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Європейський Союз – це сім’я демократичних 

Європейських країн, які об’єдналися заради миру та 

процвітання.  



Донині юридична природа ЄС викликає суперечки і не має 

однозначного визначення. Загальновизнаним є положення,  

що ЄС – це міжнародне формування, що поєднує ознаки 

міжнародної організації (міждержавність) і держави 

(наддержавність), однак формально він не є ні тим, ні іншим. 



Євросоюз радикально відрізняється від будь-яких інших міжнародних організацій 

цілою низкою характерних рис та особливостей, а саме:  

1) володіє власною системою владних інститутів, які самостійно 

здійснюють повноваження, що входять до його сфери відання, і має 

право ухвалювати обов’язкові правові акти; 

2) має власну автономну правову систему: джерелами права ЄС 

виступають як установчі акти, так й акти, безпосередньо прийняті 

інститутами ЄС; 

3) має власний автономний бюджет, який формується не за рахунок 

внесків держав-членів, а за рахунок власних коштів. До бюджету ЄС 

надходять всі податки і збори від імпорту сільськогосподарської 

продукції, переводиться частина коштів, що надходять від податку на 

додану вартість, а також відрахування від внутрішнього валового 

продукту країн-членів, які становлять не більше 1,2 % ВВП; 

4) має власну валютну систему, в рамках якої в обігу використовується 

єдина грошова одиниця – євро; 

5) має власне громадянство, відповідно якого громадянином ЄС є особа, 

яка має громадянство держави члена. Громадянство Союзу доповнює 

національне громадянство, проте не замінює його. 



Отже, Євросоюз – це не держава, що має замінити існуючі держави, і він також значно 

більший за будь-яку міжнародну організацію. Країни, що входять до його складу, 

заснували спільні інституції, яким було делеговано частину їхніх суверенних 

повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних 

питань, які становлять спільний інтерес, на європейському рівні. Європейський Союз 

створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і 

капітал пересуваються вільно. Він намагається зробити так, щоб внаслідок соціального 

прогресу та справедливої конкуренції якомога більше людей могли скористатися 

перевагою спільного ринку. 



Європейський Союз заснований на власних цінностях, а саме на: 

повазі до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 

права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що належать до 

меншин, плюралізмі, недискримінації, толерантності (терпимості), 

справедливості, солідарності і рівності між жінками і чоловіками 

(гендерна рівність).  



 

Для дотримання зазначених цінностей ЄС висунув перед собою низку 

цілей: 

 
- надати своїм громадянам простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, на якому 

забезпечено вільний рух осіб разом з належними заходами, пов’язаними із контролем на зовнішніх кордонах, 

притулком, імміграцією та попередженням і боротьбою зі злочинністю; 

- заснувати внутрішній ринок; функціонувати заради сталого розвитку Європи; 

- вести боротьбу проти соціального вилучення та дискримінації, підтримувати соціальну справедливість та 

захист, рівність жінок і чоловіків, зв'язок між поколіннями, захист прав дитини; 

- підримувати економічну, соціальну та територіальну єдність державчленів та солідарність між ними; 

- поважати своє багате культурне і мовне розмаїття й забезпечувати захист та подальше збагачення культурної 

спадщини Європи; 

- заснувати економічний та валютний союз; 

- у своїх відносинах зі світом Союз підтримує та поширює свої цінності й інтереси, сприяє захисту своїх 

громадян; підтримує мир, безпеку та сталий розвиток планети, солідарність і взаємну повагу народів, вільну, 

справедливу торгівлю, викорінення бідності та захист прав людини, зокрема прав дитини, а також суворе 

дотримання й розвиток міжнародного права, зокрема дотримання принципів Статуту ООН; 

- досягати свої цілі належними засобами відповідно до повноважень, наданих йому установчими 

договорами 

 

 

 



Відповідно до поставлених 

цілей формулюються і 

конкретні завдання, які 

вирішуються ЄС у ході 

його функціонування. 

Наприклад, побудова 

загального та єдиного 

внутрішнього ринку, 

досягнення економічної і 

соціальної згуртованості, 

забезпечення гармонізації 

національних законодавств 

країнчленів тощо.  



ВИСНОВКИ  

 

 

 

 Таким чином, Європейський Союз являє собою політичне та 

економічне об’єднання демократичних держав, що поважають принципи і 

цінності, викладені в установчих правових актах Союзу.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


