

безпековій сфері періоду президентства Н. Саркозі. Як окрема стратегічна 

функція вперше вона з’являється у Білій книзі 2008 р. [154] та у Військовій 

програмі на 2009-2014 роки [332]. Вона частково вже була присутня у Білій 

книзі 1994 р. [275] та у Військовій програмі на 1995-2000 роки [329], а також 

у наступних програмах в тих аспектах, які стосуються системи розвідки та її 
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технічного і людського забезпечення. Проте за Білою книгою 2008 р. функція 

«інформація та передбачення» окрім власне розвідки включає знання зон 

проведення операцій, дипломатичну діяльність, перспективний підхід 

(передбачення) та володіння інформацією [154, P. 66]. Ця функція 

називається першою лінією оборони Франції і визначається як така, що 

потребує пріоритетної уваги. Зазначається, що ця функція гарантує 

автономію прийняття рішень та забезпечує стратегічну ініціативу Франції 

[332].  

В системі національної розвідки були проведення реформи: прийняття 

закону про розвідувальну діяльність, поліпшення захисту таємниці щодо 

національної оборони, заходи щодо покращення технологічного 

забезпечення розвідки тощо [271, P. 6-7]. Також була створена Національна 

рада з розвідки, яку очолює президент, а в Єлисейському палаці був 

призначений координатор з розвідки [290, P. 111].  

Отже, створення окремої стратегічної функції «інформація та 

передбачення», яка стосується збору і аналізу інформації та побудови 

перспективних прогнозів на основі зібраних даних, було зумовлено новою 

стратегічною оцінкою міжнародного безпекового середовища, головними 

характеристиками якого французи вважають непередбачуваність, 

невизначеність і нестабільність. Ця функція також 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. Крім того, функція «інформація та 

передбачення» тісно пов’язана з другою трансформацією концептуального 

характеру, яка буде розглянута дещо пізніше.  

Функція «попередження» не є новою. Вона є засобом убезпечення 

Франції від ризиків, які пов’язані з зародженням конфліктних і кризових 

ситуацій, та спрямована в першу чергу на подолання причин, що їх можуть 
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викликати, а у випадку розгортання конфлікту – на обмеження його наслідків 

і на постконфліктне регулювання [154, P. 66-67].  

В цій стратегічній функції запропонована низка змін, які стосуються 

військової присутності Франції за межами національної території. Ці зміни у 

розміщенні французьких військових контингентів і баз нерозривно пов’язані 

з трансформацією системи кризового регулювання, яка розглядається 

автором в наступному розділі.  

Функція «захисту» стосується безпосередньо убезпечення населення та 

території Франції від двох видів ризиків: навмисний напад (зокрема 

терористичні або інформаційні атаки) і незаплановані ризики (наприклад, 

санітарні кризи чи природні катастрофи). Ця функція передбачає 

реорганізацію структури взаємодії між державними органами влади, в тому 

числі секторів внутрішньої та цивільної безпеки, а також приватних суб’єктів 

і суб’єктів громадянського суспільства [154, P. 70-71].  

Функція «захисту» значною мірою пов’язана з непрямими загрозами і 

ризиками та потребою створення або покращення діяльності служб, які 

протидіють чи нейтралізують ці загрози і ризики. Зокрема це стосується 

виявлення, аналізу та протидії загрозам, які пов’язані із хімічною, 

біологічною, радіологічною і ядерною зброєю, кібербезпекою, системою 

раннього виявлення запуску балістичних ракет (створення якої очікується до 

2020 року) тощо [271, P. 8].  

Ця функція тісно пов’язана з принципом «адаптивності», тобто 

здатністю Франції до відновлення нормального функціонування держави 

внаслідок терористичної атаки або іншої значної атаки чи катастрофи. 

Функція «інтервенція» спрямована на забезпечення стратегічних 

інтересів Франції та її міжнародних зобов’язань перед союзниками і в якості 

постійного члена Ради Безпеки ООН. Ця функція регламентує проведення 

військових і військово-цивільних операцій за межами французької території. 

Вона безпосередньо стосується участі Франції в регулюванні конфліктних 
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ситуацій, а також механізму «силової політики», який Париж продовжує 

активно використовувати в своїй зовнішній політиці, що розглядається 

автором в третьому розділі.  

Функція «стримування» тривалий час була основною для безпекової 

(оборонної) політики Франції і стосується другої трансформації 

концептуального характеру безпекової складової зовнішньополітичної 

стратегії Франції, тому автор пропонує зупинитись на ній детальніше.  

Французька ядерна концепція «стримування слабким сильного» 

виникла в часи «холодної війни» за наявності прямої ядерної загрози з боку 

Радянського Союзу, а також, що було неприйнятним для Франції, в умовах 

можливості виникнення залежності від США. Як вважає В. А. Манжола,  

ядерна стратегія використовувалась Францією не стільки у сфері воєнної 

стратегії, скільки у сфері політичного, дипломатичного та морально-

психологічного маневрування силовим потенціалом держави. Ядерна зброя 

виступала важливими передумовами і одночасно засобами досягнення 

головних цілей зовнішньої політики Франції: гарантування виживання та 

самобутності нації, забезпечення автономності прийняття політичних рішень 

і свободи дій на міжнародній арені, підтримання статусу великої світової 

держави та забезпечення лідерства на європейському континенті [29, C. 23, 

27]. В цьому ж контексті про ядерну зброю пише Б. Кольсон, який зауважує, 

що факт володіння Францією власного ядерного арсеналу є відображенням 

незалежності, універсалізму та відповідного «рангу» на міжнародній арені, 

які виступають основними ідеями-символами у французькій стратегічній 

культурі [138]. 

З розпадом біполярної системи та значною трансформацією 

міжнародного стратегічного контексту можна було очікувати певної 

видозміни ролі ядерної стратегії для зовнішньої політики Франції. Тоді увага 

французької політичної і військової еліти сконцентрувалась на звичайних 

видах озброєння, оскільки участь французького контингенту у складі 
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багатонаціональної коаліції, яка була задіяна під час війни у Перській затоці 

в 1990-1991 рр., продемонструвала наявність ряду проблем і недоліків 

французьких збройних сил, пов’язаних з недостачею засобів перекидання 

військ і бойової техніки, розвідданих, супутників [384, P. 7]. Л. Пуар’є в 

цьому контексті писав, що потрібно чітко відділити ядерну стратегію, метою 

якої є мінімальне стримування і захист національного санктуарію (тобто 

забезпечення безпеки французької території), та стратегію регулювання криз, 

яка пов’язана з військовими діями на зовнішніх театрах [320, P. 67]. Він 

також зазначав, що ядерна стратегія та проекція сили є двома логічними 

складовими військової системи держави, яка претендує підтримувати свій 

«ранг» у світі [322, P. 48]. У зв’язку з цим варто зауважити, що війна в 

Перській затоці стала своєрідною точкою відліку: у 1990-ті роки у 

французькій військовій системі спостерігається певна переорієнтація з 

ядерних сил на звичайні озброєння. В рамках ініційованої Ж. Шираком 

масштабної реформи армії розпочались модернізація і оновлення військової 

техніки.  

В результаті в 1990-ті роки у Франції відбувається концептуальне і 

практичне відновлення рівноваги між ядерними силами і звичайними 

озброєннями. Якщо у часи «холодної війни» звичайні озброєння були 

додатковими до ядерних та вбудовувались у ядерне стримування, як це 

прописано у Білій книзі 1972 р., то у нових геостратегічних умовах звичайні 

озброєння набувають власної стратегічної ролі [275, P. 53].  

Поступово ідея необхідності наявності передових звичайних 

військових технологій на озброєнні у Франції набуває значної підтримки 

серед політичних діячів та військових. Проте в 1990-ті роки за рахунок 

скорочень військових витрат французька влада хотіла скоротити бюджетний 

дефіцит. Разом з тим коштів, вилучених завдяки скороченню військового і 

цивільного персоналу, не вистачало на задумане переоснащення збройних 

сил. Тому багато військових офіцерів виступало (і продовжує виступати) за 
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подальші скорочення витрат на ядерні сили та їх переорієнтації на інші 

військові засоби. Реалізація такої тенденції могла б свідчити про суттєве 

зменшення ядерного фактору у зовнішньополітичний стратегії Франції. 

Однак, якщо такі «думки» поширені серед офіцерів та в меншій кількості 

серед політиків (напр., Ж.-Л. Меланшон, М. Рокар [335], Е. Моран [247]), на 

рівні вищого керівництва на даному етапі все ще зберігається 

консервативний підхід до ядерної проблематики.  

У своїй промові на Іль-Лонгь у 2006 р. Ж. Ширак, як вважає Б. Тертре, 

звернувся з посланням до військових, які виступають за подальші скорочення 

витрат на ядерні сили, і зробив наголос на тому, що «саме ядерні сили 

Франції гарантують їй здатність до проекції сили» [128], тобто Франція може 

проводити військові операції будь-де у світі тільки тому, що Франція 

захищена проти шантажу, який змусив би Париж відмовитись від захисту 

своїх інтересів. Б. Тертре назвав це стратегією «контрстримування» або 

«контршантажу» [385, P. 252-253]. 

Н. Саркозі (як, до речі, і Ф. Олланд [335, P. 81]) притримується цієї ж 

позиції щодо ядерних сил. Наступник Ж. Ширака у своїй промові з нагоди 

презентації нового ядерного підводного човна «Le Terrible» наголосив на 

важливості ролі ядерної зброї для зовнішньої та безпекової політики Франції 

[355]. 

На підтримку тези про консерватизм в сфері ядерної політики варто 

зазначити, що попри наявність творів і статей, присвячених ядерному 

роззброєнню (серед них: «Ядерна зброя, обман по-французьки» авторства П. 

Кілеса (Paul Quilès, «Nucléaire, un mensonge français») і «Вимагайте 

тотального ядерного роззброєння!» авторства С. Еселя і А. Жакара (Stéphane 

Hessel, Albert Jacquard, «Exigez! Un désarmement nucléaire total»), у Франції 

воєнний антиядерний рух не набуває якоїсь чіткої форми на відміну від 

Великої Британії, в якій антиядерний рух є потужним [385, P. 262]. До того 

ж, французькі політики та експерти не виключають можливості появи одного 
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дня значної загрози для Франції на далекій відстані, маючи на увазі 

накопичення ядерного арсеналу в Азії [335, P. 82-84]. А тому є важливим 

збереження власного ядерного арсеналу і його підтримання на належному 

рівні.  

 Певні зміни до концептуального виміру ядерної доктрини Франції 

здійснив спробу внести Ж. Ширак. Найбільш яскравим його 

«нововведенням» слід назвати ймовірність використання ядерної зброї проти 

держав, які вдаються до терористичних актів, якщо вони зазіхнуть на 

«життєві інтереси» Франції [128].  

Коли до влади у Франції прийшов Н. Саркозі, ймовірність 

кардинальних поворотів у сфері ядерної політики Франції була дуже 

високою. Як пише Б. Тертре, Н. Саркозі можна було назвати 

«модернізатором», на відміну від «архіголістів» як М. Алліо-Марі, які 

підтримують традиційний і консервативний підхід до політики стримування. 

Н. Саркозі притримувався погляду, що ядерні сили є важливими, однак 

сучасна ядерна політика не має бути «священною коровою». За наявними 

відомостями, Н. Саркозі розцінив січневу промову Ширака 2006 р. «не 

сучасним підходом до стримування» [385, P. 264]. Однак, у своїх офіційних 

виступах Н. Саркозі висловлювався дуже обережно, «нововведення»             

Ж. Ширака були переглянуті, попередні принципи ядерного стримування 

були збережені. 

В Білій книзі з оборони та національної безпеки 2008 р. зазначається, 

що «ядерне стримування залишається головним фундаментом стратегії 

Франції. Воно є найвищою гарантією безпеки та національної незалежності. 

Ядерне стримування виступає однією з умов нашої стратегічної автономії, а 

також свободи оцінювання, прийняття рішення та дії». Французька ядерна 

стратегія визначається строго оборонною, а її єдиним завданням є 

«попередження агресії, джерелом якої є держава, проти життєво важливих 

інтересів країни, звідки б вона не виходила та у будь-якій формі» [154, P. 69].  
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Таким чином, політико-психологічне забарвлення французької ядерної 

стратегії зберігається, вона є превентивною стратегією, і окрім зазначених 

вище функцій (гарантування виживання і самобутності нації та інші) набуває 

ще одної – забезпечення можливості щодо проекції сили назовні, що стає 

важливою складовою зовнішньополітичної стратегії Франції у 

постбіполярному світі.  

Однак, слід зазначити, що існує три ядерні теми, які постійно 

обговорюються у Франції як політиками, так і науковцями: 1) європеїзація 

французького ядерного стримування; 2) доля повітряної складової ядерних 

сил (чи потрібно відмовитись від ядерних бомбардувальників); 3) майже 

абсолютна влада президента щодо безпекової (оборонної) та ядерної 

політики [385, P. 263]. Автор пропонує розглянути перші дві теми.  

Друга тема є в першу чергу фінансовим питанням, оскільки останнім 

часом все більшим стає тиск на вище керівництво Франції з боку військових 

офіцерів та деяких політиків (напр., Ж.-Л. Меланшон, Е. Моран), які 

виступають за відмову від повітряної складової ядерних сил Франції з метою 

переорієнтації коштів на звичайні озброєння або з метою скоротити 

бюджетні витрати. Тому політичне керівництво П’ятої республіки приділяє 

особливу увагу аргументам щодо необхідності збереження двох компонент 

французьких ядерних сил [355]. Детальний аналіз функцій та можливостей, 

які представляють собою французькі ядерні повітряні сили, а також 

аргументація за необхідність збереження повітряної компоненти в складі 

ядерних сил Франції викладені в статтях Ф. Водка-Гальяна [410; 411]. 

Питання «європейського виміру» французького ядерного стримування 

піднімається ще з часів Ф. Міттерана. Під впливом розвитку процесів 

європейської інтеграції Ф. Міттеран у своїй промові від 10 січня 1992 р. 

заговорив про ймовірність створення європейської ядерної доктрини за 

умови просування Спільної європейської оборонної політики [299]. Біла 

книга 1994 р. містить наступне положення: «Не можна виключати, що у 
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довгостроковій перспективі по мірі того, як буде відбуватись зближення 

інтересів європейських держав, поняття життєво важливих інтересів для 

Франції може співпасти з такими ж інтересами її сусідів» [275, P. 25]. В 

середині 1990-х рр. Франція пропонує обговорення «dissuasion concertée» (з 

французької може бути перекладено як «узгоджене або скоординоване 

стримування»), про що знову згадує у своїй промові Ж. Ширак в 2006 р. Як 

пояснює цю ідею тодішній міністр оборони Франції М. Алліо-Марі: «… 

dissuasion concertée … не є спільним стримуванням, а спрямоване на 

започаткування дискусій стосовно захисту тісно взаємопов’язаних інтересів» 

[412, P. 709]. Однак, багато французьких експертів інтерпретували 

пропозицію Ж. Ширака щодо «dissuasion concertée» декларативною. Це 

припущення підтверджує той факт, що не було проведено консультацій з 

цього приводу з іншими європейськими партнерами. До того ж, деякі країни 

взагалі будуть проти «нуклеаризації» Європи (в першу чергу це стосується 

Німеччини, не кажучи вже про «нейтральні» країни в ЄС), а інші більше 

покладаються на ядерну парасольку США, які вони отримують через НАТО. 

Тому німецькі та інші нефранцузькі європейські аналітики висловлюють 

думку, що будь-які європейські консультації з приводу ядерної зброї мають 

проводитись в рамках НАТО [412, P. 711, 719], що суперечить французькому 

задуму щодо автономії ЄС у безпековій сфері.  

Біла книга 2008 р. зазначає, що «французьке ядерне стримування 

сприяє своїм лише існуванням безпеці Європи. Агресор, який захоче 

посягнути на безпеку у Європі, має усвідомлювати цей факт», і пропонує 

обговорити роль французьких ядерних сил у забезпеченні спільної безпеки 

держав-членів ЄС [154, P. 70].  

Деякі провідні французькі експерти підтримують ідею «європеїзації» 

французького ядерного стримування в довгостроковій перспективі. Л. Готьє 

зазначає: «Важко уявити ізольовані французькі стратегічні сили [тобто ядерні 

сили - автор] в Європі у майбутньому. Наша країна вже більше не може, як 
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це було в часи холодної війни, грати роль маленького Астерікса. Або ми 

прямуємо до створення європейських стратегічних сил, або ідея про 

автономну Європу провалиться, і ми ще більше станемо залежними від 

США» [412, P. 718].   

Однак, на даний момент Франція не здійснює якихось активних кроків 

в цьому напрямку. Автор вважає, що це можна пояснити відсутністю явного 

розуміння серед французької політичної та військової еліти, як можна 

поєднати традиційний дискурс про «незалежність» і «автономність» П’ятої 

Республіки, які значною мірою пов’язані з власними ядерними силами, з 

дискурсом про європейську інтеграцію, що протягом останніх десятиліть 

стала ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії Франції.  

Тим не менш, Б. Тертре вважає, що у майбутньому є можливим 

сценарій, за яким французькі ядерні сили можуть стати дійсно 

багатонаціональними та пише про три можливих шляхи для цього: 1) спільні 

франко-британські сили; 2) «заміна» американських ядерних сил у Європі 

французькими; 3) власні єдині європейські ядерні сили [385, P. 268-269]. 

Реалізація першого варіанту вже певним чином розпочалась з 

підписанням у листопаді 2010 р. франко-британських угод про військову 

співпрацю, які включають і співробітництво в ядерній сфері. Однак, попри 

технічну кооперацію, на даний момент існують перепони для реалізації цього 

варіанту на політико-доктринальному рівні, оскільки ні Франція, ні Велика 

Британія ще не готові покладати одна на одну відповідальність за виживання 

своєї держави [386, P. 22]. 

Передумовою другого варіанту Б. Тертре називає вивезення з 

європейської території приблизно 200 американських ядерних боєзарядів, що 

може бути пов’язано з кризою у трансатлантичних відносинах, місце яких 

зможе зайняти французька ядерна зброя.  

Третій сценарій, як пише Б. Тертре, є ще менш реалістичним, оскільки 

передбачає створення федерації (або конфедерації) з 5-10 європейських 
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країн, які будуть мати єдину політичну владу та єдину зовнішню і безпекову 

політику, а французькі ядерні сили стануть дійсно європейськими. Проте 

автор хотів би звернути увагу на те, що цей сценарій не варто абсолютно 

заперечувати, оскільки ідея «міцного ядра» вже давно існує у ЄС, а 

Лісабонський договір надає юридичні можливості для посиленого 

структурованого співробітництва, в рамках якого Франція активно працює 

над реалізацією своїх планів щодо автономії ЄС у військово-політичному 

плані.  

Автор також хоче зазначити про ще одну ядерну тему, яка 

обговорюється в експертних колах. Це концепція «стримування сильним 

слабкого». В основі французької ядерної стратегії лежить модель 

«стримування слабким сильного», яка базується на припущенні про 

зрівняльну роль атому: Франція може стримати своїм ядерним арсеналом 

ймовірного агресора, оскільки вигоди, що він отримає, не зможуть 

компенсувати збитки, які будуть у нього внаслідок удару у відповідь [236,    

P. 52]. Проте в нових умовах у порівнянні з країнами, які підозрюються у 

набутті ядерної зброї у порушення принципів ДНЯЗ (в першу чергу це 

стосується Ірану), Франція є «сильною» країною (оскільки має 300 

боєзарядів), а тому стримування «слабким сильного» змінюється на 

стримуванням «сильним слабкого». Проте, оскільки нелогічно «слабкому» 

виступати агресором, стримування «сильним слабкого» (du fort au faible) 

скоріше виступає стримуванням «сильним безрозсудного» (du fort au fou). 

Однак, таке твердження суперечить припущенню про раціональність 

поведінки обох акторів відносин стримування, тому що ядерне стримування 

існує в сфері міждержавних відносин, а терористичні групи не здатні 

створити ядерну зброю (на відміну від «брудної бомби», що своїм наслідком 

буде мати радіаційне забруднення, яке, однак, буде обмеженим і не 

зрівняним з наслідками від ядерної бомби). І, як пише О. Кампф, 

стримування «слабким сильного» може гіпотетично означати ймовірність 
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використання ядерної зброї на відміну від погрози її використання (як у 

стратегії стримування «слабким сильного»), проте, як він зазначає, це лише 

його припущення [236, P. 50-51, 56]. 

Отже, в концептуальному вимірі ядерна стратегія Франції на даному 

етапі змін не зазнала, хоча дискусії різного характеру з цього приводу 

існують. Ядерна зброя перестала бути для Парижа «священною коровою», 

значну увагу французи стали приділяти звичайним озброєнням (як для 

захисту власної безпеки, так і в рамках механізму «силової політики», що 

буде розглядатись автором в наступному розділі). Але політики і військові 

все ще зберігають консервативний підхід до ядерної стратегії, а ядерне 

стримування визначається основою стратегії Франції.  

Якщо у концептуальному вимірі після розпаду біполярної системи 

суттєвих змін не відбулось, то у складі ядерних сил Франції були значні 

видозміни. Найбільш відчутною серед них була відмова від наземних 

балістичних ракет середньої дальності та від наземної тактичної ядерної 

зброї, що відображено у Військовій програмі на 1997-2002 роки [330]. 

Відбулось скорочення кількості ядерних підводних човнів з пусковими 

установками для балістичних ракет (їх число було скорочено з шести до 

чотирьох) [11], а також скорочення кількості ядерних боєзарядів (за 

розрахунками Р. Норріса та Г. Крістенсена після запланованого Н. Саркозі 

скорочення у Франції мало залишитись приблизно 290 боєзарядів [309,         

P. 52]).  

Варто зазначити про певні зміни у політиці Франції щодо ядерного 

роззброєння. Як відомо, Париж залишався осторонь переговорів і підписання 

договорів щодо ядерних випробувань та непоширення ядерної зброї: Франція 

не приймала участі у Московському договорі 1963 р. і проводила 

випробувальні вибухи в атмосфері аж до 1975 р., а до ДНЯЗ приєдналась 

лише в 1992 р.  



