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ОснОВні ціннОсТі ЄВРОПЕйсЬкОгО сОЮзу, 
зМісТ і знАчЕннЯ ДлЯ ВсТуПу нОВих ДЕРжАВ

Європа заснована на цінностях свободи і демократії. Ці єв-
ропейські цінності сформувалися в епоху Просвітництва і в полі-
тичному відношенні були проголошені під час Французької рево-
люції 1789 року. Вони були закріплені в Хартії прав людини Ради 
Європи та Хартії Європейського Союзу з основних прав людини. 
Європейський Союз навіть називають спільнотою цінностей, тому 
ця тема нiколи не втратить актуальностi для цього наддержавного 
об’єднання.

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, 
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що європейська інтеграція та створюване в її межах право мають 
відповідати нормам моралі, і ні в якому разі не суперечити їм.

Вводячи категорію цінностей, законодавець підкреслює вихід 
Європейського Союзу на зовсім інший рівень розвитку, в якому 
визначальну роль нарівні з правовим набуває морально-етичний 
аспект. Цінності Союзу, мають безпосередній зв’язок із принципа-
ми, який неважко помітити. Зміна черговості згадування цiнностей 
в новій редакції Договору про Європейський Союз говорить про 
ріст їх значимості для Союзу. Цінності стоять на більш високому 
рівні в порівнянні з принципами. Їх можна навіть розглядати як 
джерело принципів права.

Проголошення цінностей в Договорі про Європейський Союз 
говорить про рух Європейського Союзу як наднаціонального утво-
рення до ще більшого зближення його держав-членів і взаємодо-
повнення національного права, права ЄС та міжнародного права.

Цінності представляють собою морально-етичні начала євро-
пейської, а по суті справи, і світової цивілізації.

Так, у ст. 2 Лiсабонсього договору закріплені такі цінності 
як: мир, людська гiднiсть; свобода; демократія; рівність; правова 
держава; дотримання прав людини, включаючи права осіб, що на-
лежать до меншостей. Ці цінності є загальними для держав-членів 
у рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недис-
кримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю й рівніс-
тю жінок і чоловіків. Цi характеристики також цілком можуть бути 
віднесені до системи цінностей ЄС.

У цьому договорі дослівно говориться про цінності поваги 
(або дотримання) людської гідності, свободи і т. п. Однак, як вида-
ється, цінністю, тобто суспільним благом, слід все ж вважати самi 
людську гідність, свободу, рівність як такі. Їх повага з боку ЄС – 
це результат поваги (дотримання) цінностей, а не цінність сама по 
собі. С правової точки зору проблема поваги та дотримання осно-
вних цінностей, закладених в основі ЄС, нерозривно пов’язана з 
дотриманням прав людини.

Лісабонський договір не фіксує змістовного наповнення цін-
ностей, а також не згадуються інституції ЄС, які можуть давати 
тлумачення їх змісту, однак більш детально закріплює цінності, 
інтереси й принципи, що визначають відносини Європейського 
Союзу з іншим світом, такими виступають: мир, безпека, стійкий 
розвиток планети, солідарність і взаємоповага народів, вільна й 
справедлива торгівля, викорінювання бідності й захист прав лю-



654

дини, у тому числі прав дитини. Тобто, вперше офіційно робиться 
спроба побудувати таку ієрархію цінностей, яка б дозволила ЄС 
наближатись до глобальних цілей, які закріплені у першому пара-
графі ст. 3 Договору про Європейський Союз: підтримувати мир, 
свої гiдності та добробут своїх народів.

Поважати і дотримуватися цих цінностей – обов’язок як Со-
юзу в цілому, так і кожної входящої до нього держави окремо. Від-
даність цінностям ЄС також виступає як непорушна умова, що 
пред’являється до держав, що бажають вступити до складу Євро-
пейського Союзу. Неповага до цих цінностей може спричинити за-
стосування до держави-порушника санкції у вигляді призупинення 
певних прав, пов’язаних з членством в ЄС. Так згідно зi ст. 7 Дого-
вору про ЄС, у випадку існування явної погрози серйозного пору-
шення якою-небудь державою-членом цінностей, зазначених у ст. 2, 
Рада, після констатації зазначеної погрози, може направити державі-
порушникові рекомендації із запобігання причин, що викликали по-
дібну 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 ви-
пливають із застосування Договорів до відповідної держави-члена, 
у тому числі права голосу представника уряду цiєї держави.

Європейський Союз не зупиняється на досягнутому і постій-
но вдосконалює наданий своїм громадянам простір свободи, без-
пеки та правосуддя. Перенесення загальнолюдських, глобальних 
цінностей у наднаціональну правову систему ЄС можна розгля-
дати як формування регіональних цінностей, притаманних саме 
європейськiй цивілізації. Будучи легітимізованими у формі закону, 
вони сприяють утворенню прямих і зворотних зв’язків, що забез-
печують ефективність управління принципово новим державопо-
дібним утворенням на наднаціональному рівні.

Gorobets I. V.
student, National University ’Odessa Academy of Law’

DIFFICULTIES OF UKRAINE’S CHOICE BETWEEN 
THE EUROPEAN UNION AND CUSTOmS UNION

Choosing between European and Customs Union is one of the 
major issues facing Ukraine today. Earlier the authorities had fully 


