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1. Географічне положення і політичний 

устрій Франції. 

2. Післявоєнне становище. 

3. Особливості політичного життя Франції у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

4. Українсько-французькі відносини. 





Французька республіка 



Під час війни Франція була окупована німецькими 

військами і не чинила опір. Підписання Комп’єнського 

перемир’я між Францією і Німеччиною. 22.06.1940 р. 



Перша хвиля десанту на берег Нормандії. 6.06.1944 р. 



Звалище німецької бронетехніки, знищеної в ході 

наступу союзників у Франції. 

 



Французькі солдати відпочивають біля танка М4 

«Шерман» на маковому полі в Італії. 1944 р. 

 



Франція після Другої світової війни 
 

 
   Шарль де Голль 

(1890 – 1970 рр.) – 

французький генерал; 

глава Тимчасового 

уряду Франції у 1944 – 

1946 рр.; прем’єр-

міністр; 18-й президент 

Франції, 1-й 

президент П'ятої 

республіки в 1958 – 

1969 рр. 



Країни-засновники 

ЄЕС 
«План Шумана» 



   Після війни Франція 

зіткнулася з проблемою 

деколонізації (війна в 

Індокитаї, хвилювання в 

Тунісі, Марокко та 

Алжирі).  

   В 1954 р. почалось 

повстання в Алжирі. 

Франція довго не хотіла 

відпустити Алжир на 

свободу. Війна в Алжирі 

була визнана війною лише 

у 1999 р.  
Ш. де Голль та К. Аденауер 



   Праві двічі організовували на де Голля замахи, але 

невдало.  

   В 1966 р. Франція вийшла з НАТО.  

   В 1962 р. Алжир став незалежним, а незабаром і ще 

12 колоній Франції. 

 

"Туга за імперією, це те  

саме, що туга за м'яким  

світлом гасової лампи  

і за вітрильним  

флотом.  

А далі що? " 

Договір про незалежність 

Алжиру 



«Червоний 

травень» 1968 р. 



Жорж Помпіду 
   Прем'єр-міністр (4 рази,1962 

– 1968 рр.); президент (1969 – 

1974 рр.) П'ятої республіки, 

лідер правих (голлістів). 

Помпіду – літературознавець, 

викладач  словесності і 

поціновувач мистецтва, був 

засновником паризького музею 

сучасного мистецтва – Центру 

Помпіду, а також укладачем 

антології французької поезії. 



Політичний курс Ж. Помпіду 

• Помпіду брав активну участь у створенні Європейської 

економічної спільноти. 

• Внутрішня політика Жоржа Помпіду була спрямована на 

економічну модернізацію та індустріалізацію Франції 

(розроблялися великі французькі та європейські проекти, такі 

як консорціуми Airbus чи TGV). За його президентства 

французькі міста почали пристосовувати до автомобільного 

транспорту, чисельність якого швидко зростала. Також він 

сприяв механізації в агропромисловості та використанню 

добрив та пестицидів. Жорж Помпіду помер на посаді. 



Валері Жискар д’Естен 

   Президент Франції у 1974 – 1981 

рр. (правоцентрист, не голліст).  

   Реалізував масштабні державні 

проекти (зокрема, спорудження 

швидкісних залізниць TGV і 

будівництво АЕС). Проте в другій 

половині його терміну почалася 

значна економічна криза, що 

зупинила стабільне зростання 

французької економіки і закінчила 

«славне тридцятиліття». 



Особливості внутрішньої і зовнішньої 

політики  

   Почав перегляд деяких аспектів зовнішньої політики 

голлізму: при ньому Франція поступово повернулась 

у  НАТО, президент підтримав рішення Ради НАТО 

розвернути в Європі американські ракети середньої і 

малої дальності.  

   В кінці правління Жискара критики звинувачували 

його в авторитаризмі, відмові від компромісів. 

   Учасник розробки Європейської конституції.  

 

 



Франсуа Міттеран 
Президент Франції (1981 – 1995 рр. — 

найдовше в історії Франції, найстаріший 

президент Франції в XX ст. (йому було 78 

років і 7 місяців, коли він покинув пост 

президента) і прожив менше всіх президентів 

після відходу з посади (всього 236 днів), 

перший президент-соціаліст).  

На початку кожного свого терміну Міттеран 

розпускав парламент і оголошував 

дострокові вибори, щоб в перших 5 років 

президентського терміну мати більшість в 

парламенті, і обидва рази після цього його 

партія програвала наступні вибори, через що 

в останні два роки обох термінів Міттеран 

вимушений був миритися з консервативними 

прем'єр-міністрами. 



Політичний курс 

   У вересні1990 р., після нападу іракців на посольство в Кувейті, 

французький уряд направив контингент з 5 тис. військовослужбовців 

у Саудівську Аравію і відіграв важливу роль у війні в Перській 

затоці при звільненні Кувейту в 1991 р.  

