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1. Геополітичні зміни наприкінці 1980-х – на початку 1990-х 

років та їх вплив на Європу. 

2. Політика Франції щодо НАТО: сучасна оцінка. 

Європа 1990-х років та її місце 
в сучасній системі міжнародних 

відносин 
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1  Із крахом біполярної системи міжнародних відносин 

завершився розкол Європи, яка перестала бути голов

-ним полем “холодної війни”.  

Виділимо головні ознаки сучасних змін у Європі. 

Перша. Своєрідним символом змін у Європі стали наступні 

події: 

а) падіння Берлінської стіни у листопаді 1989 р. та об’єднан-

ня Німеччини 3 жовтня 1990 р.; 

б) закінчення існування колективних організацій соціалістич-

них країн – 27 червня 1991 р. було прийнято рішення роз-

пустити Раду Економічної Взаємодопомоги, а 1 липня 199-

1 р. – Організацію Варшавського Договору. 

Друга. Соціально-політичні трансформації супроводжували-

ся важливими геополітичними змінами: 

а) “саморозпад” СРСР суттєво змінив ситуацію в Європі та й 

у світі в цілому; 

б) долю СРСР “розділила” Югославія: у 1991 р. зі складу фе-

дерації вийшли, ставши незалежними, Хорватія, Боснія та 

Герцоговина, Македонія, Словенія; залишилися Сербія та 

Чорногорія;  

в) у листопаді 1992 р. парламент ЧСФР прийняв закон про 

припинення її існування, а з 1 січня 1993 р. на мапі Європи 

з’явилося дві республіки – Чеська та Словацька. 

Третя. Збереження розриву в рівнях соціально-еконо-

мічного розвитку між державами Західної та Східної Європи. 

Наприкінці 1990-х років виробництво ВВП на душу насе-

лення в 10 державах-кандидатах до вступу в ЄС склало 38 % 

від рівня 15 членів Євросоюзу. 

Для сучасної Росії, наприклад, актуальним є завдання у най-

ближчі 20-25 років “наздогнати” за рівнем ВВП Португалію – 

одну з найбідніших країн ЄС. 

Як приклад, ВВП на душу населення в 2006 році становив: 

 у Польщі – 5 355 дол.; 

 у Росії – 3 026 дол.; 

 у Португалії – 14 645 дол.; 

 у Франції – 29 222 дол.; 

 в Україні – 975 дол. [1]. 
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Четверта. Сучасна Європа зіштовхується зі складними до-

вготривалими проблемами. 

На одному з перших місць – демографічна. Європейське на-

селення у порівнянні з населенням світу скорочується. 

Якщо у 1950 році мешканці Європи складали 22,7 % Землі, 

то у 1996-му – 12,5 %, а за прогнозами на 2020-2025 роки – 6,5 %. 

Щорічний приріст європейського населення – 0,2 % (для 

порівняння: в Африці – 2,7 %). 

П’ята. Комплекс проблем виникає в зв’язку зі включенням 

Європи в процес глобалізації. Європа відстає, в тому числі й 

економічно, від своїх заокеанських партнерів. 

У 1995 році в десятку провідних країн ТНК (транс-

національних компаній) входило 3 європейські (“Роел Датч-

Шелл” – Англія – Нідерланди; “Фольксваген” – Німеччина; 

“Нестлє” – Швейцарія) та 5 американських. 

І все ж таки немає вагомих підстав говорити в ХХІ столітті 

про “захід” Європи. Європейський простір – унікальний фраг-

мент глобальної міжнародно-політичної системи, що характе-

ризується наступним: 

1) Європу необхідно розглядати як свого роду “колиску” су-

часних міжнародних відносин; 

2) Європа засвоїла весь спектр можливих засобів взаємодій 

між суб’єктами міжнародного життя – від орієнтації на їх 

зменшення до міцнішого зближення; 

3) характерна ознака сьогоденної Європи – величезна кіль-

кість різноманітних багатосторонніх інститутів та механіз-

мів, за допомогою яких здійснюється взаємодія учасників 

міжнародного життя. 

 

 

 

2  Відомо, що Франція – центральна держава на євро-

пейській мапі. Так вже було завгодно історії, що 

саме Французька республіка визначала тенденції 

моди, в тому числі, і в зовнішній політиці, а її серце – місто-

свято Париж – називали столицею світу. 
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Франція вже більше 60 років домінує в області створення 

нових концепцій та формулювань незалежних, проєвропейсь-

ких структур із ґарантування безпеки в Європі. 

Ключовим питанням для самих французів щодо підтримки 

авторитету та власної вагомості завжди залишалися відносини 

у форматі НАТО. 

Європейська історія після завершення Другої світової війни 

розвивалася ніби однобічно, якщо не сказати парадоксально: 

1) Велику Британію, не без підтримки Трумена та Ейзенхауе-

ра, “було кинуто” в обійми США та втягнуто до “холодної 

війни”; 

2) Німеччина була розділена та морально принижена (до сьо-

годення поняття “німецького націоналізму” знаходиться 

під забороною); 

3) Італія, яка починала війну агресором, не могла претендува-

ти на суттєву роль у формуванні європейських (у тому чис-

лі військових) структур; 

4) Іспанія 35 післявоєнних років знаходилася під фашистсь-

кою диктатурою Франко, що відкинуло її розвиток та не 

сприяло світовому визнанню; 

5) Країни Скандинавії “захопилися” економічними індексами 

та будівництвом соціально рівного суспільства; 

6) Австрія та Швейцарія за різних умов проголосили 

“нейтралітет” відносно питань континентальної безпеки; 

7) по інший бік, під суцільним диктатом СРСР, мешкали по-

тенційно сильні, але “безправні” європейські актори – 

Польща, Чехословаччина, Угорщина. 
 

