
1  

Філіпенко Дар’я Сергіївна 
Національний університет «Одеська юридична академія» 

 
ПОНЯТТЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВ 
КАНДИДАТІВ НА ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Цінностями Європейського Союзу є основоположні ідеї, яких 

повинні дотримуватись як держави – учасниці, так і держави які є 
кандидатами на вступ. Ще з початку заснування і до наших днів 
Європейський Союз базується на таких головних цінностях як 
толерантність, верховенство права, недискримінація, рівноправ- 
ність – саме вони об’єднують держави. Завдяки перерахованим 
цінностям в межах Європейського Союзу ні разу не було жодних 
війн між його державами – членами. Рівноправність перед законом, 
рівноправність чоловіків та жінок є основною засадою європей- 
ської інтеграції та важливою складовою усіх політичних інституцій 
які функціонують в Європейському Союзі. Його прикладом може 
виступати принцип однакової плати за однакову працю, який був 
запроваджений угодою ще в 1957 році. Дослідження саме цієї теми 
на сьогодні є дуже актуальним, адже більшість країн в світі 
прагнуть вступити до Європейського Союзу і для реалізації цієї цілі 
їм потрібно розуміти всю важливість цінностей ЄС [1]. 

Лісабонський договір передбачає багато нововведень, але 
одним з основних досягнень  є  введення  нової  правової 
категорії – категорії цінностей, яка до прийняття договору 
зазначалась лише в доктрині, а вже після Лісабонського 
договору отримала законний вираз. Використання саме термiну 
«цінності» в новій редакції Договору про Європейський Союз 
покликано та підкреслити, що європейська інтеграція та 
створюване в її межах право мають відповідати нормам моралі, і 
ні в якому разі не суперечити їм. 

Ми дотримуємося думки, що поважати і дотримуватися цих 
цінностей – обов’язок як Союзу в цілому, так і кожної входящої 
до нього держави окремо. Відданість цінностям ЄС також 
виступає як непорушна умова, що пред’являється до держав, що 
бажають вступити до складу Європейського Союзу. Неповага до 
цих цінностей може спричинити застосування до держави- 
порушника санкції у вигляді призупинення певних прав, 
пов’язаних з членством в ЄС. 
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Так згідно зi ст. 7 Договору про ЄС, у випадку існування явної 
погрози серйозного порушення якою-небудь державою-членом 
цінностей, зазначених у ст. 2, Рада Європи, після констатації 
зазначеної погрози, може направити державі порушникові 
рекомендації із запобігання причин, що викликали подібну 
констатацію. А у випадку серйозного та стійкого порушення якою- 
небудь державою-членом цінностей, зазначених у ст. 2, Рада може 
ухвалити рішення щодо призупинення окремих прав, що випли- 
вають із застосування Договорів до відповідної держави-члена, у 
тому числі права голосу представника уряду цієї держави [2, с. 42] 

Європейський союз ніколи не стоїть на місці і завжди вдоскона- 
лює свої цінності. Цінності не є абстрактним відображенням певних 
стандартів, а мають конкретне втілення у писаних правових джере- 
лах. Наприклад, Рада Європи для реалізації основних цінностей 
ухвалила ряд нормативних документів, що стали фундаментом 
функціонування європейського соціуму, зокрема, Європейську 
конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 
(1950 року), Європейську соціальну хартію (1996 року), Європейську 
Хартію регіональних мов або мов меншин (1992 року), Рамкову кон- 
венцію про захист національних меншин (1995 року) та інші акти. 

Зміна ціннісних звичок суспільства відбувається під впливом 
багатьох факторів. Реалізація цінностей, їх використання у 
політиці можуть стати фундаментом для реального захисту прав 
та свобод громадян, їх соціального захисту, також для розвитку 
вітчизняної культури, освіти. Для того щоб зрозуміти всю 
значимість цінностей Європейського Союзу держави – 
кандидати на вступ мають заново переосмислити свої бажання, 
мати впевненість в завтрашньому дні та мати за головну мету 
якнайшвидше впровадити цінності в повсякденне життя в своїй 
країні. Держави – кандидати повинні мати тверде бажання до 
розвитку не лише суспільства шляхом взаємоповаги, 
толерантності, а й до участі в захисті інтересів співгромадян, в 
суспільно – політичному житті країни та у відносинах із владою. 

На нашу думку, запровадження цінностей яких дотримується 
Європейський Союз в кожній країні може покращити життєвий 
рівень не тільки окремої країни, а й усього світу та призвести до 
процвітання у всіх сферах життєдіяльності. Цінності є ідеальною 
моделлю для окремого суспільства в конкретний час і вони 
постійно вдосконалюються. 
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Ми вважаємо, що саме завдяки таким одночасно простим та 
складним крокам реалізується така цінність як гідність, адже 
кожен європеєць знає, що насамперед бути людиною означає мати 
високі моральні якості, тобто перед тим як вчинити якусь дію слід 
враховувати інтереси інших людей які нас оточують [3, с. 27]. 
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