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Анотація. У цій статті висвітлено історію та перспективи розвитку  дипломатичних 

відносин між Україною та Францією,  аналізовано сучасну міжнародну політику цих двох 

держав. 
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У сучасному світі важливе місці у житті кожної держави займає міжнародна 

дипломатія. Ж. Камбон наголошував, що : “Дипломатична діяльність – мистецтво 

ведення переговорів та пошук способів, які б не дозволили у відносинах між 

народами не вдаватися до застосування крайнього засобу – сили”[2]. У наш час у 

міждержавному спілкуванні бере участь близько 200 країн, які мають власні 

національні, культурноісторичні, релігійні, мовні особливості. 

 Сучасні українсько-французькі відносини – це результат багатовікової 

історії їхнього розвитку. Дипломатичні відносини між Францією та Україною 

активно починають розвиватися у 1992 році. Підтвердженням є те що, 24 січня 

1992 року міністр Закордонних справ Франції Ролан Дюма відвідав Україну, яка 

тільки здoбула свою незалежність, де підписали відомий міжурядовий протокол 

про створення дипломатичних віднoсин між двoма державами. Договір про 



допомогу з двох сторін та співпрацю між Україною та Францією, який був 

підписаний у Парижі 16 червня 1992 р., Задекларований документ Франції від 5 

грудня 1994 р. про гарантії безпеки України відіграли велику роль у подальшому 

розвитку теперішніх україно-французьких відносин, зокрема у інтенсифікації 

міжнародних позицій і авторитету України[4]. 

 За часів  президента Жака Ширака (1995–2007) посилила свої позиції 

голлістська позиція французької зовнішньої політики. Франції було не до вподоби 

таке  глобальне політичне лідерство США, і як наслідок вона не була згідною з 

тенденцією силового тиску і тактикою «превентивних ударів». За історичними 

данними, Франція завжди займала негативну позицію щодо гегемоністської 

політики, за систему цінностей, що розділяється між всією міжнародною 

спільнотою. Проте у відношенні до України щодо всім відомого газового питання, 

перевага віддавалася російсько-французьким відносинам, так як Україну в ці часи 

бачили ще як політичний “додаток” із Росією. Французька політична інтелегенція 

ще не брала в ті часи до уваги, що гігантська радянська імперія припинила своє 

існування, а новостворенні  республіки є рівноцінними учасниками міжнародних 

політичних  відносин. Росія залишалася відзеркалення СРСР, а новостворенні 

незалежні держави – лише тимчасовими перешкодами на шляху до утворення 

«нової» об’єднаної держави[3]. 

Зустріч президентів України та Франції 22 червня 2005 р. закінчилась 

прийняттям  рішення щодо  інтенсифікування розвитку відносин між двома 

державами. Було вирішено, що основні шляхи міждержавного співробітництва 

буде висвітлено в «Дорожній карті», реалізація якої буде проходити під наглядом 

міністрів закордонних справдвох держав. Тісніше співробітництво між Україною і 

Францією розуміє, зокрема, на меті підтримку Францією реформ в Україні, 

спрямованих на підтримку європейських стандартів у всіх сферах у відношенні до 

виконання Плану дій Україна – ЄС, який був підписаний в 2005 р. з метою 

пришвидшення реформаційних процесів в Україні до євростандартів. Важливим 



було те , що міждержавні політичні переговори буде пришвидшено на всіх рівнях, 

зокрема, шляхом виконання візитів міністрів закордонних справ, контактів у 

рамках важливих міжнародних форумів (ООН, РЄ, НАТО, ОБСЄ тощо), вказівок  

на рівні керівництва міністерств закордонних справ, а також на рівні керівників 

департаментів із стратегічних питань і питань безпеки, європейського 

співробітництва, консульських питань, історикоархівних підрозділів, аналізу і 

планування. Також було зазначено й про необхідність в інтенсифікації 

міжрегіонального співробітництва, а саме посилення міжпарламентських обмінів 

та співробітництва на рівні міст і областей, безпосередньо, на основі вже діючих 

домовленостей  між Києвом та Тулузою, Львовом та Ліоном, Одесою та 

Марселем, Харковом та Ліллем, Донецьком та Метцом, Чернівцями та 

Діжоном[1]. Йшла мова про те, що політична вершина Парижа буде підтримувати 

реформи, спрямовані на зміцнення стосунків України з ЄС на таких цілях: 

входження України до СОТ, визнання України країною з ринковою економікою, 

укладення угоди про скасування візового режиму між Україною і ЄС, 

інтенсифікації торговельно-економічних відносин із метою покрокового 

формування зони вільної торгівлі між Україною і ЄС після вступу України до 

СОТ. Основними на шляху економічних відносин було зазначено прелік галузей 

для взаємодії між двома сторонами, як енергетика, транспорт і транспортні 

інфраструктури[4]. 