   Однак підтримка правління Міттерана серед населення 

продовжувала падати. Референдум на вересні 1992 р. ледве 

прийняв Маастрихтський договір. На виборах у Національні збори 

Соціалістична партія зазнала серйозної поразки.  



Жак Ширак 
   22-й президент Франції (1995 – 2007 рр.). До 

цього займав посаду прем'єр-міністра, мера 

Парижа; голліст.  

   Його позиція щодо проблем Євросоюзу 

змінювалася від євроскептицизму до гарячої 

підтримки інтеграції. Зокрема, він є одним із 

супротивників прийняття України до ЄС. 

   Рішення президента про проведення ядерних 

випробувань на Полінезійському 

острові Муруроа та сусідньому атолі було 

визнане у самій Франції і за кордоном як 

незаконне і негативно вплинуло на 

дипломатичні відносини Франції з країнами 

Тихого океану. Французькі тихоокеанські і 

карибські колонії забили на сполох, 

вимагаючи незалежності. 

 

 



Політичний курс Ж. Ширака 
   Домінантою його зовнішньої політики стало європейське 

будівництво на основі осі Париж – Берлін. За його 

президенства досить серйозно ускладнилися відносини 

зі Сполученими Штатами, коли ті готували вторгнення в 

Ірак у 2003; Франція відмовилася брати участь в інтервенції 

в Ірак, хоча як всі країни НАТО надіслала військовий 

контингент в Афганістан. 

   Франція є постійним членом Ради Безпеки ООН, входить 

до «клубу» ядерних держав та до так званої «Великої сімки». 



Ніколя Саркозі 
   6-й Президент П'ятої 

республіки (2007 – 2012 рр.). 

   Внутрішня політика: конституційна 

реформа (розширення повноваження 

парламенту, питання про приєднання 

будь-якої країни до Євросоюзу має 

обговорюватися на референдумі у 

Франції); пенсійна реформа (вік 

виходу на пенсію було підвищено з 

60 до 62 років, у Франції відбулися 

страйки й масові акції протесту, що 

вплинуло й на рейтинг Саркозі, який 

впав нижче 30%. 



   Зовнішня політика 

• Пріоритет – Європа, зокрема Євросоюз. Саме Саркозі був одним з 

авторів Лісабонського договору.  

• Під час війни у Південній Осетії Саркозі закликав до негайного 

припинення вогню та початку мирних переговорів між Грузією та 

Росією. Сам узяв активну участь у мирному процесі й був автором 

плану мирного врегулювання кризи, підписаного 12 серпня 2008 р. 

Д. Медведєвим та М.Саакашвілі. 

• 28.05.2008 р. Н. Саркозі заявив, що має намір укласти договір про 

партнерство між Європейським союзом та Україною. Він 

підкреслив, що має намір висунути пропозицію про включення 

України до ЄC на правах голови Європейської ради міністрів. 

• Ставлення до подій на Україні: 7.02.2015 р. Саркозі на з'їзді партії 

СНР підтримав анексію Криму Росією і заявив, що Україна має 

«бути мостом між Росією та Європою» і «її призначенням не є 

членство у Євросоюзі». 

   Неодноразово Н.Саркозі заявляв про намір повернутися у політику.  



Франсуа Олланд 
   6 травня 2012 р. обраний 24-

им Президентом Франції. 

очолював Соціалістичну 

партію у 1997 – 2008 рр.   

   Поглиблення франко-

німецького партнерства, 

«прискорення створення 

франко-німецьких громадських 

служб, спільного 

дослідницького відділу, 

створення спільного 

індустріального фонду та 

спільних військових штабів». 



Внутрішня політика 
• Виступав за зменшення частки ядерної енергетики з 75% до 

50% на користь відновлюваних джерел енергії. 

• Підтримував набір 60 000 тисяч нових вчителів, створення 

знижок та тренувальних програм для того, щоб досвідчені 

працівники могли допомагати новим. Набір 5000 суддів, 

офіцерів поліції та жандармів. 

• Зниження корпоративного податку до 30% для середніх 

корпорацій та до 15% для малих. 

• Повернення до нульового дефіциту ВВП у 2017 р. 

• Підтримка одностатевих шлюбів та права на всиновлення 

для ЛГБТ пар. 

• Забезпечення коштами для розвитку бідних передмість. 

 



Українсько-французькі відносини 

   5.02.2015 р. Олланд 

заявив, що Франція не 

хоче, щоб Україна 

вступила до НАТО. 

12.02.15 р. П. Порошенко, 

А. Меркель, Ф. Олланд та 

В. Путін підписали договір 

про припинення воєнних 

дій на Донбасі.  

   16.05.2015 р. Олланд 

пообіцяв, що Франція не 

постачатиме «Містралі» до 

Росії. 



• Теракт у Парижі 13.11.2015 р. 



Президентські вибори 07.05.2017 р. 

 