106 

 

 

 

Після завершення ядерних випробувань у 1995 р. Франція демонтувала 

свій полігон для ядерних випробувань в Тихому океані та свої заводи у 

П’єррлатті та у Маркулі з виробництва матеріалів, що розщеплюються, 

підписала і ратифікувала Договір про всеосяжну заборону ядерних 

випробувань (ДВЗЯВ), а також нарешті ратифікувала ряд протоколів, що 

стосуються «без’ядерних зон». Але як вважає Б. Тертре, ці кроки були 

направлені на пом’якшення відношення до Франції, яке було зіпсоване через 

ядерні випробування [385, P. 254].  

В 2008 р. у своїй промові у Шербурі Н. Саркозі закликав Китай та 

США ратифікувати ДВЗЯВ, висловив підтримку майбутній конференції 

щодо безстрокової пролонгації ДНЯЗ та зробив ряд пропозицій щодо 

ядерного роззброєння (серед них: проведення переговорів стосовно договору 

про заборону виробництва матеріалів, що розщеплюються, для ядерної зброї 

та введення негайного мораторію щодо їхнього виробництва; проведення 

переговорів щодо договору про заборону наземних ракет малої та середньої 

дальності) [355]. Ці та інші пропозиції в сфері ядерного роззброєння містить 

також Біла книга з оборони та національної безпеки 2008 р. [154, P. 121].  

Однак, слабка реакція Франції на пропозицію Б. Обами щодо 

«без’ядерного світу» свідчить про популістський характер цих закликів, 

оскільки легко пропонувати іншим зробити те, що вже зроблено у тебе. 

Скорочення кількісного складу, а також певні зміни у політиці щодо 

ядерного роззброєння, що відбулись у Франції, можна пояснити 

трансформацією міжнародного стратегічного контексту, створенням у 

Франції відповідних лабораторій, які дозволяють проводити випробування за 

допомогою комп’ютерного моделювання, а також необхідністю 

перерозподілу бюджетних коштів на звичайні озброєння. 

Підтвердження цього твердження можна проілюструвати розподілом 

коштів з воєнного бюджету Франції. Після величезних витрат на створення 

власної ядерної програми (за словами Ж. Ширака, ці витрати складали «до 50 
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% інвестицій, які здійснювало Міністерство оборони» у 1960-х роках [128]), 

Париж поступово зменшує витрати на ядерні сили, однак значні скорочення 

почались після завершення холодної війни. Якщо у Військовій програмі на 

1971-1975 роки з 93 500 млн. франків на ядерні сили було виділено 30 889 

млн. франків (включаючи тактичну ядерну зброю) [277], що складає 

приблизно 33 %, у 1990-му році цей показник був ще на високому рівні –  

31,4 %, то у 1997-2002 роках він становить вже менше 20 % [330], а у 

Військовій програмі на 2009-2014 роки не перевищує 11 % (з загального 

оборонного бюджету у 185,9 млрд. євро на ядерні сили виділено 20,2 млрд. 

євро) [332]. У військовій програмі на 2014-2019 роки з загальних 179,25 

млрд. євро на ядерне стримування заплановано виділити 23,3 млрд. євро 

(окрім вартості ядерних досліджень, які у попередній програмі були 

включені в аналогічний показник), що дорівнює майже 13 % [333]. 

Проте ще жодна військова програма не заперечувала необхідності 

підтримувати ядерні сили на належному рівні в рамках принципу «строгої 

достатності», проводити постійну модернізацію і технологічне 

вдосконалення. Програми передбачають заміну елементів, строк експлуатації 

яких завершується, на нові покращені варіанти. Так, оновлення флоту 

підводних човнів океанічної складової ядерних сил було завершено в 2010 р. 

поставкою четвертого ядерного підводного човну з пусковими установками 

нового покоління Le Terrible, який може нести нову балістичну ракету М51. 

В свою чергу, військова програма на 2014-2019 роки передбачає поставку 

покращеної версії М51 – М51.2 з океанічним боєзарядом, запуск робіт з 

розробки ядерного підводного човна з пусковими установками третього 

покоління та запуск вдосконалення майбутньої версії М51– M51.3 [333]. 

Слід звернути увагу на те, що військова програма на 2009-2014 роки 

своїм пріоритетом визначає одну з п’яти «стратегічних функцій» – 

«інформація та передбачення». Згідно з програмою, ця функція «забезпечує 

автономію рішень і дозволяє зберігати Франції стратегічну ініціативу», тобто 
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ту роль, яку раніше відігравала ядерна зброя. Однак, нижче зазначається, що 

«ядерне стримування залишається головним фундаментом національної 

стратегії. Воно є найвищою гарантією безпеки та незалежності Франції. Його 

функцією є попередження агресії, джерелом якої є держава, проти життєво 

важливих інтересів країни, звідки б вона не виходила та у будь-якій формі»
 

[332].  

Автор вважає, що пріоритетність функції «інформація та 

передбачення» пов’язана з її новизною і відсутністю певних технологій, які 

відносяться до цієї функції, на озброєнні у Франції, або їхнім технологічним 

відставанням у порівнянні з США і навіть Британією (це стосується 

супутників, безпілотників, систем електронної війни тощо). Аналогічна 

ситуація була в часи розробки і створення ядерної програми, коли основні 

асигнування виділялись саме на набуття Францією тих же передових 

технологій, які вже були у США, СРСР та у Великої Британії. В цьому 

контексті варто зазначити, що «стратегія засобів» є характерною рисою 

французької стратегічної культури, тобто французи завжди намагались 

створити або перейняти на своє озброєння найкращі інженерні витвори [138] 

(будь це артилерійські системи, фортифікаційні споруди, ядерна зброя чи, як 

в даному випадку, супутникові системи).  

 Таким чином, можна підсумувати, що розпочата ще попередниками     

Н. Саркозі трансформація безпекової складової зовнішньополітичної 

стратегії Франції була продовжена. За його каденції офіційно закріплюється 

широкий підхід до поняття «безпека» та створюється «стратегія національної 

безпеки», яка об’єднує в єдину систему ядерні та звичайні озброєння. 

Відбувається відновлення рівноваги між ядерними і звичайними силами, а 

останні набувають власної стратегічної ролі, що пов’язано з необхідністю 

проекції сили на відстань. Тим не менш ядерне стримування продовжує бути 

основою стратегії Франції на міжнародній арені.  
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Висновки до розділу 2 

 

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

попередників, тому всі очікували змін у внутрішній і зовнішній політиці 

Франції. Він запропонував свою зовнішньополітичну стратегію, але вона 

скоріше виступає модифікованою версією стратегії Ж. Ширака, яка, в свою 

чергу, в основі має «велику стратегію» де Голля. Модифікована 

зовнішньополітична стратегія Франції, яку втілював в життя Н. Саркозі, 

ґрунтується на голлістських принципах і французькій зовнішньополітичній 

ідентичності: головними імперативами зовнішньої політики Франції 

виступають її незалежність та автономія прийняття політичних рішень. Але 

поряд з традиційними для «голлізму» механізмами і дискурсами стратегія 

успадковує механізми та дискурси, які були характерні для періоду                     

Ж. Ширака – «керована глобалізація» та багатостороння дипломатія, що 

свідчить про наступність зовнішньої політики Франції. За президентства          

Н. Саркозі ці концепції були реактуалізовані та доповнені новими 

елементами.  

Як і за часів де Голля, мультиполярність виступала бажаною моделлю 

організації світового політичного простору, але на відміну від своїх 

попередників Н. Саркозі позиціонував Францію не лише в «об’єднаній 

Європі», а й в «західній сім’ї», тобто в «союзі» західних держав. Ці держави 

мають скоординувати свою політику в рамках багатосторонніх механізмів 

для включення «нових зростаючих потуг» до наявних міжнародних структур 

на «прийнятних» умовах і попередити створення новими потугами власних 

механізмів регулювання міжнародних відносин, участь і вплив в яких 

західних держав буде мінімальним. В цьому контексті значну увагу Франція 

приділяла реформуванню «старих» органів та створенню нових, зокрема 

«Велика Двадцятка» була створена за ініціативи та активної участі Парижа.  
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Головною особливістю зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Н. Саркозі виступала центральність феномену «глобалізації» 

та дискурсу про «керовану глобалізацію», що було зумовлено переважно 

причинами внутрішнього характеру. Метою Парижа визначалось сприяння 

становленню такої глобалізації, за якої забезпечується сталий розвиток, 

захист навколишнього середовища і збереження культурного різноманіття. З 

ідеєю «керованої глобалізації» нерозривно пов’язана концепція 

багатосторонньої дипломатії, яка визначається найкращим засобом протидії 

її негативним аспектам.  

 Н. Саркозі також привніс у зовнішню політику Франції новий «стиль» і 

методи, які проявились переважно на оперативному рівні стратегії. В цьому 

контексті особливої уваги заслуговує політика Франції по відношенню до 

НАТО та США, її євроінтеграційна політика, а також французький підхід до 

кризового регулювання (який автор пов’язує з «силовою політикою»). Ці 

напрямки зовнішньополітичної стратегії Франції будуть розглянуті в 

третьому розділі. 

У безпековій складовій французької зовнішньополітичної стратегії за 

каденції Н. Саркозі відбулись напевно найбільші зміни як на 

концептуальному, так і на практично-організаційному рівнях.  

Трансформація концептуального підходу до категорії «безпека» у 

Франції розпочалась ще за попередників Н. Саркозі, але лише за його 

каденції відбувається офіційне закріплення видозмін: в умовах 

глобалізованого світу сприйняття явища «безпеки» вже не обмежується 

французькою і навіть європейською територією, а охоплює набагато ширший 

міжнародний простір. Крім того, якщо тривалий час у французькому 

безпековому дискурсі переважали військові аспекти безпеки, то після 

прийняття Білих книг 2008 р. значна увага почала приділятись також і 

невійськовим загрозам, які в умовах глобалізації стають небезпечними для 

Франції та її громадян. У французькому безпековому дискурсі відбувається 
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закріплення «континууму безпеки», що, в свою чергу, впливає на 

трансформацію системи забезпечення безпеки. Безпекова політика (її 

внутрішня складова) раніше вбудовувалась в стратегію ядерного 

стримування. Віднині ядерне стримування є однією з п’яти стратегічних 

функцій, які разом забезпечують безпеку Франції.  

 Стратегія національної безпеки, яка є основою безпекової складової 

зовнішньополітичної стратегії Франції, відрізняється від попередніх 

«оборонних стратегій» більшою універсальністю та схожістю на 

американські стратегії, що врешті можна пояснити глобалізацією, яка несе 

для всіх більш менш однакові загрози і ризики. Проте Біла книга визначає 

географічні пріоритети можливого розгортання та участі французьких 

військових в операціях з урегулювання конфліктів, що є особливістю 

французької стратегії національної безпеки. 

На доктринальному і практичному рівнях значно підвищується увага до 

звичайних озброєнь: Білі книги з оборони та військові програми 

врівноважують важливість та ролі ядерних і звичайних сил у 

зовнішньополітичний стратегії Франції (принаймні у порівнянні з 

біполярним періодом). Це пов’язано з трансформацією міжнародного 

безпекового середовища і виходом на перший план здатності держави до 

проекції сили на відстань як відображення її «статусу» на міжнародній арені. 

До того ж, в цьому плані Франція відчувала певні недоліки в технічному 

забезпеченні перекидання військ та збору інформації.  

Проте французька політична еліта все ще знаходиться під сильним 

впливом ядерного мислення і продовжує притримуватись консервативного 

підходу щодо ядерних сил. В основі глобальної стратегії Франції на 

міжнародній арені, як і раніше, знаходиться ядерне стримування.  

На підтримання ядерних сил виділяються значно менші кошти, ніж на 

звичайні сили, однак ці цифри не варто розглядати як зменшення значущості 

ядерної зброї для французького керівництва. Ядерний фактор залишається 
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вагомим елементом зовнішньополітичної стратегії Франції, оскільки 

забезпечує Парижу свободу оцінювання та дій, однак в умовах 

глобалізованого і невизначеного світу однаково важливими стають й інші 

чотири стратегічні функції, які разом складають взаємопов’язану і гнучку 

систему, що надає Франції широкий набір інструментів для захисту своєї 

безпеки та інтересів на міжнародній арені. В умовах невизначеності та 

непередбачуваності глобалізованого світу особливе значення в новій системі 

безпеки Франції надається розвідці та накопиченню і аналізу інформації 

(функція «інформація та передбачення»). 

Основні результати розділу висвітлені в працях автора [41; 42; 44]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ 

 

 

3.1. Північноатлантичне партнерство в стратегії Франції 

 

 Північноатлантичний Альянс і тісно пов’язані з ним франко-

американські відносини завжди займали особливе місце у зовнішній політиці 

Франції. Імператив зовнішньополітичної незалежності відображався на 

відносинах із США і опосередковано на позиції Парижа в НАТО, але 

водночас П’ята Республіка в критичні для Заходу моменти завжди 

демонструвала свою солідарність із союзниками. За задумом Ш. де Голля 

наявність у Франції автономної ядерної програми та вихід з військових 

структур НАТО гарантували Парижу незалежну зовнішню політику, яка в 

часи «холодної війни» проявлялась у підході Франції до СРСР, Китаю, країн 

«третього світу», у питаннях торгівельної та валютної політики. В той же час 

Париж активно підтримував Вашингтон під час берлінської та карибської 

криз, в роки «другої холодної війни» (за президента Р. Рейгана в США) і під 

час подій вересня 2001 р.  

Наступники Ш. де Голля притримувались цієї лінії у зовнішній 

політиці, застосовуючи деякі корективи. Кожний французький президент з 

початком свого мандату намагався налагодити дружні відносини з США, але, 

оскільки Вашингтон сприймав Париж «ненадійним союзником» [194, P. 126] 

і неохоче йшов на зближення зі своїм другим після Британії 

північноатлантичним партнером, такі спроби завершувались, в основному, 

невдало. Новим «піком» помітного погіршення франко-американських 

відносин стала ініційована США війна в Іраку в 2003 р., проти якої з різкою 

критикою виступив Ж. Ширак.  
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Відновлення дружніх відносин із США та повернення Франції до 

військових структур Північноатлантичного Альянсу були проголошені  

першим «розривом» у зовнішньополітичній стратегії Франції за 

президентства Н. Саркозі. Він пояснював, що в умовах біполярного 

протистояння та впродовж десятиліття однополярності Франції необхідно 

було демонструвати свою відмінність від Вашингтона. Але в період 

«відносної могутності» необхідно чітко визначити, де бачить себе Франція і 

які цінності та інтереси для неї є головними. В «концерті держав відносної 

могутності», який утворюється на даному етапі, Франція бажає зайняти своє 

місце серед союзників із «західної сім’ї» [350]. Президент постійно 

наголошував, що США є другом та союзником Франції, проте це не означає 

співпадіння підходів і позицій з багатьох проблем міжнародних відносин, і 

декларував право Франції не погоджуватись з США. Він постійно 

повторював формулу відносин з американським партнером – «союз, але не 

підкорення», тобто відновлення дружби зі США не мало позбавити Франції її 

незалежності.  

Російський франкознавець Ю. І. Рубінський пояснює відновлення 

«дружби» з США прагматичністю Н. Саркозі. Дослідник зазначає, що вибір 

на користь покращення відносин зі США був зумовлений аналізом 

принципово нової ситуації в світі. Колишній прем’єр-міністр Е. Балладюр,  

попередній покровитель Н. Саркозі на початку його політичної кар’єри, у 

своїй брошурі 2007 р. «За Західний союз між Європою та Сполученими 

Штатами» із занепокоєнням пише про безпрецедентний прорив ряду країн, 

що розвиваються. Ці країни не лише випереджають за темпами зростання 

економіки і демографічним потенціалом Європу та США, вони також 

прагнуть до реваншу за століття відсталості та принижень колоніалізму. До 

того ж, вважає Е. Балладюр, ці країни не поділяють фундаментальних 

цінностей Заходу. В середині ХХІ ст. баланс сил між Північчю та Півднем 

може змінитись на користь останнього, в результаті чого можуть зародитись 
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більш гострі та довготривалі конфлікти, в тому числі збройні, у всіх куточках 

планети. І в той час як ці країни «третього світу» зближують свої позиції з 

найважливіших міжнародних проблем – економіки, фінансів, торгівлі, 

захисту навколишнього середовища, країни Заходу витрачають свої сили на 

суперництво між собою. Е. Балладюр приходить до висновку, що Захід має 

об’єднатись в рамках всезагальної структури безпеки, яка буде охоплювати 

не лише сферу оборони, основою чого виступає НАТО, але також й інші 

аспекти (економіка, культура) [49, C. 275-276]. Подібне бачення сучасної 

ситуації у світі та його майбутнього висловлював і Н. Саркозі, не раз 

наголошуючи на «відносній могутності» держав на даному перехідному 

періоді та підкреслюючи приналежність Франції до «західної родини» [358]. 

На думку Ю. І. Рубінського, Н. Саркозі розраховував на роль посередника 

між Європою і Америкою, результатом чого мало стати зміцнення «західної 

родини» та набуття привілейованих відносин Франції з США в рамках цієї 

«родини».  

Деякі англомовні дослідники (Дж. Ховорт [211], Д. Г. Хегланд [194], 

Дж. Кайгер [235], У. Кротз та Дж. Сперлінг [245]), які розглядають відносини 

«давніх союзників» [194, P. 126] в історичній ретроспективі, вважають, що 

часті взлети і падіння їхньої взаємодії є характерною рисою цієї «пари». 

Покращити відносини з США намагалися всі попередники Н. Саркозі, тому 

його спроби відновити дружбу з Вашингтоном є закономірним явищем у 

франко-американських відносинах. Проте, як вважають ці дослідники, 

імперативи зовнішньої політики обох країн накладають певні обмеження 

щодо можливості встановлення довгострокової сприятливої взаємодії між 

Парижем і Вашингтоном.  

Автор підтримує точку зору ряду іноземних дослідників –                      

Є. О. Обічкіної [45], Т. В. Звєрєвої [13], Дж. Кайгера [235], Дж. Ховорта 

[211], Ф. Бозо [107] та Д. Кеохейна [239], які вважають, що покращення 

відносин Парижа з Вашингтоном і відповідно реінтеграція Франції до НАТО 
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були підпорядковані одному з головних завдань Франції – розвитку 

євробудівництва, а точніше – прогресу в ЄПБО. В загальній 

зовнішньополітичній стратегії Франції важливим завданням Парижа є 

зміцнення Європейського Союзу в якості механізму проекції сили, який став 

би одним з полюсів рівноваги у світі держав «відносної могутності». Для 

реалізації цього завдання необхідне набуття ЄС військово-політичних 

потужностей, тобто розвитку інструментів Європи оборони.  

Ідеї створення автономних структур європейської системи безпеки 

французи висували ще з 50-х років ХХ ст. («план Плевена», проект 

«європейської армії», плани Фуше), але тоді вони не були реалізовані. В 

умовах формування нової міжнародної системи, зростання впливу об’єднаної 

Німеччини і загострення кризових ситуацій на Балканах Францією знову 

було піднято питання про необхідність створення власного військового 

механізму Європейського Союзу. Попри різні підходи до ролі та функцій 

такого механізму, в тих умовах Лондон підтримав Париж, і на франко-

британському саміті в Сен-Мало в 1998 р. була започаткована Європейська 

політика безпеки і оборони (ЄПБО). Проте за два десятиліття прогрес в 

розвитку цієї політики є незначним (можна назвати спільні декларації країн 

ЄС, проекти на двосторонньому рівні, угоди «Берлін плюс», положення 

Лісабонського договору).  

Однією з причин повільного прогресу в цьому напрямку Н. Саркозі 

називав помилкове сприйняття іншими членами ЄС цілей і завдань ЄПБО, 

які пропонує Франція: більшість з них розглядають ЄПБО як альтернативу 

Альянсу. А особливий «неінтегрований» статус Франції у НАТО лише 

посилював це сприйняття. Звісно, зменшення цього «міфу» не було головною 

причиною повного повернення французів до НАТО, але воно серед іншого 

було покликано прояснити європейцям політику Франції по відношенню до 

НАТО і ЄС [107, P. 176, 180].     
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На думку автора, Н. Саркозі прийняв рішення про необхідність 

відновити гарні відносини з США і заново увійти до воєнних структур НАТО 

з метою: 1) пом’якшити позицію США щодо автономної європейської 

оборони шляхом нової активної північноатлантичної політики Франції; 2) 

переконати європейських «атлантистів» у хибності погляду стосовно 

розвитку Європи оборони як альтернативи НАТО і відновити довіру між 

ними та Францією; 3) посилити всередині Альянсу європейську ідентичність 

і таким чином сприяти прогресу воєнної взаємодії європейців спочатку 

принаймні в рамках Альянсу з можливим перенесенням «досвіду» на 

європейський рівень згодом.  

Доволі поширеним поглядом щодо реінтеграції Франції було розуміння 

цього процесу як видозміна голлістського зовнішньополітичного курсу 

Парижа на міжнародній арені. Проте процес реінтеграції Франції в об’єднане 

військове командування НАТО не слід розглядати як «розрив» з голлізмом. 

Перші кроки в цьому напрямку були ініційовані ще попередниками              

Н. Саркозі. Зі зникненням системи блокового протистояння зовнішня 

політика багатьох країн суттєво змінилась. Відбувалась трансформація і 

самого НАТО. Альянс розширився до 28 членів, а його сучасні функції 

виходять далеко за межі початкової мети – колективної оборони країн-

учасниць. В наші дні НАТО здійснює операції зі стабілізації та контролю зон, 

надає підтримку гуманітарним операціям і допомогу у військовій підготовці 

на різних театрах бойових дій і т.д. Все це піднімало питання про доцільність 

збереження «неінтегрованого» статусу Франції в Альянсі або про його зміну.  

Спроби відновлення членства Франції у військових структурах НАТО  

здійснювались за Ф. Міттерана і Ж. Ширака [202], але в результаті Франція 

не відновила своє членство у військових структурах, оскільки в тих 

конкретних ситуаціях не отримала бажаних поступок від США. Повне 

повернення Франції до Альянсу відбулось вже за президентства Н. Саркозі.  
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Реінтеграція Франції була добре підготовлена як на національному, так 

і на міжнародному рівнях. На думку автора, на міжнародному рівні для 

реалізації поставлених Францією «умов» щодо своєї реінтеграції (принаймні 

формальних – отримання високих посад в структурі Альянсу) головні 

зусилля Н. Саркозі були направлені на покращення відносин з Америкою. 

Тому була змінена загальна тональність висловлювань по відношенню до 

США, яскравим прикладом чого можуть стати багаточисельні згадування про 

США в якості друга Франції на різних конференціях і симпозіумах, а 

особливо – у виступі Н. Саркозі перед членами Конгресу США 7 листопада 

2007 р. [354]. Ймовірно, з цією ж метою у французькій близькосхідній 

політиці позиції щодо конкретних питань стали більш наближеними до 

американських [49].  