 Франція і Україна рoзвивають міжнародні відносини, які міцнішають з 

роками. Ці зв’язки стали більш міцними через революцію Гідності  на Майдані, 

коли французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус відвідав, щоб почути 

та зрозуміти вимоги українського народу, і спробувати примирити, наштовхнути 

на консенсус позиції сторін протистояння. Після подій 17 липня, коли в Донецькій 

області терористами самопроголошеної ДНР був знищений Боїнг-777, внаслідок 

чого загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, більшість з яких європейці, дії ЄС 

щодо припинення  тероризму на сході України значно збільшилася. Дякуючи 



багаточисленним зустрічам, які відбувалися потому, стало мoжливим підписання 

Мінських угод [3]. 

 Під час всіх цих подій, що тривають і досі, Франція, як одна з 

найвпливовіших країн-учасниць ЄС, була ініціатором і активно долучалася до всіх 

акцій протесту, як на політико-економічному, так і на громадському рівнях. Таким 

чином, Франція не визнає А Р Крим суб’єктом Російської Федерації та засуджує 

дії останньої щодо територіальної цілісності України. Вона активно підтримувала 

всі етапи санкцій, що загалом включали: зупинення переговорів Євросоюзу і Росії 

про зміни умов візового режиму та підготовки до саміту G8 (зустріч на вищому 

рівні керівників держав Великої вісімки, проходив 2-22 червня 1997 року в 

місті Денве (Колорадо, США). На саміті розглядались питання зайнятості, 

боротьби з міжнародною організованою злочинністю, глобальні економічні 

питання, включаючи кризу в Південно-Східній Азії.Це був перший саміт, в якому 

узяла участь Росія). Росія не  брала раніше  участь в короткій зустрічі «сімки», 

присвяченій обговоренню фінансових проблем., в якому Російська Федерація була 

членом [1]; Було поставленно питання щодо обмеження у вигляді заборони на 

в’їзд і заморожування активів для багатьох російських і кримських чиновників, 

політиків і бізнесменів ; теж було внесення до переліку санкцій певну кількість 

громадян і російськихпідприємств, які виступали за знищення територіальної 

цілісності і суверенітету України; відбулося призупинення ЄБРР надання коштів 

для новострворенних проектів в Росії, та припинення Європейським 

інвестиційним банком програми співробітництва; в тому числі  відмовлення від 

інвестиційних проектів, які безпосередньо підтримують входження Криму до 

складу Російської Федерації тощо [2]. 

Важливим моментом у спробах врегулювати російськоукраїнський конфлікт 

стало проведення (за активної участі президента Франції Ф. Олланда) переговорів 

«нормандської четвірки» 12 лютого у Мінську, де контактною групою, що 

складається з представників Росії, України та представників самопроголошених 



республік була підписана угода з метою деескалації збройного конфлікту на сході 

України. Вона включала повне припинення вогню, відведення важкого озброєння 

(за 16 днів), обмін заручниками (за три тижні) та відновлення українського 

контролю за кордоном з Росією. Франція заявляє, що Росія нестиме 

відповідальність за зрив мінських угод навіть у разі, якщо формально їх 

порушуватимуть бойовики. А, оскільки, вони їх порушили, то у відповідь 18 

лютого Франція знову відмовила Росії в поставках «Містралів». Раніше, 13 січня, 

Росія направила запит в Міноборони Франції з проханням офіційно пояснити 

причину невиконання угоди з «Містралями» на що прем’єр-міністр і президент 

Франції неодноразово відповідали, що не передадуть Росії «Містралі» до тих пір, 

поки уряд РФ не прийме реальних дій для деескалації конфлікту на сході України 

[4]. 

 Отож, з вище наведеного можна зробити висновки , що, мабуть, вперше за 

всю історію нової незалежної України у Франції почало мінятися відношення до 

України. Все більше політиків, все більше людей починають сприймати Україну 

не як державу, яка знаходиться в тіні «старшого брата», великого сусіда, а як 

незалежну, динамічну силу, величину в європейській політиці. Сьогодні, як і 

протягом цих 27-ми років, Франція активно розвиває та підтримує свої 

дипломатичні відносини з Україною, надаючи їй підтримку для виконання цих 

угод і здійснення важливих  реформ. І найважливішим завданням нашої держави 

на сьогодні є відстояти свою територіальну цілісність, і, безумовно, важливо, щоб 

Франція послідовно та ефективно підтримувала її в реалізації цієї мети, як 

дипломатичними зусиллями, так і розвитком багатостороннього співробітництва в 

тій мірі, яка є необхідною для досягнення поставленої цілі – відстояти 

незалежність України.  
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