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З проголошенням незалежності перед Україною постало питання щодо налагодження зовнішньополітичних зв’язків, насамперед - 

співпраці з ЄС, НАТО, та однією з країн-членів цих організацій - Францією. Процес інтеграції України в політичному, економічному, 

культурному просторі відбувається (і змінюється сьогодні) з певними труднощами, сповільнюється внутрішніми та зовнішніми 

ускладненнями перехідного періоду.  

Мета доповіді полягає у виявленні та історіографічному аналізі наявного комплексу публікацій присвячених питанню україно-

французьких взаємин 1991-2004 рр., з точки зору концептуальних і змістовних особливостей відображення проблеми в 

історіографічній літературі. Головне завдання - з'ясувати стан наукової розробки теми вітчизняною історіографією. 
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Для України співпраця з Францією – є одним з 

важливих векторів в міжнародній діяльності, так 

як Франція - одна з країн-засновниць Європей-

ського Союзу та одна з провідних держав Європи.  

Відносини України і Франції мають декілька 

етапів, які розкриваються в монографії “Францу-

зька модель державності: політичний, еконо-

мічний, соціальний і правові аспекти” [1]: 

- Перший етап розпочинається з 

встановленням дипломатичних відносин 1992 р. і 

триває до вересня 1997 р. 

- Другий охоплює другу половину 1997 р. до 

2004 р., а саме від візиту Президента Франції Ж. 

Ширака до України і  до Помаранчевої революції. 

- Третій – це міжнародна діяльність Президента 

України В. Ющенка з 2005 р. по 2010 р.  

- Четвертий етап охоплює президентство в 

Україні В. Януковича, а саме з 2010 по 2014 рр. 

- П’ятий етап характеризується підписанням 

21 березня 2014 р. політичної частини, а 27 червня 

– економічної частини Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом. 

У праці «Україна і Франція: нариси 

багатовікової історії відносин»  [2] вміщено 

результати дослідження історичної спадщини 

між Україною і Францією. У розділі «Незалежна 

Україна і Франція: від співробітництва до 

партнерства» [2, c. 126-177] аналізується 

українсько-французьке стратегічне партнерство. 

Франція відігравала значну роль в інтеграційному 

спрямуванню України і у січні 1997 р. 

ратифікувала Угоду про партнерство і 

співробітництво між Україною та Європейським 

Союзом. Результатом українсько-французьких 

відносин стала співпраця в галузях європейського 

будівництва, безпеки, діяльності ООН та 

міжнародних організацій. 

Проаналізовано українсько-французькі взає-

мини через призму ООН в галузі багатосто-

ронньої дипломатії. Зазначається впливовість 

Французької Республіки на міжнародній арені: 

«Показовим фактом стала підтримка Францією 

кандидатури України під час виборів до складу 

непостійних членів РБ ООН на період 2000-2001 

рр.» [2, с. 142]. 

Особливий інтерес викликає дисертація І. 

Вериженко «Українсько-французькі зовнішньо-

політичні зв'язки та перспективи їх розвитку». В 

роботі докладно досліджуються різноманітні 

сторони взаємин між Україною та Французькою 

Республікою, у тому числі створення та основні 

функції французько-української торгової палати 

на базі Асоціації французьких підприємств. 

Аналізується місце змішаної українсько-францу-

зької міжурядової комісії з економічного співро-

бітництва, яка відіграє ключову роль в активізації 

торговельно-економічного співробітництва між 

Україною та Францією. Створення Комісії відбу-

лось під час візиту до Франції Президента Укра-

їни (30-31 січня 1997 р.). Засідання відбувались 

три рази за 9 років, в Київі у 1998 та 2004 рр., в 

Парижі у 2000 р. 