Крім того, за президентства Н. Саркозі було запропоноване відмінне 

від попереднього бачення взаємодії в рамках трансатлантичного партнерства. 

За часів Ж. Ширака «розподіл праці» між НАТО та ЄС мав відбуватись за 

функціональним принципом (Альянс забезпечує територіальну оборону, а ЄС 

займається кризовим регулюванням) [212, P. 165]. Біла книга з оборони та 

національної безпеки 2008 р. цей «розподіл» представляє більш гнучким. У 

документі зазначається, що Альянс є дієвим інструментом для проведення 

багатонаціональних операцій. ЄС же може взяти на себе частину місій з 

кризового регулювання, де не задіяне НАТО. Проте у цивільній сфері 

привілейованою безпековою структурою має бути саме ЄС, а не Альянс, 

оскільки його роль в сфері цивільної безпеки та гуманітарної допомоги або 

доцільність його участі в операціях постконфліктного регулювання є 

дискусійною [154, P. 102]. Н. Саркозі у своїх виступах неодноразово 

наголошував, що протиставлення НАТО і «європейської оборони» є 

абсурдним, а Європі потрібні обидві організації – і НАТО, і Європа оборони. 

Франція пропонує будувати відносини НАТО та ЄС на принципі 

взаємодоповнюваності. Але при цьому у Парижі вважають нереалістичним 
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закріплення за НАТО операцій високої інтенсивності, а за ЄС – так званих 

конфліктів низької інтенсивності, операцій зі стабілізації ситуацій та 

постконфліктне регулювання (реконструкція), оскільки, як свідчить аналіз 

конфліктів, необхідним є широкий набір інструментів (тобто як військових, 

так і цивільних) та різні фази конфлікту змінюються довільно, а не в певній 

послідовності. Не доцільним Франція також вважає географічний розподіл 

«відповідальності». 

 Завданням Франції в цьому контексті є побудова оновленого 

стратегічного партнерства між Європою і Сполученими Штатами. У Білій 

книзі 2008 р. наголошується, що Альянс потребує такого ЄС, який буде 

здатним взяти на себе значну частину зовнішніх криз, потреба у стабілізації 

яких зростає, а Союз, в свою чергу, потребує такої НАТО, яка забезпечить 

безпеку європейців перед обличчям нових загроз [154, P. 101-102]. 

На національному рівні необхідно було пояснити причини повернення 

Франції до військових структур, оскільки дискусії, які пройшли в країні, 

виявили розкол французького суспільства з цього питання [57].  

Серед офіційних причин одним з аргументів щодо реінтеграції Франції 

була необхідність набуття офіційного статусу для французів у військових 

структурах НАТО. Представники Франції почали приймати участь в роботі 

військового комітету НАТО в Брюсселі ще за президентства Ф. Міттерана, 

що було обумовлено участю французьких військових у балканських 

операціях Альянсу [45, C. 323]. За Ж. Ширака контингент кількістю у 1 500 

французьких солдат був відправлений до Афганістану, а з 2004 р. французькі 

військові почали приймати участь в роботі об’єднаного військового 

командування. Було навіть створено три штаби в Ліллі, Ліоні та Тулоні для 

можливого використання при проведенні союзницьких операцій. До того ж, 

за 2008 р. Франція була четвертою країною за фінансуванням НАТО, а її 

військові складали 7 % всіх солдат, задіяних в операціях НАТО [5]. Але, 

приймаючи активну участь у військовій діяльності Альянсу, Франція не мала 
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можливості впливати на прийняття стратегічних і тактичних рішень. 

Офіційне повернення Франції до військових структур НАТО мало виправити 

цю ситуацію.  

Наступною причиною називалась необхідність оновлення Альянсу. У 

Парижі пояснювали, що на цей процес краще можна впливати зсередини [45, 

C. 324]. Підхід Франції до трансформації Альянсу відрізнявся від 

американського, що варто розглянути детальніше. 

В процесі оновлення Франція прагнула реалізувати три цілі.  

По-перше, Париж пропонував всім державам-членам Альянсу провести 

аналіз еволюції загроз і у відповідності з ним перевизначити завдання НАТО. 

Французи вважають, що найголовнішим завданням Альянсу є колективна 

оборона Північної Америки та Європи, тобто євроатлантичного простору, але 

додатково необхідно враховувати нові ризики (поширення носіїв звичайної 

зброї та ЗМУ, масовий тероризм, інформаційні атаки тощо). Крім того, 

оскільки стратегічні інтереси зміщуються до арки «критичних зон», зокрема 

до Азії та Близького Сходу, для НАТО, як вважають у Парижі, є бажаним 

активніше будувати партнерство з Росією, країнами Центральної Азії, 

Японією, Південною Кореєю та Австралією. Регулювання криз і стабілізація 

зон конфліктів також входить до завдань Альянсу. Однак, як вже 

зазначалось, французи вважають, що роль НАТО в сфері цивільної безпеки 

та гуманітарної допомоги або доцільність участі НАТО в операціях 

постконфліктного регулювання  є дискусійною [154, P. 102, 106-107].  

В цьому контексті варто зазначити, що Франція постійно виступає 

проти тенденції перетворення Альянсу на глобальну організацію, як за 

функціями, так і за кількістю учасників. Нагадаємо, що Париж є 

прихильником багатосторонніх інструментів регулювання міжнародних 

відносин. З цієї причини Франція дорожить своїм місцем постійного члена 

Ради Безпеки ООН і прагне до виконання функцій з підтримки миру, які 

витікають з цього статусу. Тому кожного разу Париж акцентує на 
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центральній ролі ООН і, відповідно, РБ ООН у питаннях безпеки, особливо 

це стосується прийняття рішень щодо військових операцій або інших 

військово-політичних дій у кризових ситуаціях.  

В свою чергу, домінуючі в НАТО США намагаються перетворити 

Альянс у глобальну організацію (Ф. Шарійон називає це «глобальним 

поліцейським» [121, P. 192]) і ще більше розширити його функції. Париж 

виступає проти такого сценарію. НАТО має бути оборонним союзом, який 

захищає безпеку євроатлантичного простору.  

По-друге, Париж наполягав на кращому розподілі відповідальності між 

американцями і європейцями. Необхідною умовою для цього є визнання 

Сполученими Штатами ЄС в якості повноправного актора на міжнародній 

арені, який є привілейованою структурою у цивільній сфері та військовою 

структурою, що може взяти на себе частину місій та ризиків, кількість яких 

зростає. Франція прагне до оновлення трансатлантичних зв’язків, нова якість 

яких має враховуватись при реформуванні НАТО.  

Третьої ціллю Франції під час оновлення Альянсу була необхідність  

покращення процедур планування і раціоналізація структури командування 

та міжнародного секретаріату, щоб адаптувати їх до завдань НАТО [154, P. 

107].  

Наступним аргументом щодо реінтеграції Франції називалась 

можливість впливати на розробку рішень, а не лише приєднуватись до них.  І, 

нарешті, четвертим аргументом прихильників реінтеграції Франції було 

прагнення Парижа європеїзувати Альянс. А повне повернення Франції до 

військових структур НАТО мало посилити європейську ідентичність 

зсередини [57].  

Серед критиків рішення про повернення Франції до військових 

структур НАТО було багато видатних французьких політичних діячів: 

опоненти тодішньої влади (соціалісти М. Обрі, Л. Жоспен, Л. Фабіус,            

П. Московісі, Ю. Ведрін), члени владної коаліції (Д. де Вільпен, Ж. Майар, 
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Ж.-Ф. Байрен) і центрист Ф. Байру. Найбільше занепокоєння вони 

висловлювали щодо ймовірної втрати «незалежності» Франції в питаннях 

використання власних збройних сил і у прийнятті рішень військово-

політичного характеру. 

Проте провладні політики запевняли їх у тому, що Франція не втратить 

своєї незалежності, адже Париж залишив за собою деякі «виключні права», 

які відповідають доктрині голлізму: Франція за будь-яких умов залишає за 

собою право вільно на свій розсуд розміщати свої війська; в мирний час 

Франція не підпорядковуватиме свій військовий контингент натівському 

командуванню на постійній основі; французька ядерна зброя залишається 

суто національною [357]. Крім того, у Білій книзі з оборони та національної 

безпеки зазначається, що повернення Франції до військового командування 

НАТО має відбуватись на основі поваги до фундаментальних принципів 

французької оборонної політики: свобода оцінювання і прийняття рішень 

французькою владою; ядерна незалежність Франції; свобода прийняття 

рішення щодо участі французьких сил в операціях Альянсу [154, P. 110].  

У провладних колах особливо підкреслювали, що рішення в НАТО 

приймаються шляхом консенсусу і ніхто не може змусити країну-учасницю 

задіяти збройні сили проти її волі.  

 Також критики ставили під сумнів збільшення впливу Франції 

всередині Альянсу після її повернення до його воєнних структур. Так,          

Ю. Ведрін вважає НАТО застарілою організацією, а з реінтеграцією 

пов’язував не посилення впливу Франції на міжнародній арені, а навпаки – 

його зменшення [57].  

Подібну точку зору висловив директор Французького інституту 

міжнародних відносин Т. де Монбріаль: «Не очевидно, що з поверненням до 

командування Франція стане грати вагомішу роль у рішеннях НАТО. Чи 

зможе вона сказати слово при визначенні нової стратегії інакше, окрім як на 

другорядних ролях? Навіть якщо припустити, що ми були б здатні 
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запропонувати альтернативну стратегію в Афганістані чи Пакистані, чи 

зможемо ми переконати США?» [49, C. 280]. 

Про остаточну реінтеграцію було урочисто об’явлено на ювілейній 

сесії НАТО з нагоди 60-річчя її створення (3-4 квітня 2009 р.). Париж назвав 

наступні умови реінтеграції до НАТО: призначення французьких 

представників на ключові посади у військовому командуванні, оновлення 

Альянсу, автономізація та посилення ЄПБО.  

За президентства Ж. Ширака саме питання посади стало каменем 

спотикання в процесі реінтеграції Франції до об’єднаного воєнного 

командування НАТО, хоча, як вважає Шаповалова О. І., по суті воно мало 

другорядне значення для трансформації структури Альянсу, яка була б 

прийнятною для Парижа в умовах постбіполярного світу [73, C. 118-119]. За 

президентства Н. Саркозі умови для надання французам високих посад у 

командуванні склались більш сприятливо: генерал Ф. Стольц був 

призначений начальником розташованого у Лісабоні постійного штабу 

регіонального командування сил НАТО, а генерал С. Абріаль – на посаду 

Верховного головнокомандуючого НАТО з трансформації в Норфолку. 

Отже, перша умова реінтеграції Франції до НАТО була реалізована. Проте, 

як пише Обічкіна Є. О., іноземні скептики зазначають, що посада Верховного 

головнокомандуючого НАТО з трансформації, хоча і є престижною, не 

дозволяє грати роль в оперативному управлінні. До того ж, до командування 

з трансформації входять здебільшого генерали передпенсійного віку, і взагалі 

всередині Альянсу вже давно обговорюється можливість ліквідації цієї 

структури [45, C. 16]. В свою чергу Ф. Бозо зауважує, що присутність 

французьких військових у командуванні у порівнянні з німецькими та 

британськими військовими виглядає доволі обмеженою [107, P. 179], що не 

зміцнює позиції Франції при виробленні та прийнятті рішень в Альянсі.  

Щодо оновлення НАТО та можливостей Парижа впливати на цей 

процес, російський дослідник французької зовнішньої політики Т. В. Звєрєва 
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у своїй статті «Франція і нова концепція НАТО» приходить до висновку, що 

Парижу не лише не вдалось збільшити свій вплив всередині Альянсу, але й 

довелось скоригувати власну позицію з питань трансформації НАТО під час 

розробки нової стратегічної концепції (мова йде про застосування сили без 

санкцій РБ ООН), хоча і наголошує, що французькі офіційні особи 

продовжують підкреслювати велике значення ООН та нагадують про 

прийняття рішень в НАТО на основі консенсусу, тобто про можливість 

блокувати Парижем рішення в особливих випадках [12, C. 23]. 

На думку автора, в Парижі ймовірно розуміли, що вплив Франції 

всередині Альянсу скоріш за все залишиться на попередньому рівні, хоча і з 

більшими формальними повноваженням в процесі прийняття рішень. 

Вірогідно, у Парижі розуміли, що для «перехоплення гілки першості» у 

Вашингтона в Альянсі, необхідні значні фінансові витрати, якими Франція в 

тій же мірі як США не володіє, тому розрахунок робився на символічні жести 

та дії. Проте вони не допомогли Парижу досягти поставлених цілей.  

Третьою умовою реінтеграції НАТО була автономізація та посилення 

ЄПБО, яка одночасно є одним з головних завдань зовнішньополітичної 

стратегії Франції. Ця «умова» є певним чином суперечливою, адже 

безумовно Вашингтон і НАТО здійснюють відчутний вплив на безпекову 

політику країн-членів ЄС, однак вони самостійно вирішують, що для них є 

пріоритетом. І хоча США висловили підтримку розвитку європейської 

оборони (на відміну від «несхвальної» реакції під час «саміту чотирьох» в 

2003 р.) і активно стимулюють європейців до більших фінансових витрат на 

власну безпеку [239, P. 39], розвиток ЄПБО в першу чергу залежить від волі 

та бажання європейських країн, що детальніше буде розглянуто у 

наступному параграфі.  

В тому, що стосується «розриву» з голлістською спадщиною, 

«неінтегрований» статус Франції в НАТО дійсно сприймався як її 

центральний елемент. Проте вихід Франції в 1966 р. з об’єднаного 
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військового  командування НАТО краще розглядати як інструмент, 

завданням якого було забезпечення «незалежності» П’ятої Республіки, адже 

саме імперативи «незалежності» та автономності прийняття рішень 

виступають базовими постулатами доктрини голлізму.  

 Низка провідних експертів з безпекової політики Франції (Ф. Шарійон 

[121], Ф. Бозо [107], Дж. Ховорт [211]) вважають, що повернення             

Франції до військових структур НАТО є адаптацією голлістського 

зовнішньополітичного курсу до умов постбіполярного світу, а Ф. Бозо навіть 

припускав, що після реінтеграції Франція, можливо, стане ще більш 

впливовою країно, ніж була до цього.  

 В цьому контексті варто відзначити, що деякі дослідники [122; 209; 

245] розглядають рішення про остаточне повернення Франції до військових 

структур НАТО як стратегічний вибір Парижа, який пов’язаний з 

усвідомленням того факту, що набуття ЄС дійсних військових потужностей є 

справою віддаленої перспективи. В той же час НАТО володіє власним 

військовим механізмом вже давно, до того ж він в значній мірі спирається на 

американську військову машину. В умовах обмеженості власних ресурсів 

(особливо після світової фінансово-економічної кризи), а також ресурсів 

європейських партнерів, Франція прийняла рішення закріпитись в «західній 

сім’ї», зокрема в НАТО, щоб мати змогу користуватись у власних цілях його 

можливостями. Автор підтримує цю точку зору. 

Нова політика Франції по відношенню до НАТО, на думку автора,  

зберігає ключові засадничі принципи зовнішньої політики П’ятої Республіки. 

Франція повернулась до об’єднаного воєнного командування Альянсу (окрім 

Групи ядерного планування), але залишила свої «виключні права». США 

переорієнтовують свою увагу та зусилля з Європи до Азії та стимулюють 

європейців до більш самостійного забезпечення власної безпеки. Тому 

момент для остаточного повернення Франції до НАТО було вдало обрано.  
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В американській політиці Франції, на думку автора, також не відбулось 

кардинального «розриву». Відносини між країнами, кожна з яких вважає себе 

провісником та захисником демократії, свободи і прав людини у світі, завжди 

складались не просто і не однозначно. І Вашингтон, і Париж визначали та 

продовжують визначати один одного союзником та другом. Проте по обидва 

береги Атлантики існує певна обережність і навіть недовіра один до одного, 

що можна прослідкувати протягом тривалого періоду в історії [194]. Це 

пояснюється протилежними цілями у зовнішній політиці цих країн. Так, 

наприклад, коли США активно виступали за деколонізацію, Франція 

намагалась зберегти свою владу в колоніях. В цьому контексті також можна 

згадати суецьку кризу, коли Вашингтон не лише не підтримав Париж, а й 

виступив проти нього (до речі, така позиція США стала остаточним 

аргументом щодо необхідності створення Францією власної ядерної 

програми). Але головним «каменем спотикання» між Парижем і 

Вашингтоном під час «холодної війни» було бажання першого перетворити 

Європу на третю силу і стати її лідером, в той час як США вбачали в цьому 

спроби підриву своєї гегемонії в «західному блоці».  

Важко оцінити, на скільки сильно суперечать «глобальні проекти» 

США і Франції на сучасному етапі, але безумовно можна відзначити, що ці 

країни намагаються використовувати своїх партнерів (в тому числі і один 

одного) для реалізації власних планів. Нагадаємо, що Париж характеризує 

свої відносини із Вашингтоном формулою «союз, але не підкорення». Дійсно, 

вже протягом тривалого історичного періоду [235, P. 159-161] Франція 

підтримує «союз» із США, але лише тоді, коли це не суперечить її інтересам. 

Маючи глобальні амбіції та усвідомлюючи свої обмежені ресурси та вплив, 

Париж використовує дві альтернативи для досягненя власних цілей. Першою 

альтернативою виступає Європа, тому Франція докладає максимум зусиль 

для розвитку європейського інтеграційного проекту, намагаючись при цьому 

забезпечити своє лідерство в ньому. Другою альтернативою виступає «союз» 
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із США. Але в цьому контексті перед Парижем завжди постає питання: як 

співпрацювати з Вашингтоном, щоб це збільшувало вплив Франції, а не 

обмежувало його і не зачіпало її «незалежності»? Тому Париж переважно 

підтримує солідарність із Вашингтоном у стратегічних питаннях, але, тим не 

менш, може висловити опозицію, коли це суперечить французьким 

інтересам. Ймовірно, через таку «політику маневрування» США вважають 

Францію «ненадійним» союзником [194, P. 126].  

В цьому контексті показовим виявився Бухарестський саміт НАТО в 

квітні 2008 р. З одного боку, на цьому саміті Париж продемонстрував 

підтримку Вашингтону: Н. Саркозі зробив заяву, що направить додатково 

800 солдат до складу місії НАТО в Афганістані (з 2003 р. НАТО керувала в 

цій країні Міжнародними силами сприяння безпеці – МССБ). Варто 

зазначити, що Вашингтон вже давно сподівався на збільшення допомоги з 

боку своїх союзників в рамках місій Альянсу, зокрема в Афганістані [121, P. 

194]. В подальшому Париж поступово збільшив свій контингент до 4 000 

людей, що зробило Францію четвертим контриб’тором місії НАТО в цій 

країні. На Бухарестському саміті Париж також виступив з ініціативою 

формулювання нової стратегії союзників в Афганістані. Франція завжди 

притримувалася погляду, що виключно військовими методами вирішити 

афганську проблему малоймовірно [254], тому запропонувала чотири 

критерії, які лягли в основу глобальної політико-військової стратегії НАТО в 

Афганістані: 1) довготривале залучення; 2) сприяння зміцненню лідерства 

афганських керівників та передання їм відповідальності за безпеку; 3) 

комплексний підхід міжнародної спільноти, який включає військову та 

цивільну складову; 4) співробітництво з сусідами Афганістану, зокрема з 

Пакистаном [78]. Крім того, в червні 2008 р. Париж організував Міжнародну 

конференцію з підтримки Афганістану, яка зібрала 20 млн. дол. США на 

потреби реконструкції в цій країні, а в грудні 2008 р. – регіональний форум 

за участю Афганістану та його сусідів в Ла-Сель-Сен-Клу з метою зміцнення 
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регіонального співробітництва. Таким чином, Франція виступила 

«союзником» США у стратегічному питанні щодо Афганістану. Ймовірно, 

така політика була пов’язана з загальним курсом на покращення відносин із 

Вашингтоном та майбутньою реінтеграцією до військових структур Альянсу, 

в ході якої Париж намагався забезпечити виконання своїх «умов». 

Але, з іншого боку, на Бухарестському саміті Франція 

продемонструвала свою незалежність від США, виступивши разом з 

Німеччиною проти надання ПДЧ Україні та Грузії. Вірогідно, така позиція 

Парижа була пов’язана з прихильністю до «спеціальних відносин» [165, P. 

129] з Москвою, які П’ята Республіка не бажала псувати. Разом з тим, 

Франція погодилась визнати, що Україна та Грузія «стануть членами НАТО» 

і що країни Альянсу підтримують заявки цих країн щодо ПДЧ [114].  

Як вже зазначалось вище, у французькій стратегії позиція та політика 

США визначаються вирішальним фактором для майбутнього світоустрою. 

Лише за підтримки Вашингтона можлива реалізація ініціатив, які висуває 

Франція (наприклад, скликання «Великої Двадцятки», проведення військової 

операції в Лівії). Тому Н. Саркозі здійснив ряд кроків для нормалізації 

відносин з США.  

Окрім вже зазначеної зміни французької риторики щодо Вашингтона та 

збільшення допомоги в Афганістані, з’явились нові нюанси у близькосхідній 

політиці Парижа, які, на думку автора, були спробою наблизити французьку 

політику в цьому важливому для США регіоні до американських позицій. 

Проте не всі ці спроби виявились вдалими не в останню чергу через 

прихильність Н. Саркозі традиційним французьким підходам. Так, певних 

змін набула політика Франції по відношенню до іракської проблеми.  Міністр 

закордонних справ Б. Кушнер в серпні 2007 р. відвідав Багдад, що було 

першим візитом офіційної особи Франції до цієї країни після американського 

вторгнення в 2003 р. Франція підтримала рішення Б. Обами визначити строки 

виводу американського контингенту з Іраку, метою якого було підвищення 
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відповідальності місцевого уряду Маліки за ситуацію в країні. Однак, позиція 

Парижа по відношенню до іракської війни 2003 р. залишилась попередньою. 

В своїй промові стосовно зовнішньої політики від 27 серпня 2007 р.              

Н. Саркозі  зазначив, що Франція «виступала і виступає проти цієї війни» 

[359]. Серед негативних наслідків американського вторгнення до Іраку 

французький президент назвав фактичний розпад країни, а також посилення 

боротьби між шиїтами та сунітами, що може поширитись на весь Близький 

Схід.  

