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ТА РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Історичний аспект теми конференції дуже важливий для вивчення 

та розуміння, оскільки ніщо так не зможе розкрити повний зміст роз-
витку України в час інтеграційних процесів з Європейським Союзом 
(далі по тексту ЄС) аніж історичне дослідження. Насамперед до розк-
риття суті вказаного питання, необхідно нагадати з якою метою ство-
рювався ЄС, як та за яких умов він функціонував, а також про розши-
рення меж ЄС і перехід від економічно торгового союзу до політично-
го, що безсумнівно зачіпає таку невід’ємну ознаку держави як сувере-
нітет. Після висвітлення даних аспектів зможу навести власні думки. 

В післявоєнний період населення Європи та інших держав потребу-
вало миру та покращення умов для життя, а державам потрібен був 
економічний зріст, відновлення промисловості, посилення позицій на 
міжнародному рівні та багато інших потреб. На такому підґрунті фор-
муються організації та союзи які допомагають даним державам віднов-
люватись та покращувати взаємовідносини котрі були втрачені під час 
війн, такі як Митний союз 1948 рік, Рада Європи 1949 рік, Північноат-
лантичного Альянс (НАТО) та інші. Вказані організації і союзи ство-
рювались не тільки за для покращення життя, відновлення миру та 
економіки, але й для того щоб держати під контролем всю Європу як в 
економічному плані, так і в промисловому, задля відвернення можли-
вих війн. До вищевказаного можна навести такий приклад як «план 
Шумана». В історії права він називається Декларацією Шумана, оскі-
льки Робер Шуман будучи міністром закордонних справ Франції за-
пропонував Уряду ФРН створити франко-німецький союз вугілля та 
сталі, відкрите також для приєднання інших держав. Звісно ж Уряд 
ФРН відразу погодився оскільки становище ФРН та їх відносини з 
Францією зоставляла бажати кращого, а ця пропозиція як кажуть 
«простягла руку допомоги». Так у квітні 1951 року в Парижі було під-
писано Договір про Європейське об’єднання вугілля та сталі, в якому 
прийняли участь шість держав.[1.c.85] На перший погляд здається що 
дане об’єднання необхідне для модернізації національного господарст-
ва, але основною його метою було недопущення підготовки до війни, 
оскільки дане об’єднання вже в 1975 році, контролювало 90% виплав-
ки сталі, майже 100% добування вугілля, а також 50% добування заліз-
ної руди в Західній Європі. [2.стат. дані]. З часом створюються інші 
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об’єднання, товариства на основі котрих держави Європейських това-
риств підписали Маастрихський договір 7 лютого 1992 року котрий 
поклав початок створенню Європейського Союзу, не тільки як торго-
вому союзу, але й як політичному. Саме з моменту створення ЄС дер-
жави-учасники втрачають свій політичний суверенітет, а ЄС переймає 
на себе деякі державні функції.  

Підсумовуючи вищенаведене, можливо з впевненістю сказати, що 
ЄС в післявоєнний період дійсно виконав свої функції щодо збере-
ження миру та відновленню економіки багатьох держав. Однак, якщо 
проаналізувати період з 2013 року до сьогодення, а саме кого, що, та 
скільки, Україна втратила за для членства в ЄС, то на мою думку жод-
ні кредити, безвізи та інші вдавані переваги того не коштують. Україна 
намагається перейняти позитивний досвід інших держав, але не врахо-
вують нашої культури, менталітету, рівня життя та інших факторів.  
В погоні за вдосконаленням та «покращенням» Україна втрачає свою 
індивідуальність. 

Як на мою думку, то теперішня ситуація України з вступом в ЄС 
схожа на той період в історії України який охоплює 1654 рік, правлін-
ня Богдана Хмельницького та його договір з Московською державою. 
Укладаючи договір 1654 р., Олексій Михайлович визнав Гетьманщину 
самостійною, незалежною державою, однак надалі російські правителі 
постійно прагнули обмежити українську державність, маючи за кінцеву 
мету замінити протекторат повною інкорпорацією України [3, c. 203]. 
Наслідки вказаного договору відомі всім.  
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