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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ПОЛЬЩІ ТА ФРАНЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Співробітництво Польщі з Францією здійснюється в усіх напрямках, 

зокрема, у військово-політичній сфері. Активізація та інтенсифікація відносин 
пояснюються тим, що Франція визначається одним із ключових європейських 
партнерів Польщі. Тому питання розвитку військово-політичного 
співробітництва Польщі та Франції є актуальним.  

Співпраця держав у військово-політичній галузі відбувається в двох 
аспектах: двостороннє співробітництво та відносини на багатосторонньому 
рівні (в контексті участі Польщі й Франції в ЄС та НАТО).  

Двостороннє співробітництво здійснюється в таких формах: 
– розширення формату військово-політичного діалогу Польщі з Францією;  
– розробка та реалізація програм, що стосуються військово-політичної 

сфери; 
– проведення спільних військових навчань; 
– обмін військовим досвідом; 
– співробітництво в сфері оборонної промисловості. 
Ці напрямки розвитку відносин були визначені у Договорі про 

співробітництво Польщі та Франції в сфері оборони від 4 квітня 2002 р. Крім 
того, документ остаточно сформував механізм забезпечення військово-
політичних контактів. Так, основу механізму становили регулярні зустрічі 
міністрів оборони. Також було створено змішану польсько-французьку 
військову комісію, головним завданням якої є опрацювання концепцій 
двостороннього співробітництва в галузі безпеки й оборони [7].  

28 травня 2008 р. Польща і Франція підписали Варшавську декларацію про 
стратегічне партнерство, що означало відкриття «нової глави» в двосторонніх 
відносинах в усіх сферах суспільно-політичного життя, в тому числі у 
військово-політичній [3].  

Важливим у процесі розвитку військово-політичного співробітництва було 
прийняття 5 листопада 2009 р. Декларації з питань безпеки та оборони. 
Сторони домовились про активізацію та зміцнення контактів у військово-
політичній сфері. Декларація стала підґрунтям для практичної реалізації 
співробітництва. Так, після її підписання Польща та Франція продовжили 
розвивати співробітництво між спецпризначенцями та співпрацю в оборонній 
промисловості. Також сторони активізували процес обміну військовими 
відповідно до програми військового Еразмусу [2].  
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Інтенсифікація відносин у військово-політичній сфері припадає на початок 
2014 р., що зумовлено виникненням кризи в Україні. Варто зазначити, що 
сьогоднішні події в Україні запровадили новий формат відносин на всьому 
європейському континенті. Питання безпеки та оборони Європи стало 
основним предметом переговорів європейських політиків, у тому числі 
представників Польщі та Франції. Зокрема, під час переговорів Польщі та 
Франції, що відбулись 21 березня 2014 р., основна увага була зосереджена на 
обговоренні ситуації в Україні. Сторони заявили про підтримку України і 
розглянули можливі сценарії розвитку подій у регіоні та, відповідно, 
реагування на них європейською спільнотою [1].  

16 червня 2014 р. міністри оборони Польщі та Франції Т. Семоняк та  
Ж.-І. Ле Дріан обговорили важливість зміцнення співробітництва в повітряному 
та космічному просторах. Предметом переговорів також були події в Україні. 
Сторони заявили, що сучасний конфлікт є серйозною загрозою для всієї 
Європи, тому важливим завданням є впровадження дієвого механізму 
реагування на ці події [6]. 

Наприкінці серпня 2014 р. під час зустрічі міністрів оборони Польщі та 
Франції сторони обговорили перспективу розвитку оборонної промисловості. 
Також розглядалось питання навколо ситуації в Україні. Зокрема, 
обговорювались методи впливу на Росію [4].  

Якщо говорити про військово-політичне співробітництво Польщі та 
Франції на багатосторонньому рівні, держави здійснюють його в таких формах: 

 використання військово-морських сил у боротьбі з контрабандою, 
піратством, тероризмом, поширенням зброї масового знищення, незаконною 
міграцією; 

 підвищення взаємодії за допомогою участі в спільних навчаннях та 
операціях; 

 підтримка та участь у програмах Європейського оборонного агентства; 
 впровадження інноваційних технологій з метою покращення рівня 

співробітництва; 
 зміцнення європейської технологічної та промислової бази оборонного 

сектора шляхом реалізації Рамкової програми з питань наукових досліджень та 
технологічного розвитку в галузі оборони; 

 планування та здійснення цивільних і військових операцій у разі 
виникнення загрози [2]. 

Польща і Франція підкреслюють важливість розвитку відносин у рамках 
НАТО та ЄС. Держави активно розвивають військово-політичне 
співробітництво для досягнення спільної мети – консолідації ініціатив задля 
зміцнення європейської та світової політики безпеки і оборони. Так, у рамках 
НАТО Польща та Франція беруть участь у таких операціях: міжнародна 
коаліційна місія зі сприяння безпеці в Афганістані; операція «Активні зусилля» 
в Середземному морі для запобігання поширення тероризму та зброї масового 
ураження; операція «Аталанта» з метою боротьби з піратством [8].  

В європейському масштабі держави визначають необхідність розробки 
концепції спільної безпеки та оборони. Важливим у цьому аспекті є створення 
Веймарської бойової групи – групи швидкого реагування ЄС. Реалізація цієї 
спільної ініціативи Польщі, Франції та Німеччини розпочалась на початку 2013 р. 
Саме тоді було підписано угоду, в якій визначено мету діяльності групи – 
врегулювання кризової ситуації, що виникла в певному регіоні [5, с. 30]. 
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Варто зазначити, що три держави, які сьогодні активно співпрацюють у 
формі Веймарського трикутника, відіграють важливу роль на європейському 
континенті. Розвиток відносин між цими державами становить основу для 
зміцнення не тільки тристороннього співробітництва, а є невід’ємним 
елементом стабільної та мирної Європи.  

Таким чином, сучасні військово-політичні контакти Польщі з Францією 
характеризуються позитивною динамікою та активним діалогом. Обидві 
держави докладають чимало зусиль для подальшого розвитку співробітництва в 
цій сфері як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях. 
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МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ 

 
Від політичної культури людей вирішальною мірою залежать характер і 

напрями політичного процесу, стабільність і демократизм політичної системи 
суспільства. Саме цими критеріями вимірюється її зрілість. Чим вища 
політична культура, тим вужчою є сфера політичної контркультури, яка 