Н. Саркозі дещо зменшив проарабський вектор французької зовнішньої 

політики в арабо-ізраїльській проблемі, зробив спробу налагодити відносини 

з Ізраїлем. Проте він наголошував на необхідності припинення будівництва 

єврейських поселень на палестинських територіях і підтвердив позицію 

Франції щодо Єрусалима («столиця двох держав» – Ізраїлю та Палестини) 

[86, Р. 149].  

Суттєвих змін зазнала політика Франції з іншої складної для США 

проблеми в регіоні – з ядерної програми Ірану. Раніше Франція віддавала 

перевагу пошукам політичного виходу з цієї кризи, однак така позиція часто 

наштовхувалась на критику американців, особливо під час президентства  

Дж. Буша-молодшого. Н. Саркозі зайняв більш жорстку позицію по 

відношенню до Ірану: Франція почала виступати за максимальне посилення 

санкцій до Ірану. Але після приходу до влади в Білому Домі Б. Обами США 

стали більше схилятися до діалогу з іранською владою. В цьому контексті 

варто зазначити, що з обранням президентом Б. Обами американська 

зовнішня політика зазнала суттєвих коректив на багатьох регіональних та 

предметних напрямках. В свою чергу, Н. Саркозі привніс зміни у зовнішню 

політику Франції. В результаті позиції США і Франції в деяких питаннях 

співпали, а в деяких – між партнерами знову виявились розбіжності (як, 

наприклад, з іранського питання [86, Р. 148-149] або щодо пропозиції             

Б. Обами про «без’ядерний світ»). 
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Нормалізація франко-американських відносин була потрібна і 

Вашингтону, позиція якого в світі через іракську війну була сильно 

дискредитована. США очікували підтримки Франції на багатьох напрямках. 

Але в ході проведення зустрічей і самітів стало очевидним, що окрім 

«дружньої» риторики і певного збільшення допомоги в Афганістані, Франція 

не може запропонувати США щось інше, адже позиції цих країн з багатьох 

міжнародних питань залишаються різними (перспективи вступу Туреччини 

до ЄС, система протиракетної оборони НАТО, політика по відношенню до 

Росії, проблематика глобальних проблем, шляхи виходу з фінансово-

економічної кризи).   

 Отже, виходячи з вищевикладеного, виявлено, що в ході реінтеграції 

Франції до об’єднаного військового командування цілі Парижа були 

реалізовані лише частково. Однак, дійсною метою повернення до Альянсу 

визначено стратегічну необхідність закріплення Франції в «західній сім’ї» та 

забезпечення повноправної участі в операціях НАТО.  

Також з’ясовано, що США займають важливе місце у французькому 

глобальному проекті, оскільки від конструктивної діяльності Вашингтона в 

значній мірі залежить ефективність багатосторонніх інституцій та відповідно 

становлення кооперативної мультиполярності. Франція здійснила ряд кроків 

для налагодження відносин з США. Але зовнішньополітичні імперативи обох 

країн накладають певні обмеження щодо подальшого поглиблення 

співробітництва між ними.  

 

 

3.2. ЄС у французькій зовнішньополітичній стратегії 

 

 Європейський Союз є одним з головних пріоритетів державної 

політики Франції. У Білій книзі з зовнішньої та європейської політики 

зазначається, що до 2020 р. (Біла книга розрахована до 2020 р.) основні 
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інтереси Франції будуть зосереджені в Європі, тому потрібно робити все 

необхідне для розвитку «європейського проекту», оскільки «не має сильної 

Франції без Європи» і «від провідної ролі, яку Франція продовжить грати у 

розвитку європейського проекту, залежатиме її місце у світі» [246, P. 37].  

В своїй стратегії на міжнародній арені Париж бачить сильну Європу в 

якості необхідного полюсу рівноваги [359], а також як центру проекції сили. 

Крім того, варто згадати, що низка дослідників розглядають ЄС як 

мультиплікатор впливу для Франції [155], оскільки французи розуміють 

обмеженість ресурсів своєї країни для захисту її інтересів та цілей і 

намагаються компенсувати цю обмеженість завдяки потужності ЄС, який 

об’єднує понад 500 млн. людей 

Але Франція визнає, що для посилення ролі ЄС в якості глобального і 

впливового актора необхідно чимало зробити [351]. В цьому плані в період 

президентства Н. Саркозі були запропоновані конкретні кроки.  

 «Амбітною метою» Франції в євроінтеграційній стратегії виступає 

подальший розвиток політичної інтеграції ЄС [246, P. 37]. Необхідні 

реформи в цьому напрямку містив Договір про Конституцію Європейського 

Союзу, переговори щодо якого були напруженими і тривалими. Франція, 

ініціювавши розробку цього договору та запропонувавши метод Конвенту, 

була активним протагоністом Європейської Конституції (до речі, Головою 

Конвенту був колишній президент Франції В. Ж. д’Естен) [222, P. 10-11]. І 

коли громадяни Франції (та Нідерландів) проголосували на референдумі 

проти Конституції ЄС, Париж опинився в складній ситуації, що загрожувало 

йому втратою політичного лідерства в Європі та ставало серйозною 

перешкодою для реалізації «амбітної мети» Франції. Тому першочерговим 

завданням для Н. Саркозі стало подолання кризи європейської інтеграції.  

Прийшовши до влади, французький президент запропонував розробити 

новий скорочений договір на основі Конституції та винести його на 

ратифікацію національними парламентами. За активної участі Франції був 
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вироблений текст Лісабонського договору [82, P. 5] та його ратифікація 

(найбільші складнощі ратифікації договору виникли в Ірландії, де 

голосування було винесене на референдум) [45].  

Під час розробки Лісабонського договору у Франції було декілька 

пріоритетів.  

По-перше, з метою зменшення «дефіциту демократії» та забезпечення 

схвалення «спрощеної» Конституції громадськістю ЄС, зокрема французами, 

передбачалась низка нововведень, які стали б свідченням «демократизації» 

органів ЄС. Серед таких положень варто назвати право громадської 

ініціативи (мільйон громадян декількох країн-членів можуть вимагати від 

Єврокомісії внесення на розгляд пропозиції з тих чи інших аспектів 

діяльності ЄС) та посилення повноважень Європарламенту (вибір 

Президента Комісії). На думку автора, увага Франції до цих положень 

Лісабонського договору була зумовлена неприйняттям французами 

Конституції ЄС, тому під час розробки її «спрощеного» варіанту і в 

подальшому (під час головування Франції в ЄС одним з пріоритетів Парижа 

був захист громадян ЄС від «викликів» глобалізації) Н. Саркозі намагався 

переконати громадян як Франції, так і ЄС, що поглиблення 

євроінтеграційного процесу відбувається в їхніх інтересах.  

По-друге, для Парижа було важливим закріплення принципу 

субсидіарності, тобто винесення на європейський рівень лише тих питань, 

вирішення яких буде ефективнішим в рамках ЄС, ніж на рівні окремих 

держав. 

По-третє, проведення інституційної реформи, яка включала спрощення 

системи прийняття рішень (розширення сфер, рішення в яких приймаються 

кваліфікованою або «суперкваліфікованою» більшістю, застосування при 

цьому правила «подвійної більшості»), реформування Єврокомісії (її склад та 

принципи вибору єврокомісарів), запровадження посад Президента 

Європейської Ради та Міністра закордонних справ ЄС [353] з власною 
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дипломатичною службою (в остаточній редакції договору була повернена 

попередня назва – Високий представник).   

І, нарешті, велику увагу Франція приділяла військово-політичній 

інтеграції в ЄС. Важливим для Парижа було розширення Петерсберзьких 

завдань, положення про «солідарність» у випадках терористичних актів або 

криз природного чи техногенного характеру та статті щодо спільної оборони, 

створення механізму поглибленого співробітництва в рамках ЄПБО.  

Як і під час розробки Конституції ЄС, пріоритети Парижа в підготовці 

Лісабонського договору демонструють збереження в євроінтеграційній 

стратегії Франції дилеми між наднаціональним і міжурядовим рівнями 

поглиблення інтеграції в ЄС. Наднаціональний вимір може забезпечити 

посилення ЄС в якості глобального актора, а міжурядовий вимір або краще 

сказати двосторонні відносини важливі для Парижа як канали впливу та 

лідерства в ЄС. Але як зазначає Ф. Шарійон, прагненням Франції є 

просування ЄС в якості глобального актора, який знаходиться в «добрих 

руках» або під контролем великих держав, наприклад франко-німецької пари 

[122, P. 57]. М. Коопман і Дж. Шилд вважають, що Париж надає пріоритет 

співробітництву великих держав-членів поза рамками договорів ЄС – 

«велика п’ятірка або велика шістка», що відрізняється від комунітарних 

принципів, яким віддає перевагу Берлін [241, P. 2]. 

Варто також наголосити, що в своїх промовах Н. Саркозі часто 

висловлювався за необхідність розвитку сильної Європи [359] (тобто її 

наднаціонального виміру), однак діяльність та ініціативи Франції 

демонстрували прихильність до інтергувернаменталізму [160, P. 452] та 

різних моделей диференційованої інтеграції [74] (різношвидкісної інтеграції).  

За Ш. де Голля Франція прагнула створити «Європу держав», яка 

об’єднувала суверенні держави на основі договорів, а Париж був би 

політичним і військовим центром цієї незалежної від США Європи [245, P. 

312-313]. За Ф. Міттерана Франція стає прихильницею моделі «Європи як 
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держави» з поглибленням інтеграції в валютно-економічній сфері, а також в 

політичній і, ймовірно, у безпековій сферах [208, P. 45-49]. Однак, з 

розширенням ЄС за рахунок східноєвропейських країн, які не завжди 

підтримують модель «Європи як держави», Франції довелось шукати інші 

варіанти просування ЄС як глобального сильного актора. Новим баченням 

для Парижа стала модель «гнучкої Європи», яка базується на авангардних 

групах. За президентства Н. Саркозі ставка була зроблена на механізми 

«постійного структурованого співробітництва» і на двосторонні відносини, 

зокрема тандем Франції та Німеччини, як на більш дієві інструменти 

реалізації цілей Франції в ЄС та на міжнародній арені.  

В цьому контексті цікавою є думка Ф. Шарійона про те, що 

реінтеграцію Франції до НАТО можна сприймати як сигнал того, що у 

Парижі визнають неможливим у найближчі роки зробити з ЄС справжню 

політичну силу [122, P. 57-58]. 

Пропозиція Франції продовжити на рік французьке головування в 

єврогрупі (об’єднання міністрів фінансів держав ЄС, що входять до «зони 

євро») зважаючи на важливість вирішення міжнародних економічних питань 

викликало у європейських партнерів Франції (зокрема Чехії) підозру про 

бажання Парижа встановити «директорію» у ЄС, тобто певне домінування 

«великих» країн в ЄС, які начебто є більш відповідальними ніж інші країни 

за майбутнє та вплив ЄС. Крім того, низка експертів вважає, що призначення 

Г. ван Ромпея на посаду Президента Європейської Ради (попри висунення на 

цю посаду колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Е. Блера), а 

баронеси К. Ештон – на посаду Високого представника з зовнішньої та 

безпекової політики свідчить про бажання ряду країн, зокрема Франції та 

Німеччини, обмежити ці посади технічними функціями, залишивши вагомі 

важелі впливу на прийняття рішень в руках країн-членів [34, C. 107].  

Іншим пріоритетним напрямком євроінтеграційної стратегії Франції є 

зміцнення європейської політичної ідентичності. У Парижі вважають, що для 
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цього необхідно визначити межі Європейського Союзу [246, P. 43]. Біла 

книга з зовнішньої та європейської політики оминає тему чітких 

географічних кордонів ЄС, проте в документі зазначається про можливе 

розширення ЄС за рахунок країн Балканського півострову, а вступ 

Туреччини та України до 2020 р. визначається малоймовірним, оскільки 

приєднання цих держав до ЄС за відсутності прогресу в політичній інтеграції 

може кардинально змінити зміст європейського проекту. Отже, традиційно 

французька дипломатія взаємопов’язує питання інституціональних, 

бюджетних і політичних реформ всередині ЄС з питанням розширення ЄС.  

Сам же Н. Саркозі наполягав на необхідності чітко визначити межі 

подальшого розширення ЄС. Він поділив сусідів ЄС на дві категорії: 1) 

країни, які можуть вступити до ЄС вже зараз, тобто якщо забажають цього 

(Швейцарія, Норвегія, Ісландія), або країни, які в перспективі могли 

приєднатись до ЄС (Хорватія, Сербія, Чорногорія, Македонія, Боснія та 

Герцеговина, Албанія); 2) середземноморські та євроазіатські держави, яким 

варто запропонувати привілейоване партнерство без членства [353, P. 8].  

 В цьому контексті важливим пріоритетом євроінтеграційної складової 

зовнішньополітичної стратегії Франції є стабільність і процвітання сусідніх 

для ЄС регіонів. Головним інструментом в цьому напрямку виступає 

інтенсифікація відносин і розвиток партнерства з країнами Середземномор’я, 

басейну Чорного моря та північного виміру. Однак, явним пріоритетом для 

Парижа є середземноморський регіон, особливо країни Магрибy [246, P. 42], 

про що свідчить ініціатива Франції щодо створення Середземноморського 

Союзу [365, P. 1-2].  

 Середземноморський проект був покликаний повернути Франції роль 

лідера як в Середземномор’ї, так і в Європі. Після розширення в 2004 р. 

центр тяжіння ЄС змістився на схід, де традиційно більшим впливом 

користувалась Німеччина. До того ж, серед сусідів ЄС Францію більше 
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цікавлять середземноморські, а не східноєвропейські країни, оскільки з ними 

Париж має тісні історичні, культурні та економічні зв’язки.   

 Початковий варіант Середземноморського Союзу включав не всіх 

членів ЄС, а лише його південні країни, що мало забезпечити беззаперечне 

лідерство Франції в новій регіональній структурі. Проте такий варіант 

наштовхнувся на твердий спротив Берліна, який врешті домовився з 

Парижем про включення всіх членів ЄС до майбутнього Союзу для 

Середземномор’я [241, P. 20-21]. Бельгія, Чехія, Словенія, Іспанія та Італія 

також висунули свої зауваження, а Румунія, яка в 2007 р. ініціювала 

«Чорноморську синергію», побоювалась, що цей проект може перетягнути 

всю увагу ЄС на себе. До речі, під тиском Мадрида та Рима початкова назва 

проекту – Середземноморський Союз – була змінена на Союз для 

Середземномор’я (СДС), і цей проект був підпорядкований Барселонському 

процесу у вигляді «союзу проектів», а не «політичного союзу» [365, P. 5-6].  

Ідею СДС неоднозначно зустріли його афро-азіатські учасники, які в 

початковому варіанті вбачали відродження колоніальної конструкції по типу 

Франсафрик. Від участі в Союзі відмовився М. Каддафі, хоча Н. Саркозі в 

2007 р. розпочав процес нормалізації відносин Франції з Лівією («справа 

болгарських медсестер») і запросив лівійського лідера до Парижа, який в 

ході свого візиту до французької столиці розкинув недалеко від 

Єлисейського палацу свій бедуїнський намет.  

Туреччина розгледіла в цьому проекті альтернативу своєму членству в 

ЄС, і хоча Н. Саркозі запевняв Р. Ердогана, що участь в СДС не є 

перешкодою для членства Туреччини в ЄС, як зазначають М. Коопман та  

Дж. Шилд, саме це і було початковою метою СДС [241, P. 19].  

 В Саудівській Аравії вважали цей проект перешкодою для становлення 

міжарабського регіонального співробітництва.  

 Однак, після тривалих консультацій і переговорів 13 липня 2008 р. 

(напередодні національного свята 14 липня у Франції) на саміті в Парижі 
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було заявлено про створення Союзу для Середземномор’я. Окрім тодішніх 27 

країн ЄС до нього увійшли Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, 

Марокко, Мавританія, Палестинська автономія, Сирія, Туніс, Туреччина, а 

також Албанія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія та Монако.  

 В рамках Союзу для Середземномор’я (СДС) окрім економічних і 

соціальних питань, зокрема нелегальної міграції, Франція велике значення 

надавала безпеці. Автори проекту передбачали можливість вирішення 

безпекових проблем регіону, в тому числі протистояння Ізраїлю та 

Палестинської автономії, завдяки прогресу і спільним проектам в 

економічній сфері. Ця ідея не є новою, вона висувалась французами разом з 

іспанцями ще в 1990-х роках під час вироблення та становлення 

середземноморської політики ЄС та створення Барселонського процесу. В 

цьому контексті слід зазначити, що середземноморська політика Франції 

окрім конкретних економічних, безпекових чи геополітичних цілей 

спрямована на подолання проарабської спрямованості зовнішньої політики 

Парижа на Близькому Сході. Н. Саркозі прагнув збалансувати позицію 

Франції в ізраїльсько-палестинському конфлікті та одночасно зберегти гарні 

відносини з арабськими країнами, тому він мав бути «середземноморським», 

а не «проарабським» президентом як де Голль чи Ж. Ширак [365, P. 3]. 

 Але в грудні 2008 р. ізраїльська операція в Газі заблокувала 

функціонування інститутів СДС, а події «арабської весни» зовсім поховали 

цей проект, оскільки Н. Саркозі робив ставку на авторитарних лідерів 

Алжиру, Тунісу, Марокко, Єгипту.  

 Таким чином, в ході створення СДС Франція під тиском Берліна та 

інших його членів була змушена відмовитись від початкового варіанту свого 

амбіціозного проекту. Але навіть попри поступки, СДС був не здатним 

реалізувати покладені на нього завдання. Ідея інтенсифікації зв’язків між 

країнами регіону і сприяння стабільності та безпеці через розвиток спільних 

економічних проектів могла бути успішною, однак Союз об’єднував занадто 
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багато держав і охоплював майже всі сфери життєдіяльності країн в 

складному та негомогенному економічному, політичному і релігійно-

культурному просторі. Крім того, можливість блокування функціонування 

СДС була високою через участь в ньому Ізраїлю та Палестини, конфлікт між 

якими триває вже більше 60 років.  

В рамках СДС Париж намагався вирішити одразу багато питань різного 

характеру: торгівельно-економічне співробітництво, проблема нелегальної 

міграції, покращення безпекового середовища регіону, зокрема сприяння 

налагодженню діалогу між Ізраїлем та Палестинською автономією, спроба 

запропонувати Туреччині «привілейоване партнерство», суперництво з США 

та Китаєм за вплив в регіоні. Якщо припустити, що СДС був би спрямований 

на розвиток економічного співробітництва з Марокко, Мавританією, 

Алжиром, Тунісом та Єгиптом, можливо, результат був би іншим, адже в 

червні 2012 р. розпочалась активізація в рамках створеного ще в 1989 року 

Союзу Арабського Магрибу [13, C. 285]. До речі, з приходом до влади         

Ф. Олланда політика Франції в Середземномор’ї зміщується на двосторонній 

рівень та пріоритет віддається формату «п’ять плюс п’ять» (тобто діалог 

п’яти європейських країн – Франції, Італії, Іспанії, Мальти і Португалії та 

п’яти африканських країн – Алжиру, Лівії, Марокко, Мавританії та Тунісу).   

Що стосується України, яка є важливим партнером для Європейського 

Союзу, для Парижа вона не є пріоритетом. Як вже зазначалось вище,             

Н. Саркозі наполягав на необхідності чітко визначити межі подальшого 

розширення ЄС і в переліку країн, які можуть в перспективі приєднатись до 

ЄС, він не назвав Україну. Особисто Н. Саркозі оминав тему перспектив 

членства нашої держави в європейському об’єднанні, але під час його першої 

передвиборчої кампанії звучала теза про необхідність створення нового 

формату відносин з ЄС відмінного від членства для Туреччини, України, 

Росії та країн Середземноморського басейну [33, C. 11]. Тим не менш 

Франція за президентства Н. Саркозі зіграла важливу роль у поглибленні 
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відносин між ЄС та Україною. Ймовірно, активність Парижа щодо України 

можна пояснити бажанням налагодити взаємини з «новими» країнами ЄС, 

зокрема з Польщею, які були зіпсовані за другої каденції Ж. Ширака через 

іракську війну (нагадаємо, Варшава є найбільшим прихильником вступу 

України до ЄС). Франція прагнула покращити відносини з цими членами ЄС, 

сподіваючись на підтримку своїх ініціатив під час головування в ЄС в 

другому півріччі 2008 р., особливо в сфері військово-політичної інтеграції 

[311].  

Париж виступив з пропозицією запровадити для України новий 

«асоціойваний» статус без закріплення перспективи членства в ЄС. І хоча 

така ініціатива отримала неоднозначну оцінку як в Києві, так і в інших 

європейських столицях [33], в результаті складних переговорів на саміті ЄС – 

Україна, який відбувася в Парижі 9 вересня 2008 р., було закріплено, що нова 

посилена угода буде «угодою про асоціацію» на основі формули «політична 

асоціація та економічна інтеграція» [226]. Невід’ємною частиною цією угоди 

мала стати поглиблена зона вільної торгівлі. Н. Саркозі висловлював 

сподівання, що нова посилена угода між ЄС та Україною буде підписана на 

початку 2009 р. [360], але переговори затягнулись і в листопаді 2009 р. був 

ухвалений лише проміжний документ – Порядок денний асоціації.  

Подальшу ініціативу в розвитку відносин України з ЄС на себе 

перехопила Польща, яка разом зі Швецією ще навесні 2008 р. виступила з 

пропозицією створення проекту «Східного партнерства» в рамках 

Європейської політики сусідства (ЄПС), установчий саміт якого відбувся       

7 травня 2009 р. у Празі. Ставлення Франції до «Східного партнерства» як на 

початку, так і в процесі його розвитку було і залишається доволі скептичним. 

По-перше, як вже зазначалось вище, пріоритетом Парижа в ЄПС виступають 

середземноморські країни. По-друге, Франція зацікавлена в підтриманні 

партнерства з Росією, реакція якої на цей проект була передбачувано 

негативною, що зменшує привабливість «Східного партнерства» для Парижа.  
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Таким чином, ініціювавши розробку «Угоди про асоціацію» ЄС з 

Україною, Франція за президентства Н. Саркозі тим не менш не розглядала 

можливим в найближчому майбутньому вступ нашої держави до ЄС.  