Співпраця в військовій галузі між Україною та 

Францією аналізується в статті О. Мітрофанової 

“Співпраця Франції й України у військовій 

галузі”. В розділі “Законодавча база” розгляда-

ються чинники розвитку військової співпраці між 

Україною та Францією, формування у 1998 р. ідеї 

створення відділу військової оборони та співро-

бітництва при міністерстві закордонних справ 

Франції, освіта військових та їх стажування, 

допомога в розбудові української армії. В пункті 

“Співпраця у сфері внутрішньої безпеки” 

аналізується підписання 3 вересня 1998 р.  угоди 
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між Французькою Республікою й Україною щодо 

співробітництва поліції з міліцією. Аналізуються 

напрямки такої співпраці, чинники для успішної 

їх реалізації та технічного співробітництва, а 

також українсько-французькі взаємини після 

“Помаранчевої” революції. 

Крім політичних та економічних взаємин між 

Україною та Францією існують і культурні 

зв’язки. У статті Є. Дантанг “Діалог культур 

України та Франції (90-і роки XX – початок XXI 

століття)” історія відносин розпочинається з 

Анни Ярославівни, королеви Франції. До того ж 

у Франції багато пам’яток пов’язаних з Т. 

Шевченком і у березні 1969 р. у Парижі було 

відкрито сквер його імені, а у 1978 р. – було 

відкрито у цьому сквері пам’ятник Т.Шевченку. 

В статті докладно аналізується угода між 

Урядом України та Урядом Французької 

Республіки, яка була підписана 3 травня 1994 р. 

Документ складається з 18 статей, розрахований 

на п’ять років і визначає заснування 

Французького культурного центру в м. Києві та 

Українського культурного центру в м. Парижі. 

Автор зазначає як результат плідної співпраці 

організацію і проведення Днів культури. Згодом, 

30 січня 1997 р. була підписана Програма куль-

турного, наукового і технічного співробітництва 

між Україною та Францією на 1997-1999 роки. 

Основні пункти цього документу фіксують 

необхідність збереження та облік національної 

культурної спадщини, адміністративне та 

юридичне співробітництво.  

5 березня 2002 р. було відкрито у Парижі 

«Український дім», основним завданням є 

пошириння інформації про Україну серед 

французької громадськості. 

Крім цього, у статті поданий значний масив 

інформації про різноманітні культурні заходи, які 

організовувала українська і французька сторони. 

Отже, в своїх роботах вітчизняні дослідники 

всебічно проаналізували основні моменти 

розвитку взаємин між Україною та Францією у 

1991-2004 рр. 
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Савицкая О.С. 

УКРАИНСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1991-2004 ГГ .: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

С провозглашением независимости перед Украиной встал вопрос о налаживании внешнеполитических связей, прежде всего – 

сотрудничество с ЕС, НАТО, и одной из стран-членов этих организаций - Францией. Процесс интеграции Украины в политическом, 

экономическом, культурном пространстве происходит (и меняется сегодня) с определенными трудностями, замедляется 

внутренними и внешними осложнениями переходного периода. 

Цель доклада состоит в выявлении и историографическом анализе имеющегося комплекса публикаций посвященных вопросу 

украино-французских взаимоотношений 1991-2004 гг., с точки зрения концептуальных и содержательных особенностей 

отражения проблемы в историографической литературе. Главная задача - выяснить состояние научной разработки темы 

отечественной историографией. 

Ключевые слова: Украина, Франция, политика, культура, международные отношения. 

 

Savytska O. 

UKRAINE-FRENCH RELATIONS 1991-2004 RR .: DOMESTIC HISTORIOGRAPHY 

With the declaration of independence, Ukraine was faced with the issue of establishing foreign-policy ties, first of all, cooperation with the 

EU, NATO, and one of the member countries of these organizations - France. The process of Ukraine's integration in the political, economic, 

cultural space is (and is changing today) with certain difficulties, slowed down by internal and external complications of the transition period. 

The purpose of the report is to identify and historiographical analysis of the existing set of publications dealing with the issue of Ukraine-

France relations from 1991-2004, from the point of view of the conceptual and substantive features of the reflection of the problem in 

historiographic literature. The main task is to find out the state of scientific development of the topic of Russian historiography. 

Keywords: Ukraine, France, politics, culture, international relations. 
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