Виходить, що тільки Франція та країни Бенілюксу мали 

повну свободу дій щодо розгляду питань повоєнної європейсь-

кої безпеки. 

У 1949 році Франція, як країна-союзник та переможець, сто-

яла біля джерел Альянсу, запропонувавши розмістити штаб-

квартиру в Парижі. Проте мода на атлантизм першої половини 

1950-х років змінилася для Франції відлигою Шарля де Голля. 

Військові поразки в Алжирі та В’єтнамі, процес деколоніза-

ції Африки та Азії похитнули позиції Четвертої республіки, що 

призвело до її реорганізації у П’яту республіку [2]. 



102 

Пронь Сергій Вікторович 

Модель колективної безпеки все більше перетворювалася на 

знаряддя політичних інтриг США (особливо після прийняття 

до Альянсу “ворожнечих режимів” Туреччини та Греції через 

“кіпрську проблему”). 

Президент де Голль мало вірив у перспективи проекту Тран-

снаціонального альянсу. Він пропонував Європейську конфе-

дерацію з власними військовими формуваннями та      об’єд-

наним ядерним потенціалом. 

Через 40 років після смерті де Голля Європа фактично при-

йшла до подібності багатонаціональної держави – європейсько-

го дому народів.  

У жовтні 2007 р. були вироблені Ліссабонські домовленос-

ті, а 13 грудня підписано текст договору [3], – де-факто заміна 

європейської конституції (прийняття якої, до речі, “прова-

лилося” завдяки французам і голландцям у 2005 році), згідно з 

яким навіть повинен обиратися президент Європейського союзу. 

Саме таку – Маастріхтсько-Ліссабонську модель (7.02.1992 

про заснування ЄС) [4] бачив де Голль у 1960-ті роки. Але тоді 

світ був не готовий до такого прогресу відносно майбутньої 

долі Європи. 

Де Голль у 1966 році вивів П’яту республіку з військових 

структур НАТО, конкретно – з Комітету військового плану-

вання та групи ядерного планування, але зберіг членство в Раді 

НАТО – політичному органі блоку. 

Обмеживши співробітництво з Альянсом, Франція продов-

жувала розвивати власні збройні сили. 

У лютому 1996 р. було розпочато процес трансформації та рео-

рганізації національних збройних сил, який був законодавчо закрі-

плений у 2002 році шестирічною програмою реформування. 

Цей документ визначив чисельність французької армії (врахо-

вуючи військову жандармерію) – 440 тисяч (з них 80 тисяч – на 

громадянських підставах). Цей досвід був визнаний найбільш 

вдалим серед країн НАТО. 

Реформу буде завершено у 2008 році з остаточним перехо-

дом комплектування армії на контрактних засадах. 

Її підсумком буде виділення трьох рівнів оборони Франції. 
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Перший рівень – сили ядерного стримування (ракети типу 

“Адес”; ядерні підводні човни “Тріумфан” з ракетами “М-51”...) 

Другий рівень – безпосередньо збройні сили: військовий 

призив було припинено у 2000 році. Поступово скоротили:  

 сухопутні війська – з 271,5 до 170 тис.; 

 ВМФ – з 70 до 56 тис.; 

 Військово-Повітряні Сили – з 94 до 70 тис. 

У 2008 році у збройних силах Франції служили приблизно 

350 тис. осіб (Франція планує скоротити чисельність збройних 

сил ще на 54 тисячі осіб) [5]. 

Третій рівень – військова жандармерія (95 тис.); захист 

національної території Франції. 

Звертаю увагу на чотири головні принципи стратегії на-

ціональної оборони Франції: 
1) принцип ядерного стримування; 

2) принцип попередження конфліктів; 

3) принцип реагування на конфлікти за межами держави; 

4) принцип захисту території Франції. 

Не дивлячись на формальну відмову від військового співро-

бітництва між Францією та НАТО, воно все таки має місце. В 

операціях Альянсу (Боснія, Косово, Афганістан) під егідою 

ООН та НАТО було задіяно 5 тисяч французів закордонного 

легіону (загальна чисельність – 7 700; це волонтери 130 на-

ціональностей, які підписали тимчасовий контракт). 

Хотілося б зосередити увагу на наступному. 

По-перше, на існуванні стратегічної дружби Франції, Росії, 

Німеччини у загальноєвропейському масштабі та фактичному 

утворенні в 2008 році трикутника “європейського опору” проти 

американсько-англійського впливу на континенті. 

По-друге, на виступах у вересні 2007 року Міністра оборони 

Франції Ерве Морена та Президента Ніколя Саркозі відносно їх 

занепокоєння процесом озброєння (крім Європи, весь світ 

озброюється; з 1996 до 2006 рр. військові витрати зросли на 

37 %; у 2006 р. вони становили 1,2 трлн. доларів й досягли рів-

ня “холодної війни”). 

Особливо Морен виділив у цьому напрямку КНР, Росію (з 

1998 р. витрати на оборону зросли на 155 %), Ізраїль, Саудівсь-
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ку Аравію, Пакистан, Конго) та сучасні виклики для Франції 

(ризик напруги в Африці, на Близькому Сході, Східній Європі; 

демографічна ситуація, зміна клімату; тероризм...) 

По-третє, на намаганні Президента республіки продумати 

варіант повноцінного повернення Франції в НАТО. Але сучас-

ний Альянс для Саркозі – лише новий привід для самоствер-

дження, спроба нагадати про існування вільної та економічно 

стабільної Європи та її головного актора – Франції. 
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