Європейська інтеграція є комплексним явищем і процесом, тому 

французька євроінтеграційна стратегія включала багато цілей. Серед них 

були економічні цілі, Біла книга з зовнішньої та європейської політики 

містить зокрема пропозицію щодо реформулювання економічної стратегії ЄС 

на основі «Лісабонської стратегії», термін дії якої завершився у 2010 р. 

Франція також запропонувала адаптувати до умов глобалізації та 

міжнародної конкуренції спільні політики ЄС (в першу чергу це стосується 

спільної сільськогосподарської політики ЄС і структурних фондів ЄС) і 

виробити спільні політики щодо енергетичних та імміграційних питань, 

боротьби проти кліматичних змін [359], в питаннях культурного виміру. 

Особливу увагу Франція звертає на соціальну сферу та тему соціального 

захисту громадян ЄС [246, P. 44].  

Під час свого головування в ЄС в другому півріччі 2008 р. Париж 

зосередився на чотирьох «великих» пріоритетах: 1) пакет пропозицій в сфері 

енергетики та кліматичних змін (в т. ч. боротьба з потеплінням клімату 

шляхом скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу); 2) міграційні 

питання; 3) реформування спільної сільськогосподарської політики ЄС; 4) 

розвиток Європи оборони. Також Франція висувала пропозиції щодо 

підвищення конкурентоздатності європейської економіки, соціальної 

політики, спільного подолання стихійних лих тощо [394].   

На цих напрямках були досягнені певні результати, однак головна 

увага Франції під час її головування була зосереджена на інших важливих 

«досьє» – російсько-грузинському серпневому конфлікті та на розгортанні 

світової фінансово-економічної кризи. Варто зазначити, що це головування 

назвали «президентством криз» [230], яке більшість експертів, до речі, 

називають успішнім саме тому, що Франція на чолі з Н. Саркозі спромоглась 
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ефективно і рішуче діяти під час кризових ситуацій, що і принесло успіх 

головуванню Франції в ЄС та поновило лідерство Парижа в об’єднаній 

Європі, хоча стиль Н. Саркозі знову критикувався [241, P. 37].  

Для Франції Росія є важливим партнером як в двосторонніх відносинах, 

так і на міжнародній арені [49]. Під час головування Франції в ЄС мали 

відбутись переговори щодо укладання нової базової угоди Росія – ЄС, які 

були заморожені через вето Варшави та Вільнюса [171]. Але конфлікт на 

Кавказі знову завадив переговорному процесу. 

Після початку в ніч з 7 на 8 серпня 2008 р. збройного конфлікту в 

Грузії Н. Саркозі виступив з посередницькою місією, в результаті якої           

12 серпня була підписана угода про припинення вогню з шести принципів, в 

тому числі незастосування сили, припинення вогню та відведення збройних 

сил Грузії та Росії на ті позиції, які вони займали перед початком бойових дій 

[241, P. 11].  

Серед членів Європейського Союзу була різна оцінка цих подій і 

відповідно різні пропозиції реагування на дії Москви. Країни Балтії, Велика 

Британія, Польща і Швеція були прихильниками жорсткої позиції, тоді як 

Франція притримувалась більш поміркованої лінії [263, P. 23].   

З метою вироблення єдиної позиції ЄС з ініціативи Парижа 13 серпня 

було скликане позачергове засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних 

справ країн-членів, а після визнання 26 серпня Росією незалежності Абхазії 

та Південної Осетії Н. Саркозі скликав 1 вересня надзвичайний саміт ЄС на 

рівні голів держав. Резолюція саміту офіційно засуджувала «неприйнятні» та 

«непропорційні» військові дії Росії та визнання незалежності 

сепаратистських регіонів [168]. Також було прийнято рішення про тимчасове 

призупинення переговорів щодо укладання нової базової угоди між ЄС та РФ 

до тих пір, поки всі збройні сили РФ не відійдуть на позиції, які зазначаються 

в плані «Медвєдєва – Саркозі». Крім того, на саміті було вирішено  

відправити до Грузії місію спостерігачів ЄС, яка була організована вже через 
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три тижні, а також виділити для Грузії 3,4 млрд. євро на реконструкцію [241, 

P. 11-12].  

Під тиском французького президента ЄС став учасником додаткової 

угоди від 8 вересня, яка регулювала виведення російських збройних сил, 

міжнародні механізми спостереження та домовленості про дату початку 

міжнародних дискусій щодо конфлікту.  

Коли 8 жовтня 2008 р. Росія розпочала часткове виведення своїх військ,   

Н. Саркозі запропонував відновити переговори з Москвою щодо нової угоди 

про партнерство і співробітництво [263, P. 12]. Саміт ЄС – Росія відбувся в 

Ніцці 14 листопада, на якому, до речі, Н. Саркозі запропонував обговорити 

на саміті ОБСЄ в 2009 р. проект Договору про європейську безпеку, що        

Д. Медвєдєв запропонував незадовго до грузинської кризи [82, P. 14].  

Отже, Париж скористався російсько-грузинським конфліктом для 

демонстрації можливостей ЄС в якості дієвого механізму регулювання 

міжнародних криз. І хоча деякі експерти зауважують, що Росія не стала б 

просуватись далі вглиб Грузії, а в США в цей момент були зайняті 

президентськими виборами, посередництво Франції в підписанні угоди про 

припинення вогню та швидкість розгортання місії спостереження ЄС в Грузії 

яскраво засвідчили на той момент здатність ЄС вдало справлятись з 

подібними кризами. Але не всі погоджуються з тим, що «успіх» ЄС в 

урегулюванні кризи на Кавказі варто розглядати як результат діяльності 

«об’єднаної Європи». На думку євродепутата від партії «Зелених» Д. Кон-

Бендіта, «Ніколя Саркозі не об’єднував європейців навколо стратегії щодо 

Росії, а дозволив Європі приєднатись до своєї ініціативи» [187, P. 4]. Крім 

того, як зазначає Х. Ларсен, навряд чи б іншій країні ЄС (наприклад, Чехії, до 

якої перейшло головування в ЄС в 2009 р.) вдалось сприяти виробленню 

єдиної позиції ЄС [251, P. 106].  

Варто зазначити, що Париж за президентства Н. Саркозі в цілому 

проводив «дружню» політику щодо Москви і приймав до уваги інтереси Росії 
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в її оточенні – подібно до «особливої відповідальності», яку Франція 

намагається брати на себе в якості безпекового актора в своєму 

географічному оточенні – у франкофонній Африці [251, P. 106]. Нагадаємо, 

що саме Франція разом з Німеччиною заблокували на Бухарестському саміті 

НАТО в квітні 2008 р. приєднання України та Грузії до ПДЧ НАТО. 2010 рік 

був проголошений Роком Росії у Франції та Роком Франції в Росії. А в     

2011 р. була підписана франко-російська міжурядова угода про продаж ВМФ 

РФ французьких вертольотоносців «Містраль» [253]. 

Розгортання світової фінансово-економічної кризи стало викликом не 

лише для Франції та інших європейських країн, а для самого Європейського 

Союзу, в тому числі для його єврозони. Париж ініціював низку самітів 

різного формату, завдяки яким європейські країни (попри певні протиріччя 

між Німеччиною та Францією) спромоглись не лише виробити спільні 

рішення для підтримки банківської системи та національних економік, а й 

виступити єдиним фронтом на самітах Великої двадцятки [257, P. 6]. Однак, 

пропозиція Н. Саркозі перетворити Єврогрупу на «економічний уряд», який 

об’єднував би держави на рівні голів держав і урядів, викликала значний 

спротив А. Меркель, яка побоювалась, що створення такого органу внесе 

розкол між країнами єврозони та тими членами ЄС, хто не входить до неї 

[241, P. 15]. Отже, знову Франція здійснила спробу просувати моделі 

диференційованої інтеграції.  

Під час другої хвилі фінансової кризи в 2011 р., яка стосувалась кризи 

державної заборгованості в зоні євро, Париж і Берлін очолили процес з 

вироблення спільних дій країн ЄС, хоча протиріччя в їх підходах зберігались. 

Франція знову відстоювала ідею «інтеграції двох швидкостей» [349], 

пропонуючи сформувати «економічний уряд». Цього разу під «тиском 

ринків» Німеччина була вже більш прихильною до цієї ідеї. Париж і Берлін 

разом запропонували внести зміни до статті 136 Лісабонського договору, які 

дозволяли країнам єврозони приймати рішення без консультацій з іншими 
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членами ЄС, які не входять до цієї зони, а також запропонували «бюджетний 

пакт», від участі в якому відмовились Велика Британія та Чехія [182].  

Кроки, запропоновані Н. Саркозі під час фінансової кризи, та його 

стиль продемонстрували пріоритетність інтергувернаменталізму в 

євроінтеграційній стратегії Франції, адже Париж намагався разом з іншими 

«великими держави» ЄС самостійно вирішувати всі складні ситуації в ЄС, 

зміщуючи на другий план наднаціональні органи та функціонерів ЄС       

[155, P. 164].  

Одним з найважливіших пріоритетів Франції як під час головування в 

ЄС, так і протягом президентства Н. Саркозі був розвиток Європейської 

політики безпеки і оборони (ЄПБО; за редакцією Лісабонського договору – 

Спільної політики безпеки і оборони – СПБО). Х. Ларсен називає побудову 

ефективної Європи оборони довгостроковою метою Франції [251, P. 106], а 

А. Лямассур називає це «пріоритетом пріоритетів» Н. Саркозі. Нагадаємо 

також, що розвиток СПБО проголошувався одним з чотирьох «великих» 

пріоритетів французького головування в ЄС.  

В цьому контексті важливою для Франції була ратифікація 

Лісабонського договору, яка відкрила перспективу спільної оборони           

[34, С. 108-109], а також легітимізувала «диференціацію» в ЄС або 

«різношвидкісну інтеграцію» завдяки створенню механізму «постійного 

структурованого співробітництва» в сфері оборони. 

Спроби Парижа в 1990-х рр. інтенсифікувати військово-політичне 

співробітництво між європейськими країнами в рамках існуючих механізмів 

безпеки (НАТО, ЗЄС, у «трикутнику» ЄС-ЗЄС-НАТО) і на двосторонньому 

рівні (створення Єврокорпусу на основі франко-німецької бригади) не 

принесли очікуваних результатів [74, C. 39]. Ідеї формування автономної від 

НАТО європейської безпекової структури, які активно просувала Франція, 

залишаючись при цьому поза об’єднаним воєнним командуванням НАТО, 
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сприймались більшістю європейських країн як прагнення створити 

альтернативу Альянсу, і не отримали необхідної підтримки.  

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. Згідно з Лісабонським 

договором, держави-члени ЄС, які «мають більш високий воєнний потенціал 

і прийняли на себе більш жорсткі зобов’язання з метою виконання більш 

складних місій», можуть здійснювати поглиблене співробітництво у воєнній 

та оборонній сферах [4, C. 66]. 

31 січня 2008 р. радник Президента Н. Саркозі з питань оборони          

П. Лелуш в газеті «Ле Фігаро» запропонував створити групу посиленої 

інтеграції за критерієм обсягу оборонного бюджету, який має складати не 

менше, ніж 2 % від ВВП (відповідно у 2008 р. такими країнами були Франція, 

Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Польща). Цілями групи 

називались: 1) формування спільного ринку озброєнь; 2) розбудова спільних 

бойових сил у складі 60 тис. осіб; 3) європеїзація військових баз за межами 

Європи; 4) започаткування спільних оборонних проектів (в сфері космічних 

технологій, комунікацій, протиракетної оборони); 5) вироблення спільного 

плану дій з захисту населення у випадку терористичного нападу із 

використанням зброї масового ураження; 6) узгодження спільної політики з 

роззброєння та контроль над озброєннями [260]. Однак, проблеми щодо 

ратифікації Лісабонського договору на той момент зняли з порядку денного 

обговорення цього проекту.  

Найбільше уваги Франція приділяла збільшенню можливостей ЄС 

щодо проведення операцій (формування європейських збройних одиниць), 

оскільки для набуття ЄС статусу глобального міжнародного актора необхідна 

автономна здатність до проекції сили.  
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Для збільшення можливостей ЄС в регулюванні криз Франція висунула 

багато пропозицій, які автор пропонує розглянути детальніше. 

Париж виступає за набуття Європейським Союзом здатності розгортати 

60 000 людей протягом року на віддаленому театрі дій, які будуть підтримані 

необхідними військово-повітряними і військово-морськими силами. Ця мета 

не є новою, вона вже висувалась для створеного Францією і Німеччиною 

Єврокорпусу і була підтверджена як «головна мета» на Європейській Раді в 

Гельсінкі в 1999 р. [154, P. 89]. 

Франція виступає за те, що Європейський Союз має бути здатним 

одночасно проводити дві-три операції з підтримки або відновлення миру 

протягом тривалого часу і декілька менш значних цивільних операцій на 

різних театрах дії. 

Для реалізації цих цілей Париж пропонує виконати наступні завдання.  

По-перше, виправити недостатність у засобах втручання (інтервенцій) 

на відстані шляхом спільного користування (об’єднання) деяких засобів 

країн-членів, зокрема в ключових сферах: стратегічні та тактичні транспортні 

літаки, починаючи з літаків А400М, для чого необхідно створити 

європейське командування військово-повітряним транспортом; засоби 

дозаправки у польоті, серед яких можна назвати багатофункціональні літаки 

франко-британської програми, що конструюються компанією Airbus, а також 

відповідна американська програма; аеромобільні засоби, з проведенням 

вдосконалення європейських засобів з опорою на франко-британські та 

франко-німецькі напрацювання; засоби військово-морської авіації, із 

залученням авіаносців, вертольотоносців, палубних авіаційних підрозділів та 

екскортних кораблів (сторожових кораблів) [154, P. 89]. Париж наголошує на 

необхідності покращення оперативної сумісності систем озброєнь, якими 

користуються держави-члени ЄС та союзники. Також потрібно збільшити 

можливості ЄС щодо цивільного регулювання криз в тому, що стосується 

операцій з попередження розгортання криз або їх стабілізації (поліцейські, 
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жандарми, судді та інші представники судової влади, робітники митної 

служби тощо). 

По-друге, Франція пропонує збільшити можливості ЄС у передбаченні 

та аналізі й виступає за спільне користування розвідданими, які необхідні 

при командуванні та плануванні військових і цивільних операцій ЄС. В 

цьому плані Париж пропонує визначити теми розвідки спільного інтересу, 

обмінюватися відкритими документами і даними з супутників, викладачами 

(інструкторами) і стажерами. 

І по-третє, Франція наполягає на посиленні здатності планування і 

проведення операцій ЄС. У Парижі вважають необхідним набуття ЄС 

постійного і автономного центру стратегічного планування. На даний момент 

при оперативному плануванні і проведенні операцій ЄС залежить від засобів 

командування, які можуть йому надати або деякі країни-члени, які мають в 

своєму розпорядженні відповідні командні структури, або НАТО. Тому 

необхідно створити власну європейську об’єднану структуру зі стратегічним 

управлінням у Брюсселі [154, P. 90].  

Франція активно виступає за об’єднання європейського ринку озброєнь 

з метою акумулювання промислових потужностей та витрат на військові 

дослідження. В цьому контексті Париж пропонує сприяти діяльності 

Європейського оборонного агентства та Об’єднаної організації з 

співробітництва в сфері озброєнь (Organisation Conjointe de Coopération en 

matière d’Armement – OCCAr). Останніми роками тема спільного ринку 

озброєнь виступає предметом багатьох досліджень, особливо серед 

спеціалістів Інституту безпекових досліджень Європейського Союзу (The 

European Union Institute for Security Studies). В рамках цього дослідження 

дана тема не буде висвітлюватись. Тим не менш варто зазначити, що деякі 

експерти звинувачують Францію в тому, що закликаючи до створення 

спільного ринку озброєнь, Париж намагається просувати інтереси 
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французьких виробників зброї, а не дійсно створювати європейське 

виробництво зброї.  

Ці та інші пропозиції були повторені під час французького головування 

в ЄС: 1) оновлення Європейської стратегії безпеки 2003 р. для наступного 

десятиліття; 2) посилення цивільних і військових засобів для регулювання 

криз; 3) розвиток інструментів Європи оборони; 4) посилення партнерств 

заради миру (з НАТО, Росією, ООН, Африканським Союзом) [229]. 

 Які ж результати були досягнуті Францією на цих напрямках?  

Попри проведення безлічі досліджень і міжнародних семінарів щодо 

розробки нової Європейської стратегії безпеки [214, P. 87], її попередня 

редакція 2003 р. залишилась майже без змін. Доповідь щодо імплементації 

Європейської стратегії безпеки [337] від 11 грудня 2008 р. акцентує на 

викликах, які не були достатньо розкриті в стратегії 2003 р. 

(кіберзлочинність, енергетична безпека, кліматичні зміни, взаємозв’язок між 

миром і безпекою та сталим розвитком), в ній багато разів повторюється про 

необхідність для ЄС мати більш «стратегічний» підхід, але при цьому не 

визначається яким чином. 

Доповідь врешті обмежується закликами до збільшення зусиль для 

забезпечення безпеки, посиланнями на інші стратегії та програми 

(наприклад, Гаагська програма 2004 р., Стратегія для зовнішнього виміру 

правосуддя та внутрішніх справ 2005 р.), а також на деякі механізми 

(Механізм цивільного захисту, Угода про координацію під час кризи). Однак, 

в документі лише зазначається про потребу створення необхідних 

адміністративних структур, фінансових механізмів і систем «на місцях» для 

розвитку  ЄПБО і не визначається, як чи в які строки відповідні структури 

будуть створені.  

 Більших успіхів французам вдалось досягти в тому, що стосується 

військових здатностей. В 2008 р. були проведені дві зустрічі міністрів 

оборони країн ЄС в Довілі (1-2 жовтня) та у Брюсселі (10 листопада), 
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результатом яких було прийняття документу «Зобов’язання міністрів 

оборони щодо розвитку військових потужностей», який потім був 

підтриманий на Європейській раді у грудні 2008 р. [214, P. 89] 

 Серед проектів, які будуть створюватись під егідою Європейського 

оборонного агентства, можна назвати: 

 Проект «MUSIS» (Multinational Space-Based Imaging System) – 

багатонаціональна космічна система отримання зображень для 

розвідки та спостереження. В цьому проекті беруть участь Бельгія, 

Греція, Іспанія, Німеччина та Франція, а в 2010 р. до них долучились 

Польща та Швеція. Система мала почати працювати в 2015 р. Цей 

проект має посили здатність отримувати інформацію завдяки засобам 

космічної розвідки. 

 Прийняття декларації намірів про створення європейського флоту 

стратегічного повітряного транспорту на основі військово-

транспортного літака А-400М виробництва Airbus Military та Геркулес 

С-130 виробництва Lockheed (участь беруть Німеччина, Бельгія, 

Іспанія, Франція, Греція, Італія, Люксембург, Португалія, Румунія, 

Нідерланди, Чеська Республіка та Словаччина).  

 Розробка майбутнього спостережувального дрону здатного підійматись 

у повітря з та сідати на палубу кораблів. В проекті задіяні Німеччина, 

Іспанія, Фінляндія, Франція, Польща, Португалія, Швеція. Метою 

цього проекту і попереднього є покращення потужностей ЄС щодо 

проекції сили під час операцій. 

Окрім цих ініціатив також були запропоновані промислові та 

технологічні проекти [214, P. 90]: промислова і технологічна база 

європейської оборони (BITDE), яка здатна відповідати потребам країн-членів 

ЄС та підтримати СЗПБ; розвиток більш тісних зв’язків між Європейським 

оборонним агентством (ЄОА) і OCCAr (Organisation Conjointe de Cooperation 

en matière d’Armement), що дозволить ЄОА зосередитись на сфері технологій 
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і досліджень тощо. В цьому контексті слід згадати про «Пакет оборонних 

програм» (“Defence Package”), який був висунутий Єврокомісією в грудні 

2007 р. та який активно просувала Франція під час свого головування в ЄС. 

Цей пакет стосується європейської оборонної промисловості та містить 

стратегію і пропозиції щодо інтеграції національних ринків та покращення 

конкурентоспроможності європейських озброєнь [284].  

На практичному рівні вже реалізовується спільний європейський 

проект А400М Atlas, в якому взяли участь Франція, Велика Британія, 

Німеччина, Іспанія і Туреччина, налагоджена співпраця в космічному секторі 

(проект Galileo), здійснюється виробництво винищувача Eurofighter 

спільними зусиллями Німеччини, Британії, Італії та Іспанії. Варто зазначити, 

що в експертних колах Франції вважають, що суто європейська система 

безпеки виникне лише тоді, коли в ЄС сформуються сучасні 

конкурентоспроможні замкнені цикли виробництва новітніх технологій 

озброєнь [27]. 

Майже всі країни-члени ЄС беруть участь щонайменше в одному з 

проектів (окрім Ірландії, Австрії, Чеської Республіки, Болгарії, Латвії та 

Литви). Як вважає Дж. Ховорт, після схвалення розвитку Європи оборони 

Сполученими Штатами, Польща приєдналася до чотирьох проектів, Румунія 

та Словенія – до двох, та Естонія і Угорщина – до одного [214, P. 91]. Навіть 

Британія бере участь в одному з проектів – у групі військової операції.  

Як зазначає Дж. Ховорт, під впливом фінансово-економічної кризи 

країни-члени ЄС усвідомлюють в більшій мірі (зростаючу) необхідність 

об’єднувати свої зусилля щодо оборонних здатностей та оборонної 

промисловості, хоча протекціоністські заходи ще продовжують заважати 

створенню дійсно європейської промисловості озброєнь [268]. 

Всі ці проекти та ініціативи потроху розвиваються, проте навіть попри 

їх ймовірну реалізацію відкритим залишається питання: чи буде ЄС частіше 

долучатись до регулювання криз як того бажає Париж?  
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Франції вдалось організувати створення європейської місії з 

моніторингу в Грузії (EUMM), ЄС долучився до боротьби проти піратства 

біля берегів Сомалі з місією EU-NAVFOR. В перший раз в історії ЄС 

британський адмірал Ф. Джонс навіть очолив операцію Аталанта, хоча 

Велика Британія неохоче долучається до різних проектів в рамках ЄПБО.  

Проте, в ЄС не дійшли згоди щодо місії в Демократичній Республіці 

Конго, коли Франція запропонувала розгорнути одне з тактичних угрупувань 

ЄС (battle-group) чисельністю 1 500 солдат, які ЄС має в своєму 

розпорядженні, проте же жодного разу не використовував. Велика Британія 

висунула вето, оскільки наполягала на посиленні оонівської місії MONUC, 

яка там вже була задіяна; Бельгія висловилась за участь в операції, але з 

чітким мандатом; а Німеччина взагалі відмовилась від участі в ній             

[214, P. 93]. Також держави-члени ЄС не підтримали пропозиції Франції 

щодо участі ЄС в регулюванні ситуацій в Лівії та Кот-д’Івуарі (розглядається 

в наступному параграфі). 

Чому ж не всі країни підтримують Францію у її прагненні розвитку 

Європи оборони? Чому далеко не всі пріоритети Парижа в цій сфері 

реалізуються? 

Як видно із висунених Францією пропозицій та ініціатив, 

найголовнішим пріоритетом в рамках ЄПБО для Парижа є розвиток 

потужностей ЄС у кризовому регулюванні, хоча, як зазначає П. Рікер, 

спочатку головною метою ЄПБО для Франції була спільна оборона           

[339, P. 14-15].  

Якщо в плані спільної оборони можливі обмежені зрушення, про що 

свідчать положення про спільну оборону Лісабонського договору, то далеко 

не всі країни підтримують пропозиції Франції щодо розвитку потужностей 

ЄС в кризовому регулюванні. Як вважає Ф. Терпан, більшість держав-членів 

ЄС не бажають бачити лідером СЗПБ і ЄПБО Францію, оскільки вони 

побоюються, що потрібно буде захищати не європейські інтереси, а 
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французькі інтереси [384, P. 14]. Партнери Франції по ЄС не хочуть бути 

втягненими в операції у колишніх французьких колоніях, де Париж 

продовжує захищати свої політичні амбіції та економічні інтереси. Франція 

сприймається іншими членами ЄС як країна, що використовує європейську 

політичну уніфікацію з метою збільшити свою силу.  

Іншою важливою причиною повільного розвитку ЄПБО, в тому числі 

щодо французьких ініціатив, є необхідність значного збільшення фінансових 

витрат на військові потреби, до чого більшість країн ЄС не готова. А з 

розгортанням фінансово-економічної кризи в світі та в Європі ця проблема 

значно посилилась, деякі експерти навіть заговорили про «демілітаризацію» 

Європи [283, P. 16-19]. 

Третьою причиною слабкої підтримки французьких пропозицій в сфері 

розвитку ЄПБО є орієнтація багатьох країн ЄС в сфері безпеки на НАТО і 

США. Серед таких країн перш за все необхідно назвати Велику Британію, 

адже від її позиції залежить розвиток багатьох безпекових ініціатив Франції, 

тому що, як зазначив Н. Саркозі, найбільші витрати на безпекові потреби 

серед країн ЄС, в тому числі на військові дослідження, здійснюють Франція 

та Велика Британія. Просування ЄПБО Францією, яка до того ж мала 

«неінтегрований» статус в НАТО, сприймалось багатьма «атлантистами» як 

альтернатива Альянсу, тому вони неохоче зустрічали різні ініціативи Франції 

в цій сфері. В Парижі сподівались, що повернення Франції до військових 

структур НАТО сприятиме розвитку Європи оборони, однак на даному етапі 

він (розвиток) відбувається досить повільно через зазначені вище причини.  

Ф. Шаріойн зазначає, що, ймовірно, роль ЄС в кризовому регулюванні 

буде обмежена цивільним виміром, до того ж, такий варіант влаштовує 

багатьох членів ЄС [122, P. 58].  

Також серед причин повільного розвитку як ЄПБО, так і СЗПБ можна 

назвати невизначеність чітких цілей цих політик [294; 194]. Кожна держава 

по-різному бачить головне призначення СЗПБ і ЄПБО, а ця неузгодженість 
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стає перешкодою для вирішеннях всіх інших проблемних питань в цих 

сферах.  

Тим не менш, є країни, які активно підтримують ініціативи Франції або 

саму ідею необхідності розвитку Європи оборони.   

 Франція та Німеччина розвивають партнерство, в тому числі в 

військовій та безпековій сферах, ще з 1963 р., коли був підписаний 

історичний Єлисейський договір [175]. До того ж, тандем Парижа і Берліна 

вважається визнаним двигуном європейської інтеграції, тому не дивно, що 

саме ці країни стоять у витоків розвитку військово-полічтиної складової ЄС. 

На основі франко-німецької бригади в 1993 р. був створений Єврокорпус, а 

за франко-німецької ініціативи був реалізований мультилатеральний проект в 

сфері виробництва озброєнь – вже згаданий OCCAr, до якого в 1996 р. 

увійшли Німеччина, Франція, Італія та Британія. Берлін і Париж активно 

разом працювали попри наявні протиріччя над Амстердамським, Ніццьким і 

Лісабонським договорами, які на юридичному рівні закріпили положення про 

ЄПБО (СПБО).  

Н. Саркозі та А. Меркель продовжили лінію своїх попередників, 

декларуючи важливість двосторонньої взаємодії між Францією та 

Німеччиною, зокрема для зміцнення ЄПБО. В лютому 2009 р. з’явилась 

стаття Н. Саркозі та А. Меркель «Безпека, наша спільна місія», яка містить 

спільне бачення безпекової політики, що має ґрунтуватись на більш тісному 

франко-німецькому співробітництві в межах ЄС та НАТО. В лютому 2010 р. 

в результаті засідання Франко-німецької ради міністрів був прийнятий 

«Франко-німецький порядок денний 2020», в якому сформульовані цілі для 

співробітництва в сфері оборони на оперативному, політичному і 

промисловому рівнях [79]. В лютому 2012 р. була складена ще одна франко-

німецька декларація під назвою «Посилення засобів безпеки і оборони 

Європи» [334]. В рамках Єлисейського договору між партнерами 

розвивається взаємодія у військовій сфері [175]. 
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В форматі «Веймарського трикутника» Франція та Німеччина разом з 

Польщею в грудні 2010 р. адресували Високому представнику ЄС з 

зовнішніх справ та політики безпеки К. Ештон «Веймарського листа», в 

якому містяться пропозиції цих країн щодо розвитку ЄПБО [132, P. 22]. В 

липні 2011 р. Франція, Німеччина і Польща домовились створити бойову 

групу ЄС, яка буде готова до розгортання в кризових зонах з 2013 р. [190]. 

Між цими країнами також відбуваються переговори про активізацію 

співробітництва в оборонній галузі.  

Однак, як зазначає низка експертів, всі ці «декларації намірів» ще не 

принесли очікуваних результатів, для чого існує багато перешкод.  

На думку автора, найголовнішою проблемою у франко-німецьких 

відносинах, яка заважає реальному розвитку ЄПБО, є різні амбіції країн на 

міжнародній арені та відповідно різне бачення головної мети ЄПБО/СЗПБ. 

Якщо Париж має певні глобальні амбіції та прагне до лідерства в 

Середземномор’ї та в Африці, що відповідно передбачає проведення активної 

безпекової політики в цих регіонах, то Берлін в меншій мірі претендує на 

статус міжнародного актора, а його безпекова політика є більш 

європоцентричною [283, P. 13]. 

Як зазначають М. Меймет та Д. Гьолер, Париж ставить перед собою 

довгострокові цілі щодо розвитку ЄПБО, в той час як Німеччина більш 

схильна до середньострокових цілей. Це також пов’язано з різним баченням 

ролі об’єднаної Європи у світі. Для Франції ЄС виступає центром сили в 

мультиполярному світі, для чого необхідне набуття Європою власних 

військових потужностей. Для Німеччини ЄС виступає скоріше цивільною 

силою в кооперативно-мультилатеральній міжнародній системі [294].  

Іншою перешкодою на шляху до розвитку ЄПБО в рамках франко-

німецької пари є позиція Німеччини щодо використання військової сили, що 

пояснюється історією розвитку німецької держави в часи «холодної війни». 

ФРН прагнула до міцного закріплення в «західному блоці», особливо в ЄС та 
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НАТО. Свою безпекову політику Берлін будував в рамках НАТО, що в ті 

часи відповідало цілям Парижа. В умовах постбіполярного світу Німеччина 

підтримала розвиток безпекової складової ЄС, але як додаткового до НАТО 

механізму. В ЄПБО Берлін віддає перевагу спільній обороні, а не кризовому 

регулюванню, на відміну від Парижа. Серед членів ЄС Німеччина найбільше 

коливається щодо необхідності проведення військових операцій в рамках 

ЄПБО [295, P. 84]. ЇЇ внесок до військових операцій ЄС є невеликим [294,      

P. 197]. В кризовому регулюванні Німеччина віддає пріоритет економічним, 

дипломатичним та іншим видам засобів. Франція ж сподівалась, що з часом 

Німеччина стане більш рішучою щодо використання сили під час конфліктів, 

можливо не в такій формі, яка є характерною для Франції, однак принаймні 

не буде активно виступати проти проведення операцій під егідою ЄС [283,    

P. 9]. І якщо певні зрушення в цьому плані інколи зустрічаються, в цілому 

позиція Німеччини щодо використання сили не змінилась. 

Певні труднощі при прийнятті рішень щодо проведення військових 

операцій між партнерами виникають через різні системи влади в Німеччині 

та Франції, а також через неоднаковий формат збройних сил (якщо у Франції 

та, до речі, у Британії армія є професійною, то в Німеччині лише почали 

реформу Бундесверу) [132]. Крім того, між Берліном та Парижем проблеми 

існують в промисловому виробництві (наприклад, серйозні суперечності 

виникли між ними щодо фінансування проекту А400М).  

Безумовно, Німеччина для Парижа є важливим партнером в ЄС, 

особливо в економічно-фінансовій сфері, що продемонструвала фінансова 

криза 2008 і 2011 рр. Однак, в політико-безпековій сфері між країнами існує 

багато протиріч, над якими можна працювати, але для цього необхідна воля 

політичних лідерів обох держав, яка має вилитись у конкретних діях, а не 

лише у політичних деклараціях.  

 «Природнім» союзником Франції в ЄПБО може стати Велика 

Британія. Безпекова політика цих двох держав багато в чому будується на 
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однакових принципах [227, P. 11-13], і Британія, на відміну від Німеччини, 

більш схильна до використання збройної сили для захисту власних інтересів.  

 Європейська політика безпеки і оборони була започаткована саме 

Францією та Британією, які на історичному саміті в Сен-Мало в 1998 р. 

ухвалили спільну Декларацію щодо посилення ролі ЄС на міжнародній арені 

[71]. Однак, британське бачення архітектури європейської безпеки 

відрізняється від французького. Лондон розглядає ЄПБО як практичний 

інструмент підтримання європейської та світової безпеки при збереженні 

трансатлантичної солідарності, в той час як Париж набуття власного 

військового потенціалу ЄС пов’язує з можливістю становлення ЄС як одного 

з акторів мультиполярного світу [75]. Тому Британія завжди знаходилась 

осторонь або відкрито виступала проти різноманітних ініціатив в рамках 

ЄПБО [71].  

 В 2010 р. у відносинах Парижа та Лондона відбулась надзвичайна подія 

– підписання договорів про військове співробітництво. За першим 

документом вони домовились про створення спільних експедиційних сил, 

посилення військово-морської та військово-повітряної взаємодії, спільну 

розробку та закупівлю нового покоління безпілотних літальних апаратів і 

співпрацю у космічній сфері. Другий договір передбачає об’єднання зусиль у 

підтриманні ядерного потенціалу та розвитку ядерних технологій (інтеграція 

відповідних лабораторій) [10]. Однак, на відміну від Декларації Сен-Мало, 

метою якої був розвиток Європи оборони, франко-британські угоди 2010 р. 

спрямовані на підтримку національних здатностей до проекції сили            

[227, P. 5]. Укладання цих договорів було зумовлено бажанням зберегти 

військові потужності обох країн в умовах фінансової кризи, однак, були й 

інші мотиви [227, P. 7-9, 21]. Як зазначає Б. Джонс, Франція та Велика 

Британія поділяють спільне бачення світу, що зближує їхні 

зовнішньополітичні та безпекові інтереси та цілі, хоча вони продовжують по-

різному сприймати ЄПБО.  
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 Франко-британські угоди про військове співробітництво виступають 

викликом для Європи оборони, оскільки мають яскраво виражений 

міжурядовий характер. Низка експертів погоджується, що ці угоди є не 

«додатком» до ЄПБО (СПБО), а його альтернативою [209, P. 275], що може 

ще більше загальмувати розвиток військово-політичної складової ЄС, як це 

продемонструвала лівійська операція (розглядається в наступному 

параграфі).  

Рішення Франції та Британії про необхідність укладання двосторонньої 

угоди в сфері безпекової політики було продиктоване визнанням того факту, 

що обидві країни зможуть підтримувати претензії на статус глобальної сили 

лише в тому випадку, якщо вони об’єднають зусилля та ресурси [409]. В 

цьому контексті ці угоди варто розглядати як можливість для ЄПБО, а ні як 

виклик, адже на фоні загальної демілітаризації в Європі Париж і Лондон 

спромоглись залишити свої суперечності в минулому і прагматично підійти 

до вирішення проблеми збереження військової потужності своїх збройних 

сил, що є перевагою для ЄПБО у довгостроковій перспективі (навіть попри 

їхній міжурядовий характер).  

На даному етапі більшість європейських країн зменшує військові 

витрати через бюджетні труднощі та покладаються на НАТО і США в 

безпековій сфері. Тому з великим занепокоєнням вони сприймають 

переорієнтацію США з Європи на Азію [227, P. 37], адже це означає 

необхідність більше інвестувати у власну безпеку.  

В цьому контексті варто зазначити, що американці ще під час 

«холодної війни» стимулювали європейців до більших фінансових витрат на 

європейську безпеку. Однак, навіть на початку ХХІ ст. Вашингтон ворожо 

сприймав спроби Парижа та інших європейських країн створити автономні 

від НАТО інститути безпеки (згадати хоча б реакцію США на «саміт 

чотирьох» в 2003 р.). Але з приходом у Білий Дім Б. Обами та 

переорієнтацією США на Азію американці почали схвально оцінювати 
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подібні ініціативи [239, P. 39]. Тому автор вважає, що рано чи пізно 

європейці змушені будуть взяти на себе більшу відповідальність за власну 

безпеку, і тоді, вірогідно, європейські країни з більшою зацікавленістю та 

активністю будуть розглядати французькі ініціативи. Проте навіть коли 

європейці змушені будуть робити відповідні фінансові зусилля, це не 

означає, що вони краще сприйматимуть претензії Франції на лідерство в 

Європі, принаймні якщо євроінтеграційна політика Парижа залишиться без 

змін і буде переслідувати лише французькі інтереси, а не дійсно європейські.  

Отже, можна підсумувати, що в цілому в євроінтеграційній стратегії 

Парижа зберігається дилема між наднаціональним і міжурядовим рівнями 

інтеграції. За каденції Н. Саркозі на практиці це особливо проявилось в 

підтримці моделей диференційованої інтеграції та застосуванні двосторонніх 

відносин з провідними країнами ЄС, зокрема з Великою Британією та 

Німеччиною, як більш ефективних для вирішення тактичних завдань 

зовнішньої політики Франції. Важливим пріоритетом Парижа в рамках ЄС за 

президентства Н. Саркозі було поглиблення військово-політичної інтеграції, 

однак ініціативи Франції в цій сфері не користуються достатньою 

підтримкою.  

 

 

3.3. Кризове регулювання у зовнішньополітичній стратегії Франції 

 

Впродовж свого існування Франція часто застосовувала військову силу 

для досягнення безпекових, політичних чи економічних цілей. Після розпаду 

французької колоніальної системи, який пройшов через кровопролитні війни 

в Індокитаї та в Алжирі, метрополія все ще продовжувала втручатись у 

справи своїх колишніх колоній, намагаючись забезпечити політичну 

стабільність і територіальну цілісність африканських режимів, які були 

прихильними до Парижа. Французькі збройні сили неодноразово приймали 
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участь в операціях з підтримки цих режимів [406, P. 320]. Варто згадати, що 

африканська політика Франції спиралась на «Франсафрик» – систему 

неофіційних особистих зв’язків французьких фінансово-промислових груп з 

африканськими диктаторами, які підтримувались спецслужбами і 

Єлисейським палацом. В обмін на поставки зброї та військову допомогу 

африканські диктатори забезпечували французькі бізнес-інтереси та 

підтримку Парижа на міжнародній арені [49, C. 285-286].  

В умовах розпаду біполярної системи політика «Франсафрик» вже не 

була ефективною, а витрати на її забезпечення зростали. Ф. Міттеран 

намагався принаймні декларативно дистанціюватись від патерналістських 

аспектів «Франсафрик». За президентства Ж. Ширака почалось поступове 

скорочення французької військової присутності на континенті, однак 

розірвати систему особистих взаємовигідних зв’язків між французькими і 

африканськими правлячими колами виявилось не просто [49, C. 286-287]. В 

цих умовах для Парижа важливою стає легітимізація свого військового 

втручання у внутрішні справи африканських країн. В цьому контексті для 

Франції також збільшується значення і цінність багатосторонніх механізмів: 

Париж активно використовує їх не лише для збалансування рівноваги між 

великими потугами сучасного світу, а й для організації проведення операцій 

з врегулювання криз в тих країнах, де державні перевороти чи громадянські 

війни загрожують французьким видобувним і промисловим потужностям. 

Якщо в часи «холодної війни» Франція здійснювала військові інтервенції для 

підтримки «своїх» режимів відповідно до договорів про оборону та 

співробітництво у військовій сфері, то в постбіполярний період Париж 

максимально намагається організовувати військові операції в рамках 

багатосторонніх механізмів і відповідно до міжнародного права (отримання 

мандату на операцію від Ради Безпеки ООН), а в Африці – з опорою на 

регіональні та субрегіональні організації [406, P. 320-325]. Так, наприклад, 

військова французька місія «Єдиноріг» в Кот-д’Івуарі розгорталась 
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відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 1464 від 2003 р. у 

співробітництві з військовими силами ЕКОВАС [338].  

В цьому контексті проголошений Н. Саркозі «розрив» в африканській 

політиці, пов’язаний з відмовою від системи «Франсафрик» і змінами в 

кризовому регулюванні, є продовженням політики попередників, принаймні 

в декларативному плані. 

Метою розгортання операцій з врегулювання криз є також 

забезпечення стабільності «проблемних» країн, особливо в сусідніх з 

Європою регіонах, адже нестабільність країн Африки і Близького Сходу 

збільшує масштабність непрямих транскордонних ризиків для Франції та ЄС, 

які пов’язані з нелегальними мігрантами, що в переважній своїй більшості 

займаються контрабандою і торгівлею наркотиками, зброєю, 

контрафактними товарами. Крім того, країни цих регіонів є вагомими 

ринками збуту для французького експорту, що є ще однією значною 

причиною зацікавленості Парижа в стабільності та процвітанні цих країн. 

Проте варто зазначити, що, як і в часи «холодної війни», міжнародну 

підтримку за ініціативи Франції, яка висвітлює кризову ситуацію у певній 

країні у відповідному руслі, отримує «профранцузька» сторона конфлікту 

(подібна ситуація відбулась в Кот-д’Івуарі). Тому навіть попри прикриття 

багатосторонніми механізмами, врешті Париж захищає в першу чергу власні 

інтереси.  

Таким чином, в умовах постбіполярного світу Франція продовжує 

активно використовувати силову політику для захисту власних інтересів. Але 

віднині Париж намагається максимально забезпечити міжнародну 

легітимність «силової політики» в рамках операцій з врегулювання криз, які 

отримують мандат від Ради Безпеки ООН і проводяться за підтримки 

багатосторонніх механізмів безпеки.  

Проте у зовнішньополітичній стратегії Франції її участь в операціях з 

врегулювання криз виконує ще одну важливу функцію – демонструє 
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здатність Парижа (і, де це вдається, ЄС) до проекції сили. «Силовий» елемент 

є частиною французької стратегічної культури: в часи «холодної війни» цю 

роль відігравали власний ядерний потенціал та «ядерна дипломатія». Після 

розпаду системи біполярного протистояння, який супроводжувався 

скороченням ядерного потенціалу «наддержав» та виходом на перший план 

транскордонних ризиків і внутрішніх конфліктів, таку роль починає 

відігравати здатність до проведення військових операцій на відстані 

декількох тисяч кілометрів від національної території. Проекція сили стала 

загальноприйнятним елементом поведінки і основоположним виміром 

впливу, який великі держави намагаються здійснювати у світі через свої 

збройні сили (це стосується переважно західних держав) [112, P. 5]. В умовах 

постбіполярного світу для Франції було важливим мати здатність до проекції 

сили, особливо враховуючи значення «рангу» та «статусу» для її  

зовнішньополітичної ідентичності. Завданням військових реформ 1990-х 

років у Франції, а також Військових програм було набуття країною 

необхідних потужностей для проекції сили (до речі, ця необхідність 

зазначається ще в програмі на 1984-1988 рр. [151]), оскільки Франція 

відчувала певні недоліки в цій сфері [384, P. 7]. 

Крім того, кризове регулювання також набуває особливого значення 

для французького проекту розвитку євроінтеграції і СПБО зокрема.  

Пріоритетом Франції в кризовому регулюванні було визначено 

попередження появи кризових чи конфліктних ситуацій та їхнє регулювання 

на ранніх етапах [246, P. 46]. Це зумовлено усвідомленням того факту, що 

після «гарячої фази» конфлікту необхідна тривала реконструкція і зміцнення 

миру, що потребує значних фінансових витрат. Крім того, часто після 

примирення сторін залишається висока ймовірність відновлення конфлікту, 

що несе відповідні наслідки.  

В стратегії національної безпеки був запропонований ряд змін, метою 

яких було покращення можливостей Франції щодо превентивного 



162 

 

 

 

регулювання кризових ситуацій. Ці зміни регламентуються в рамках 

стратегічної функції з аналогічною назвою – «попередження». Як окрема 

функція вона з’являється ще у Білій книзі з оборони 1994 р. [275, P. 59-60], 

але в її редакції 2008 р. «попередження» включає більше складових.  

Стратегія попередження передбачає діяльність у трьох напрямках: 

 сприяння вдосконаленню міжнародної системи, робота над причинами 

конфліктних чи кризових ситуацій, зменшення і нейтралізація 

розбіжностей на етапі зародження конфлікту; 

 локалізація військового протистояння (за необхідності за допомогою 

військових засобів), протидія поширенню природньої катастрофи та 

загостренню її наслідків; 

 стабілізація конфліктної ситуації та примирення сторін шляхом 

економічних і дипломатичних засобів, а також за допомогою різних 

інструментів співробітництва [154, P. 67].  

Будується французька стратегія попередження навколо шести 

складових: 

1. розвиток міжміністерської системи раннього попередження 

конфліктних ситуацій і природніх катастроф; 

2. реорганізація співробітництва у сфері оборони і безпеки; 

3. боротьба проти незаконної торгівлі та міграції; 

4. контроль над озброєннями і боротьба проти розповсюдження ЗМУ; 

5. попередження санітарних криз і природніх катастроф; 

6. превентивне розгортання сил прикриття.  

Стратегія попередження Франції спрямована не лише на запобігання 

розвитку конфліктів або на обмеження їхнього масштабу, а й на запобігання 

та локалізацію природніх катастроф і таких ризиків та загроз як тероризм, 

незаконна торгівля і незаконна міграція. Для попередження цих явищ Біла 

книга пропонує створювати відповідні структурні підрозділи в національних 

органах, на які покладаються завдання раннього розпізнавання зазначених 
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явищ та запобігання їхньому розвитку. Крім того, пропонується координація 

щодо цих питань з іншими країнами та міжнародними організаціями 

(наприклад, ВООЗ). В рамках Європейського Союзу також пропонується 

створити відповідні органи [154, P. 151-152, 157-160, 162-165].  

Заходи щодо роззброєння та боротьба проти розповсюдження ЗМУ 

(хімічна, біологічна, ядерна зброя) та їхніх носіїв, контроль за торгівлею 

зброєю, а також заборона виробництва, використання і торгівлі певними 

видами зброї виступають важливою складовою стратегії попередження. 

Франція підтримує діяльність міжнародних механізмів спрямованих на 

боротьбу із зазначеними видами зброї на юридичному рівні (Франція є 

активним протагоністом режимів і конвенцій, які забороняють ЗМУ) і на 

технічному рівні (Париж надає військову і технічну експертизу у відповідних 

сферах) [154, P. 161]. В цьому контексті варто згадати, що Франція була 

однією з країн, які приймали участь у вирішенні проблеми навколо ядерної 

програми Ірану [316].  

Крім того, Франція декларує, що здійснює особливий контроль за 

своїми науковими центрами та торгівельними і фінансовими потоками у 

відповідних сферах з метою попередження використання знання або товарів 

не в мирних цілях [154, P. 161]. Так, наприклад, з метою контролю за 

експортом в сфері ядерної енергетики 21 квітня 2008 р. відповідно до 

президентського декрету була створена Рада з ядерної політики (Conseil de 

Politique Nucléaire). В цьому плані варто зазначити, що у Франції досить 

сильною є віра в надійність і безпечність ядерної енергетики (яку не 

похитнула навіть трагедія Фукусіми) і що відповідальна торгівля в цій сфері 

можлива. Загальновідомо, що Париж активно продає технології «мирного 

атому» (Н. Саркозі особисто долучався до переговорів в цій сфері та навіть 

організував у березні 2010 р. конференцію на підтримку цивільної ядерної 

енергетики) [316, P. 152-156]. 
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Наступною важливою складовою французької стратегії попередження є 

превентивне розгортання сил прикриття. Біла книга не передбачала 

можливості проведення превентивної війни. Але розгортання сил прикриття 

в зоні потенційної кризи розглядалось як засіб попередити її виникнення або 

відновлення.  

Найбільші зміни в оновленій стратегії попередження були пов’язані з 

співробітництвом Франції з іншими країнами (в основному з колишніми 

африканськими колоніями) у сфері оборони і безпеки, які автор пропонує 

розглянути детальніше.  

Розміщення французьких військових сил (на постійній і на тимчасовій 

основі), яке здебільшого спиралось на укладені ще в 1960-х роках договори в 

сфері оборони, не відповідало новим стратегічним завданням. Тому в 

стратегії передбачено проведення реорганізації міжнародної військової 

присутності Франції.  

Для проведення реорганізації були визначені географічні пріоритети до 

2020 р.: 1) Африка; 2) Близький Схід і зона Індійського океану; 3) Азія, 

Східна Європа і Латинська Америка. Варто відзначити, що серед цих 

пріоритетів найбільше уваги Париж приділяє Африці, тому що безпекові 

проблеми країн цього континенту безпосередньо або опосередковано 

зачіпають інтереси Франції та Європи (ризик регіональних або міжетнічних 

конфліктів, тероризм, наркотрафік, припинення постачання сировини). 

Стратегія попередження передбачає переукладення договорів про 

взаємодопомогу і військове співробітництво, які мають змінити умови, цілі 

та структуру присутності французьких військових сил в Африці.  

На момент появи Білої книги, тобто на 2008 р., Франція мала опорні 

пункти у Джибуті, Сенегалі, Габоні, Кот-д’Івуарі та тимчасову базу у Чаді. 

Крім того, в рамках поточних операцій французькі військові сили були 

розгорнуті у Кот-д’Івуарі, ЦАРі та на кордоні Чаду і Дарфуру [154, P. 154, 

156, 165]. Стратегія попередження передбачала, що в перспективі кількість 
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пунктів базування буде зменшена. Франція залишить в Африці дві військові 

бази: одну – на атлантичному фасаді африканського континенту, другу – на 

східному. Основними завданнями цих баз буде логістичне забезпечення 

французької присутності, а також співробітництво та підготовка військових 

приймаючих країн, що сприятиме їхнім зусиллям щодо створення здатностей 

реагування на кризи і участі партнерів з Африканського Союзу та 

субрегіональних організацій в операціях з підтримки миру. Також 

передбачалось збереження французької військової присутності в зоні Сахелю 

[154, P. 157]. 

Хоча Африка є пріоритетом Франції як у стратегії попередження, так і 

в загальній стратегії, свою присутність на цьому континенті вона скорочує.   

4 квітня 2010 р. французька база в Дакарі була офіційно проголошена «під 

сенегальським суверенітетом». Натомість Париж збільшує свою присутність 

в регіоні Перської затоки. За січневою угодою 2008 р. між Францією і ОАЕ в 

Абу-Дабі буде створена найсучасніша база. Поява французьких сил в регіоні 

Перської затоки співвідноситься з «аркою кризових ситуацій» і свідчить про 

вагоме значення цієї «арки» в контексті безпекових інтересів Франції        

[271, P. 7]. 

В нових договорах передбачається відсутність положення про 

військову допомогу, в тому числі статті про можливе втручання Франції з 

метою підтримання внутрішнього порядку (такі положення були в договорах, 

що були укладені Францією з Кот-д’Івуаром, Габоном та Того).  В нових 

угодах Париж пропонує зробити акцент на двосторонньому або 

багатосторонньому співробітництві (в рамках регіональних організацій або за 

участі ЄС), в основі якого буде аналіз спільних інтересів безпеки. 

Передбачалось, що співробітництво буде зосереджено навколо безпекових 

завдань – боротьби проти незаконної торгівлі, проти тероризму і проти 

розповсюдження ЗМУ. Також в планах було надати африканським країнам 

допомогу у реформуванні безпекового сектору [154, P. 154-155]. 
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Окрім розвитку двостороннього співробітництва з африканськими 

країнами, завданням Франції є посилення африканських безпекових 

механізмів з тим, щоб вони ефективніше діяли як у конфліктних ситуаціях, 

так і сприяли боротьбі з незаконною торгівлею і міграцією та проти 

тероризму.  

Всі шість складових стратегії попередження Франції направлені в 

першу чергу на запобігання виникнення конфліктів або криз природнього 

характеру. У випадку розгортання конфлікту або кризи передбачається їх 

обмеження і локалізація, а ці етапи кризового регулювання тісно пов’язані з 

військовими операціями, які регламентуються в рамках стратегічної функції 

«інтервенція».  

«Інтервенція» є другою складовою кризового регулювання в стратегії 

Франції. ЇЇ метою є забезпечення стратегічних інтересів Франції та її 

міжнародних зобов’язань як постійного члена Ради Безпеки ООН та 

зобов’язань перед союзниками [154, P. 71].  

Функція «інтервенція» з’являється у Білій книзі з оборони та 

національної безпеки 2008 р., проте її «попередницями» є «дія» («action») 

[275, P. 60] та «проекція сили» (в різних варіаціях – «projection», «projection 

de puissance», «projection – action»). Зміст цих функцій однаковий – 

забезпечити здатність Франції до застосування сили на відстані з метою 

захисту своїх інтересів.   

За Білою книгою 2008 р. Франція розглядає можливість «інтервенції» 

лише в рамках багатонаціональних операцій. «Національна інтервенція» 

може бути лише у випадку захисту громадян за кордоном, у відповідності до 

двосторонніх угод про оборону з деякими країнами (хоча, як розглянуто 

вище, Біла книга передбачала перегляд подібних договорів) або «у відповідь» 

на конкретні дії, спрямовані проти інтересів Франції. У всіх інших випадках 

можливість проведення військових операцій розглядається лише в рамках 

багатонаціональних механізмів, тобто в рамках ООН, ЄС, НАТО або 
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коаліцій, які мають бути легітимними відповідно до міжнародного права 

[154, P. 71-72]. Можна зазначити, що кризове регулювання розглядається 

переважно на міжнародному рівні, а у функції «інтервенція» прописані 

умови і принципи використання французьких збройних сил, географічні 

пріоритети, до яких операцій слід готуватись і поставлені цілі щодо 

технологічного оснащення і людських ресурсів.  

Для Франції важлива легітимізація використання військової сили, тому 

Біла книга визначає принципи застосування французьких збройних сил в 

операціях [154, P. 73-74], найголовнішими з яких є міжнародна законність, 

демократична легітимність та суверенність у прийнятті рішення.  

 Франція визначила собі за мету уникнути дисперсії своїх військових 

засобів з тим, щоб забезпечити здатність діяти в тих районах, де її інтереси  

можуть бути поставлені під загрозу. Тому Біла книга з оборони та 

національної безпеки визначила пріоритетні географічні зони можливого 

розгортання і використання збройних сил:  

 Вісь від Атлантики до Оманської затоки та Індійського океану з 

можливим продовженням у Азію;  

 Середземномор’я, західне узбережжя Африки та Антильські острови; 

 Африка в цілому;  

 Європа [154, P. 72].  

Головним пріоритетом Франції виступає перша географічна зона, 

оскільки в ній знаходяться найбільш серйозні ризики для інтересів Франції. З 

другою зоною пов’язані транскордонні загрози (в першу чергу це незаконна 

торгівля, зокрема торгівля наркотиками), які несуть небезпеку для 

внутрішньої безпеки Франції. Африка, яка є загальним пріоритетом 

зовнішньополітичної стратегії Парижа, є континентом не лише стратегічних 

інтересів Франції, а й джерелом різних загроз, тому французька стратегія 

передбачає реорганізацію своєї військової присутності на африканському 
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континенті, яка буде відповідати новим умовам і завданням Парижа. Щодо 

Європи, то забезпечення її безпеки покладається на механізми ЄС та НАТО.  

У відповідності до вибору цих географічних пріоритетів передбачалась 

концентрація військових сил у певних зонах, які будуть забезпечувати 

проведення операцій. В перспективі Франція планувала залишити свою 

військову присутність на атлантичному фасаді африканського континенту, на 

його західному узбережжі, а також один або два опорних пункти у Перській 

затоці та один – в Індійському океані [154, P. 73].  

На практиці за президентства Н. Саркозі Франція активно 

використовувала кризове регулювання в якості інструменту своєї 

зовнішньополітичної стратегії. Парижу вдалось виступити посередником в 

російсько-грузинському конфлікті та залучити ЄС до кризового 

регулювання, що вже було розглянуто в попередньому параграфі. Також була 

вдалою місія Б. Кушнера в Дарфурі [49, C. 290]. Спроби ж Франції 

припинити збройні сутички між силами Б. Асада та опозицією в Сирії 

наштовхнулись в Раді Безпеки ООН на спротив Росії та Китаю [45, C. 355-

357].  

Найбільший резонанс на міжнародній арені Франції принесли військові 

операції в Лівії та в Кот-д’Івуарі, які мали вагомі наслідки для її зовнішньої 

політики.  

Події «Арабської весни» стали несподіванкою для багатьох країн, в 

тому числі для Франції. Відповідно до французького стратегічного мислення 

«Арабську весну» можна розглядати «стратегічним сюрпризом», оскільки 

хвиля мігрантів з Лівії до південних країн ЄС була колосальною. Нагадаємо, 

що Н. Саркозі навіть запропонував призупинити дію Шенгенських угод на 

франко-італійському кордоні.  

 Революційна зміна політичних режимів країн Магрибу, між 

правлячими колами яких і французькою політичною та бізнес-елітою 

існували тісні взаємовигідні відносини, ставила ці зв’язки під удар, але 
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відповідала проголошеному Н. Саркозі «розриву», адже значно полегшувала 

розрив з авторитарними режимами. І хоча на початку революційних подій 

Франція певним чином «бездіяла», врешті Париж встав на бік підтримки 

арабських революцій. Певні труднощі виникли у зв’язку з «Союзом для 

Середземномор’я» (Н. Саркозі наполягав на скликанні Союзу в розпал 

«арабської весни»), оскільки Париж робив ставку на авторитарних лідерів 

Тунісу, Єгипту, Марокко, Алжиру [13, C. 346], проте проект не мав успіху і 

до початку арабських революцій.  

На відміну від революцій в Тунісі та Єгипті, під час яких Париж ніби 

спостерігав за подальшим розвитком ситуації, в лівійських подіях Франція 

прийняла найактивнішу участь. Причинами енергійного залучення Франції 

до подій в Лівії називають різні фактори. Найчастіше зустрічається 

пояснення активізму Франції на лівійському напрямку нафтовими інтересами 

Парижа [346]. Автор погоджується з російським дослідником Звєрєвою Т. В., 

яка вважає, що нафтовий фактор був важливою, але не єдиною причиною 

втручання Франції в Лівію. Серед інших причин називають вплив «Арабської 

весни», роль поганого передбачуваного Каддафі в африканських справах 

(особливо Францію хвилював надзвичайний вплив лівійського лідера на 

важливий для Парижа Алжир), особисті мотиви Н. Саркозі (за інформацією 

французьких ЗМІ, президент нібито отримав від Каддафі гроші на 

фінансування передвиборчої кампанії 2007 р.) [209, P. 277]. Доволі 

поширеним поясненням причини втручання Франції в лівійські події 

називалось прагнення Н. Саркозі підвищити свій низький рейтинг 

напередодні президентських виборів у Франції за допомогою «переможної 

війни». До речі,  в цьому контексті варто зауважити, що початок військової 

акції проти лівійського диктатора підтримувала більшість населення Франції 

(66 % опитаних). Але з розгортанням бойових дій ця підтримка значно 

зменшилась [267].  
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В рамках даного дослідження автор пропонує розглянути ще одну 

причину інтервенції Франції до Лівії – прагнення продемонструвати 

здатність Парижа до проекції сили і посилити своє лідерство в Європі.  

Спочатку Париж разом з Лондоном намагався організувати введення 

безпольотної зони над Лівією з опорою на Європейський Союз – 11 березня 

2011 р. Н. Саркозі ініціював скликання позачергової Ради ЄС для 

обговорення ситуації в Лівії [348]. Однак, проти проведення операції 

виступили найближчі партнери Парижа з безпекових ініціатив в ЄС – Берлін 

та Варшава. 

Німеччина неохоче погоджується на використання сили в міжнародних 

відносинах і відповідно на проведення військових операцій в силу 

історичних причин, а також через особливості федерального устрою. Крім 

того, зовнішньополітична стратегія Берліна спирається на економічні 

інструменти поширення впливу в Європі та світі, а не на здатність до 

проекції сили, як у Парижа [291, P. 126], тому в цій сфері Німеччина не 

завжди підтримує ініціативи Франції. Також варто зазначити, що при 

проведенні операцій в ЄС «Німеччина платить більше за всіх», оскільки 

відповідно до формули Афінського механізму всі країни-учасниці роблять 

внески на потреби «спільних витрат» (які складають приблизно 10 % всієї 

вартості операції) на основі свого розміру ВВП, а найбільший ВВП у 

Німеччини. Тому питання фінансування операцій для Німеччини впливає на 

рішення щодо підтримки тих чи інших операцій [295, P. 83].  

Польща, яка за президентства Н. Саркозі активно підтримувала 

ініціативи Франції в рамках ЄПБО (СПБО), теж виступила проти інтервенції 

в Лівію. Серед причин такої позиції Варшави варто назвати «урок Іраку», 

адже саме Париж різко засудив участь східноєвропейських країн, зокрема 

Польщі, в іракській війні, певні бюджетні труднощі, обмеженість 

консультацій з цього приводу з боку Франції та негативна позиція Німеччини 

[191].  
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В цьому контексті слід зазначити, що події в Лівії та бездіяльність ЄС 

багатьма спеціалістами оцінюється як провал [209, P. 274] або навіть 

«кінець» чи «смерть» [295] СПБО і СЗПБ. Під час свого звітування з приводу 

лівійської операції французький адмірал Е. Гійо зазначив, що під час 

«Арабської весни» СПБО знаходилась у «зимовій сплячці», і для її 

пробудження ймовірно необхідно очікувати «європейську весну» [209,          

P. 274]. Як пояснює «провал» СПБО/ СЗПБ А. Менон, діяльність ЄС в 

політико-безпековій сфері відповідно до Лісабонського договору будується 

на основі узгодженості позицій держав-членів, що є нереалістичним 

очікуванням, як це ще один раз продемонструвала лівійська криза [295]. 

Навіть Франція, в інтересах якої була узгодженість дій ЄС щодо війни 

між М. Каддафі та повстанцями, не дочекавшись вироблення єдиної позиції 

Європейського Союзу, 10 березня (тобто напередодні Ради ЄС) першою 

визнала Національну перехідну Раду в якості єдиного легітимного 

представника лівійського народу.  

Коли стало зрозуміло, що в ЄС немає єдиної позиції з лівійської війни, 

Франція запропонувала створити «коаліцію бажаючих», яка мала 

проводитись під спільним франко-британським командуванням. При чому 

Париж різко виступав проти проведення операції на чолі з НАТО [209, P. 

281]. Французький президент пояснював таку позицію «поганою репутацією» 

Альянсу в арабському світі [13, C. 268]. Дійсним мотивом спротиву Парижа 

проведенню операції силами НАТО було бажання очолити цю операцію, а 

оскільки операція ЄС не була можливою, а операція Альянсу не забезпечила 

б лідерства Парижа, Н. Саркозі шукав інші канали для реалізації цієї мети. 

Природнім союзником для Франції в цій ситуації стала Велика Британія, з 

якою, до того ж, в 2010 р. були укладені історичні угоди. Отже, в стратегії 

Франції за відсутності можливості використання багатосторонніх механізмів 

(в даному випадку ЄС), вибір знову був зроблений на користь двосторонніх 

відносин. К. Маззуселлі називає пріоритетність білатералізму в політиці 
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Парижа (Франція – Велика Британія, Франція – Німеччина, Франція – Росія) 

«стратегією множинних двосторонніх відносин», метою якої є максимізація 

важелів впливу в європейському просторі [291, P. 125].  

Для Франції була важливою легітимізація застосування військової 

сили, тому Париж здійснив велику дипломатичну роботу з тим, щоб 

отримати мандат на проведення операції від Ради Безпеки ООН (резолюція 

№ 1973 від 17 березня 2011 р.), а також схвалення введення безпольотної 

зони над Лівією арабськими та африканськими країнами [13, C. 259]. До речі, 

варто зазначити, що Німеччина утрималась при голосуванні в Раді Безпеки 

ООН за резолюцію № 1973, яка вводила безпольотну зону над Лівією, за що 

вона активно критикувалась [209, P. 278]. 

Операція «Одисея, світанок» розпочалась 21 березня 2011 р. під 

спільним франко-британським командуванням. Французькі літаки першими 

вторгнулись у повітряний простір Лівії. Але, оскільки очолювана Францією і 

Британією операція була на межі провалу (у Парижа та Лондона швидко 

закінчились високоточні боєприпаси для ВПС, які їм довелось докуповувати 

у США) [2, C. 58], за рішенням Лондонської конференції НАТО 29 березня 

2011 р. командування було передано Альянсу. Таким чином, операція, яка 

мала продемонструвати здатність Франції до кризового регулювання виявила 

її слабкість, тому що європейські країни не здатні без США проводити 

повномасштабні операції навіть поблизу кордонів ЄС [209, P. 280].  

Крім того, хоча Франція і доклала зусиль для того, щоб військове 

втручання в лівійські події було легітимним, повноваження мандату Ради 

Безпеки ООН були перевищені. Резолюція № 1973 виключала можливість 

проведення наземної операції. Проте у книзі «Правда про нашу війну в Лівії» 

[310] її автор Ж.-Ф. Нотен пише, що вже починаючи з квітня 2011 р. в Лівії 

знаходилось приблизно 20 осіб зі складу французьких сил спеціального 

призначення, завданням яких було консультувати розрізнені сили повстанців, 
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їх тренувати та об’єднувати. За словами Нотена, Франція скидала повстанцям 

з літаків зброю, в тому числі гвинтівки та реактивні гранатомети.  

Якщо один з головних принципів, які для себе визначила Франція при 

застосуванні своїх збройних сил, був таким чином порушений, то 

дотримання всіх інших є ще більш дискусійним. Так, не є очевидним той 

факт, що допомога повстанцям у їхній боротьбі проти репресивного режиму 

Каддафі сприяє в довгостроковій перспективі миру і безпеці в Лівії та регіоні. 

Введення безпольотної зони в Лівії ще можна пояснити «обов’язком 

захищати», але ж декларованою метою французького втручання називався 

«захист цивільного населення» [153], а удари наносились і не по військовим 

об’єктам та стали причиною загибелі мирних жителів [13, C. 355].  

Всі ці прорахунки ініціювання та проведення військової операції в Лівії 

демонструють невідповідність між стратегією та втіленням її у життя. В 

цьому контексті варто згадати тезу про те, що «активізм» Франції під час 

подій в Лівії пояснюється запізнілою реакцією на революційні події в 

арабських країнах [201, P. 412] та через допущені «прорахунки» 

(перебування Ф. Фійона та М. Альо-Марі на відпочинку відповідно в Єгипті 

та Тунісі, висловлювання останньої щодо «допомоги» Бен Алі) [13, C. 269-

271]. Ф. Фійон зазначав, що рішення про втручання в Лівію приймалось на 

виклики арабських революцій, і якби їх не було, ймовірно, політика Парижа 

щодо лівійських подій була б більш поміркованою та прагматичною.  

Німеччина та Польща, які виступили проти операції під егідою ЄС, 

починаючи з літа 2011 р. намагались активізувати діяльність в сфері СПБО. В 

рамках Веймарського трикутника, тобто разом з Францією, ці країни знову 

висунули ініціативу створення оперативно-командного штабу ЄС для 

проведення цивільних і військових операцій, потребу в якому яскраво 

продемонструвала операція в Лівії (пропозиція вже висувалась в 2010 р. у 

«Веймарському листі» до Високого представника ЄС). Цю ініціативу 

підтримали Іспанія та Італія. Велика Британія виступила проти, 
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аргументуючи свою позицію тим, що командний штаб ЄС – це дублювання 

функцій НАТО і зайва витрата грошей [392]. Однак, країни «клубу п’яти» 

направили 2 вересня 2011 р. К. Ештон листа з проханням дослідити можливі 

шляхи створення центру планування та управління цивільними і військовими 

операціями ЄС. Високий представник запропонувала його створити, але 

британці висловились проти. На початку зими 2011 р. під час підготовки до 

Ради міністрів закордонних справ 30 листопада і 1 грудня ця пропозиція 

перетворилась на предмет суперечки між Лондоном та практично всіма 

іншими країнами-членами ЄС [209, P. 279]. Французи вважають, що без 

участі Британії створення цього штабу не є доцільним. Тому «клубом п’яти» 

було прийнято рішення на певний час залишити ідею створення польового 

штабу ЄС та зосередитись на інших практичних аспектах (наприклад, 

питання тактичного групування).  

Ініціатива створення командних структур СПБО продемонструвала всю 

складність та парадоксальність взаємодії країн ЄС в даній сфері. З одного 

боку, Німеччина та Польща виступили проти операції в Лівії, але виступили 

за необхідність набуття ЄС оперативно-командного штабу. З іншого боку, 

Велика Британія, яка разом з Францією ініціювали військову інтервенцію, 

активно протестувала проти цієї пропозиції. Ця ситуація демонструє 

обмеженість «поля для маневрування» для Парижа та ускладнює реалізацію 

французької стратегії в ЄС.  

 Варто також зазначити, що на експертному рівні все частіше 

висловлюються думки щодо необхідності створення власного оперативно-

командного центру ЄС на постійній основі [27]. До того ж, на політичному 

рівні все більше столиць європейських держав схиляються до підтримки 

подібних пропозицій. 

 Ще однією військовою операцією, яку здійснила Франція за 

президентства Н. Саркозі, була інтервенція до Кот-д’Івуару. В цій країні був  

розміщений французький опорний пункт, а також знаходилась французька 



175 

 

 

 

військова місія «Єдиноріг», яка приймала участь в урегулюванні військово-

політичної кризи в Кот-д’Івуарі, що розпочалась ще в 2002 р. [406]. Криза 

знову загострилась восени 2010 р., коли в результаті другого туру 

президентських виборів Л. Гбагбо, тодішній президент країни, відмовився 

визнати перемогу А. Уаттари. В Кот-д’Івуарі відновились збройні сутички, 

що загрожувало безпеці французьких громадян, які проживають там, та 

економічним інтересам Франції [45, C. 349-350]. Париж постав перед 

вибором: застосовувати силу чи ні. 

Франція намагалась ініціювати операцію ЄС в Кот-д’Івуарі, тим більше 

що в 2003 р. та 2006 р. в цій країні вже діяли місії ЄС – відповідно операція 

Артеміс та EUFOR. Крім того, ЄС приймав участь у спостереженні за 

виборчим процесом в 2010 р. та виділяв кошти на різні проекти [87]. В цьому 

контексті, до речі, варто зазначити, що на думку деяких дослідників, Париж 

намагається «європеїзувати» свою африканську політику, тобто залучити 

якомога більше партнерів з ЄС у військові операції на африканському 

континенті [251, P. 109].  

Але коли ситуація в Кот-д’Івуарі загострилась і потрібні були рішучі 

дії (до речі, в цей час вже розпочалась франко-британська операція в Лівії), 

держави-члени ЄС виступили проти військової операції: більшість країн не 

бажала виділяти кошти або надавати свої військові підрозділи, до того ж, 

відмова Німеччини застосовувати силу у лівійській операції також мала 

сильний ефект [87, P. 3].  

Франція здійснила спробу організувати місію Африканського Союзу, 

однак африканські країни сподівались на досягнення компромісу між           

Л. Гбагбо та А. Уаттарою [45, C. 349].  

В цих умовах Париж в якості багатостороннього механізму обрав ООН. 

Франція провела активну дипломатичну роботу для прийняття резолюції 

Ради Безпеки ООН № 1975 від 30 березня 2011 р., яка легітимізувала 

втручання місії ООН (Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire – ONUCI) та 
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французьких сил (в рамках операції «Єдиноріг») в Кот-д’Івуар [269]. 4 квітня 

2011 р. французька авіація підтримала з повітря війська Уаттари, які 

штурмували палац невизнаного президента Л. Гбагбо [45, C. 350]. А вже 11 

квітня Л. Гбагбо був взятий під варту силами А. Уаттари [259].  

Ймовірно, загострення кризи в Кот-д’Івуарі в 2010-2011 рр. вплинуло 

на вибір розміщення військової бази Франції на атлантичному фасаді Африки 

відповідно до реорганізації військової присутності [154, P. 73, 156]. 

Французька військова місія «Єдиноріг» з 1 січня 2015 р. в рамках ратифікації 

парламентом Кот-д’Івуару оновленої угоди про військове співробітництво з 

Францією перетворюється на Французькі сили в Кот-д’Івуарі (Forces 

françaises en Côte d’Ivoire – FFCI) [336]. А опорний пункт в Абіджані 

перетворено на передову оперативну базу, хоча спочатку передбачалось 

створити цю базу в Лібревілі (Габон) [250]. Опорний пункт в Лібревілі став 

простим оперативним центром зі співробітництва [265]. Нагадаємо, що в 

Сенегалі французька база в 2010 р. була ліквідована [271, P. 7], але після 

проведення операції «Серваль» в Дакарі було створено оперативний центр зі 

співробітництва [266]. Таким чином, з трьох опорних пунктів, які мала 

Франція на атлантичному фасаді африканського континенту – в Сенегалі, 

Габоні та у Кот-д’Івуарі, велику військову базу було вирішено створити в 

Кот-д’Івуарі.  

Завданням оперативних центрів в Дакарі та Лібревілі є надання освіти 

щорічно 20 000 солдат з африканських країн та співробітництво у військовій 

сфері, що має сприяти створенню африканських механізмів швидкого 

реагування на кризи [152]. Варто зазначити, що Париж вже давно 

намагається створити в Африці регіональні механізми безпеки. Ще в 1998 р. 

на франко-африканському саміті була запропонована ідея RECAMP 

(Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix) [240].  
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На західному фасаді Африки опорний пункт в Джибуті перетворено на 

передову оперативну базу. Крім того, в Малі (Гао), Нігері, Буркіна-Фасо 

(операція «Шабля») та Чаді знаходяться французькі сили прикриття [152]. 

Таким чином, як і передбачалось в стратегії попередження та 

інтервенції, Франція залишила одну військову базу на атлантичному 

узбережжі Африки (в Кот-д’Івуарі) та на західному (в Джибуті). У Перській 

затоці створюється нова база в Абу-Дабі відповідно до нових стратегічних 

завдань. В зоні Сахелю та Сахари Франція розмістила два оперативних 

центри (в Дакарі та Лібревілі) та тримає сили прикриття в якості 

превентивних дій.  

Підсумовуючи все вищевикладене, можна дійти висновку, що кризове 

регулювання виконує у французькій стратегії подвійну функцію: демонструє 

здатність Парижа до проекції сили на відстань та забезпечує французькі 

інтереси. Оптимальним варіантом для участі в кризовому регулюванні 

визначаються багатонаціональні операції, а пріоритетною структурою – ЄС. 

В рамках створеної «стратегії національної безпеки» Франція надає перевагу 

попередженню конфліктних ситуацій, що обумовило необхідність 

реорганізації її військової присутності в Африці та на Близькому Сході.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Попри «дружню» риторику по відношенню до США і деяких кроків, в 

цілому американська політика Франції не зазнала суттєвих змін. Париж 

продовжує відстоювати власні позиції, які захищають французькі інтереси, і 

не йде на поступки Вашингтону в найбільш важливих питаннях. Після 

«ейфорії» перших місяців перебування при владі Н. Саркозі, партнери 

зрозуміли, що кардинального поглиблення співробітництва між ними не 
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відбудеться і відносини залишаться на попередньому рівні. Але можна 

стверджувати, що нормалізація між Францією та США врешті відбулась.  

«Нова» політика Франції по відношенню до США за президентства    

Н. Саркозі, кульмінацією якої стало офіційне відновлення участі 

французьких представників у військових структурах НАТО, принесла 

неоднозначні результати. З одного боку, Париж нарешті завершив процес 

реінтеграції до Альянсу, що було зумовлено кардинальною видозміною 

структурних параметрів міжнародної системи і трансформацією самого 

Альянсу. З іншого боку, офіційні цілі, які ставила перед собою Франція в 

цьому процесі, врешті не були реалізовані. В Парижі сподівались, що 

реінтеграція сприятиме видозміні позиції щодо розвитку ЄПБО як в США, 

так і в європейських столицях. Але зміна негативного на сприятливе 

ставлення Вашингтона до ЄПБО скоріше зумовлена новим 

зовнішньополітичним курсом і пріоритетами Білого Дому, ніж «дружнім» 

відношенням Франції до США, хоча повністю заперечувати вплив 

повернення Франції до НАТО все ж таки не варто.  

В реалізації французького глобального проекту Європейському Союзу 

відводиться одна з головних ролей, тому цьому напрямку зовнішньої 

політики приділялась особлива увага.  

 Довгостроковим завданням Франції виступає посилення і закріплення 

ЄС в якості впливового актора міжнародних відносин та центру сили. Але у 

Парижі визнають, що в цьому плані ще багато потрібно зробити. 

 Першопочатковим завданням Н. Саркозі в цьому плані було 

відновлення впливу і лідерства Франції в ЄС, яка втратила свої позиції через 

провал голосування французькими громадянами за проект Конституції ЄС. 

Президент впорався з цим завданням, взявши активну участь у підготовці та 

ратифікації Лісабонського договору. Підписання цього договору, 

головування Франції в ЄС в 2008 р., активна участь в регулюванні російсько-

грузинського конфлікту та кризи єврозони повернули Франції лідерські 
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позиції (разом з Німеччиною). Але це не допомогло Парижу реалізувати 

власні проекти в рамках ЄС.  

 Провальним виявився «Середземноморський Союз», який навіть в 

модифікованій під тиском європейських партнерів Франції формі не приніс 

очікуваних результатів: підвищення впливу Парижа в Європі та в 

Середземномор’ї, пожвавлення економічного розвитку в регіоні, сприяння 

вирішенню палестино-ізраїльського конфлікту, закріплення альтернативного 

для Туреччини варіанту (замість європейської інтеграції).  

Юридичне закріплення положень про «постійне структуроване 

співробітництво» не допомогло Франції запровадити відповідні проекти в 

рамках СПБО, хоча європейські партнери визнали необхідність деяких кроків 

в плані збільшення військових потужностей ЄС. Ініціативи Парижа в сфері 

кризового регулювання також не знайшли значної підтримки серед країн-

членів ЄС, що зумовлено негативним ставленням до лідерства Франції в цій 

політиці ЄС.  

Євроінтеграційна стратегія Парижа продовжує зберігати внутрішню 

суперечність, яка з часів де Голля значно зміцнилась. Для набуття ЄС статусу 

і сили впливового міжнародного актора є необхідною подальша 

наднаціональна інтеграція, яка зможе забезпечити ефективну зовнішню і 

безпекову політику. Але розвиток європейського проекту в такому напрямі 

входить у безпосередню суперечність з головним зовнішньополітичним 

імперативом – принципом незалежності, що відображається в прихильності 

Франції до міжурядового підходу. В свою чергу, оскільки координація 

політичних і безпекових питань між 28 членами ЄС є складним і 

довготривалим процесом, на сучасному етапі більш ефективним для Парижа 

виступають двосторонні відносини або моделі «різношвидкісної інтеграції», 

що порушує єдність ЄС і не сприяє його зміцненню.  

В кризовому регулюванні відповідно до створеної стратегії 

національної безпеки Франція надає пріоритет попередженню конфліктів і 
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криз. Для забезпечення швидкого реагування на критичні ситуації був 

розпочатий процес реорганізації французької військової присутності в 

Африці та на Близькому Сході. В рамках стратегічного плану були створені 

передові бази в Кот-д’Івуарі, Джибуті та Абу-Дабі, а в зоні сахело-

сахарського поясу були розміщені оперативні центри з співробітництва (в 

Сенегалі та Габоні) та сили прикриття (в Малі (Гао), Нігері, Буркіна-Фасо, 

Чаді). Завданням центрів з співробітництва є сприяння зміцненню 

регіональних механізмів безпеки, які Франція планує використовувати при 

проведенні багатосторонніх операцій для легітимізації свого втручання в 

справи африканських країн. Але спроби організувати місію африканців для 

регулювання кризи в Кот-д’Івуарі не були вдалими, що змусило Париж 

ініціювати в цій країні місію ООН.  

В умовах постбіполярного світу кризове регулювання виконує у 

зовнішньополітичній стратегії Франції дві важливі функції: по-перше, 

демонструє здатність Парижа до проекції сили на відстань, що необхідно для 

підтвердження статусу «великої держави» на міжнародній арені; по-друге, 

забезпечує французькі безпекові, політичні та економічні інтереси, для 

захисту яких Париж, як і в часи «холодної війни», продовжує 

використовувати силу. Але в рамках концепцій кооперативної 

мультиполярності та багатосторонньої дипломатії, а також враховуючи певну 

обмеженість власних військових можливостей, Франція намагається 

максимально легітимізувати використання сили в рамках операцій з 

врегулювання криз, які здійснюють багатосторонні механізми за наявності 

мандату від Ради Безпеки ООН. Пріоритетною структурою в цьому плані для 

Франції виступає ЄС, що пов’язано з прагненням перетворити його на центр 

сили в мультиполярному світі. Однак, на даний момент існує багато 

перешкод для проведення операцій під егідою ЄС, які пов’язані з позиціями 

держав-членів, а також з фінансуванням. Крім того, як продемонструвала 

ініційована Францією та Великою Британією операція в Лівії європейські 
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країни на даному етапі мають значні труднощі військово-технічного 

характеру і не здатні проводити повномасштабні операції без допомоги 

США/НАТО навіть поблизу кордонів ЄС.  

Основні результати розділу висвітлені в працях автора [39; 40; 43]. 
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ВИСНОВКИ  

 

В результаті дослідження зовнішньополітичної стратегії Франції за 

президентства Ніколя Саркозі були зроблені наступні висновки: 

1) В «антагоністичному» мультиполярному світі «відносної 

могутності», який формувався в результаті «великодержавної політики», 

головна мета зовнішньополітичної стратегії Франції за каденції Н. Саркозі 

полягала в сприянні становленню кооперативної мультиполярної структури 

світу на основі принципів багатосторонньої дипломатії, колективної 

відповідальності головних акторів, колегіального управління глобальними 

ризиками і загрозами та колективної безпеки. Мультиполярність продовжує 

сприйматись у французькій стратегії найкращим способом організації 

світового політичного простору, в якому Франція здатна буде забезпечити 

свої цілі та інтереси. 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 

Європейського Союзу, 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» може бути обумовлений як матеріальними факторами 

(економічні, фінансові, інвестиційні, наукові, військові показники «західних 

країн»), так і нематеріальними чинниками (культурні, релігійні, історичні, 

соціальні). Водночас надзвичайно важливими в цьому контексті є 

структурно-інституційні фактори, що пов’язано з домінуванням «західних 
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держав» в наявних багатосторонніх механізмах, до яких Франція прагне 

«включити» «нові зростаючі потуги» на прийнятних для неї умовах. З цією 

метою Франція закликала до реформування багатьох міжнародних 

організацій та їхніх органів (зокрема розширення Ради Безпеки ООН), а 

також стала ініціатором скликання «Великої Двадцятки» для регулювання 

світової фінансово-економічної кризи.  

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». І хоча в Парижі усвідомлюють, що багатосторонні механізми далеко 

не завжди є ефективними, вони представляють собою можливість 

встановлення однакових правил і процедур регулювання міжнародних 

відносин для всіх учасників та виступають для Франції єдиною 

альтернативою для врівноваження силових та економічних факторів.  

Разом з тим, в центрі французького глобального проекту за каденції    

Н. Саркозі опинилась не концепція мультиполярності, а феномен 

глобалізації, що пов’язано переважно з причинами внутрішнього характеру. 

Метою Франції в цьому плані виступає адаптація до різноманітних викликів 

глобалізації, що на внутрішньодержавному рівні пов’язано з реформуванням 

і реорганізацією органів влади, а на міжнародному рівні – з концепцією 

«керованої глобалізації». Головна ідея цієї концепції 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.  
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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 

характерну для французької стратегічної культури «оборонну стратегію» та 

поєднує в єдину систему п’ять взаємозалежних «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 (передусім це стосується супутників) 

не відповідав сучасним потребам Франції, тому значні фінансові потоки 

передбачалось спрямувати на необхідні технології та оснащення.  
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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»). Попри 

певне скорочення французького ядерного потенціалу він 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).  

Але, хоча французька політична і військова еліта все ще знаходиться 

під сильним впливом ядерного мислення і притримується консервативного 

підходу щодо ядерних сил, 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».  
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 4) Для Франції НАТО є необхідним інструментом забезпечення 

безпеки євроатлантичного простору, а також дієвим механізмом для 

проведення багатонаціональних операцій. Майже протягом всієї історії П’ята 

Республіка мала особливий «неінтегрований» статус в цьому оборонному 

союзі, що розцінювалось як один з центральних елементів голлістської 

спадщини. Розпад біполярної та становлення постбіполярної системи 

міжнародних відносин призвели до трансформації Альянсу та його участі в 

операціях з врегулювання криз. Франція, не будучи офіційно представленою 

у військових структурах НАТО, тим не менш долучалась до військових дій 

Альянсу. Все це ставило питання про доцільність збереження 

«неінтегрованого» статусу Франції в ньому. З метою пом’якшення позиції 

США щодо автономної європейської оборони, а також посилення 

європейської ідентичності всередині Альянсу було прийнято рішення про 

необхідність реінтеграції Франції до військових структур НАТО. Цей процес, 

ініційований ще Ж. Шираком, був завершений за каденції Н. Саркозі.  

Офіційні цілі, які ставила собі Франція в цьому процесі, 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 
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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. Крім того, для реалізації багатьох ініціатив Франції 

бажаною є підтримка або позитивна реакція США.  

Н. Саркозі проголосив покращення франко-американських відносин 

одним з «розривів» і здійснив для цього ряд кроків, зокрема збільшив 

французький контингент в Афганістані. 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.  

Першим «тактичним» завданням в цьому плані було відновлення 

лідерства Франції в ЄС через вихід з конституційної кризи і підписання та 

ратифікацію Лісабонського договору, а також шляхом створення «Союзу для 

Середземномор’я». Перший серед цих кроків у короткостроковій перспективі 

повернув лідерські позиції Франції (разом з Німеччиною), хоча результати, 
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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. 

«Середземноморський Союз» передбачав реалізацію декількох важливих 

цілей: протидія нелегальній міграції, сприяння вирішенню конфліктів в 

регіоні, надання «альтернативи» Туреччині тощо. Головною метою цього 

проекту було підвищення лідерства Франції в цьому регіоні, що відповідно 

мало зміцнити лідерство Парижа в ЄС. Однак, проект отримав неоднозначну 

оцінку та слабку підтримку, що в результаті зумовило його провал. 

Значною подією для Франції за каденції Н. Саркозі було головування в 

ЄС в другому півріччі 2008 р. Париж виступив з пакетом чотирьох «великих» 

пріоритетів, в рамках яких були досягнуті певні результати, але головну 

увагу довелось зосередити на двох великих «досьє» – російсько-

грузинському серпневому конфлікті та на розгортанні світової фінансово-

економічної кризи. 

Для Франції Росія виступає важливим партнером як в двосторонніх 

відносинах, так і на міжнародній арені. Стратегія Парижа передбачала 

налагодження діалогу з Москвою з метою попередження її «ізоляції» та 

втримання її від агресивної політики. Н. Саркозі 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».  

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 
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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.  

В процесі регулювання кризи «єврозони», як і в багатьох інших 

питаннях, політика Парижа в ЄС більш тяжіла до використання міжурядових 

структур (традиційне домінування інтергувернаменталізму в 

євроінтеграційній стратегії Франції), а також до моделей диференційованої 

інтеграції («гнучка Європа», «авангардні групи»). Деякі ініціативи Парижа 

сприймались іншими членами ЄС як бажання встановити «директорію» в ЄС 

або домінування «великої п’ятірки/ шістки».  

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 
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міжурядового підходу та «диференційованої інтеграції» і не сприяє 

посиленню ЄС.  

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.  

В рамках створеної стратегії національної безпеки в кризовому 

регулюванні Франція віддає перевагу попередженню конфліктних ситуацій, у 
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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 Абіджані (Кот-д’Івуар), Джибуті та в Абу-Дабі, а 

в зоні Сахелю та Сахари розміщені оперативні центри (в Дакарі та Лібревілі) 

та сили прикриття (Малі (Гао), Нігер, Буркіна-Фасо, Чад).  

*** 

Проведений аналіз свідчить, що незважаючи на проголошені Ніколя 

Саркозі «розриви» з політикою попередників, у зв’язку з чим можна було 

очікувати кардинальних поворотів у зовнішній політиці Франції, її 

зовнішньополітична стратегія за його президентства в цілому є 

відображенням попереднього зовнішньополітичного курсу. Запропонована 

ним стратегія виступає скоріше модифікованою і адаптованою до нових умов 

міжнародного середовища версією зовнішньополітичної стратегії, яку 

реалізовував Ж. Ширак. В свою чергу, остання запозичила більшість 

елементів з «великої стратегії де Голля», що свідчить про значний вплив 

голлістської спадщини на сучасну зовнішню політику Франції.  

Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії Парижа за 

каденції Н. Саркозі були побудовані на голлістських принципах, а також на 

основі французької зовнішньополітичної ідентичності, головним елементом 

якої виступає імператив незалежності.  

В той же час, реалізація цієї зовнішньополітичної 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 
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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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