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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ: СУТНІСНІ ОСНОВИ 
ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ 

Основу культури будь-якого суспільства становлять соціальні 
цінності. Вони є одним з основних інтегруючих чинників 
суспільства, соціальної спільноти або групи, фактором, що визначає 
соціокультурну ідентичність. 

Загальне поняття “цінність” було введено до наукового обігу 
німецьким філософом Р. Г. Лотце у ХІХ ст. Одна із можливих 
дефініцій соціальних цінностей є такою: соціальні цінності – це 
ієрархічно розташовані значення, що впорядковують для людини 
Всесвіт, довкілля, соціальні відносини, речі тощо. До основних 
функцій соціальних цінностей належать: 

- створення своєрідної шкали переваг та орієнтування людини 
у соціальному просторі; 

- мотивування соціальних дій та надання людині виправдання 
своїх вчинків; 

- регулювання соціальної взаємодії та відносин. 
Згідно Т. Парсонсу, соціальний порядок залежить від існування 

загальних, визнаних усіма цінностей, які вважаються легітимними та 
обов’язковими, виступаючи стандартом, за допомогою якого 
обираються цілі дій [1, с. 518]. 

Аналізуючи причини, перебіг та сутність революційних 
перетворень в Україні, що почалися Євромайданом у листопаді 
2013 р., чимало дослідників зазначають, що, водночас, і основою, і 
метою, і поясненням цих подій з боку учасників було прагнення 
ціннісних змін [2]. Саме європейські цінності часто називалися як 
певний орієнтир та мета, до якої були спрямовані устремління 
значної частини українського суспільства. 

Дійсно, Європа, на сьогодні, постає не стільки географічним 
поняттям, скільки ціннісним, оскільки європейські цінності 
складають основні підвалини ліберально-демократичних інститутів 
західноєвропейського простору, кордони якого не обмежуються 
географічними ознаками приналежності країн до європейської 
частини світу. Стрижнем європейських цінностей виступають 
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ліберальні фундаментальні права та свободи людини, демократичні 
принципи державного устрою, а також правова і соціальна держава. 
Будучи поєднанням ліберальних та демократичних ідей, європейські 
цінності позначаються як «ліберально-демократичні». Саме останні 
стали принципами функціонування державних і політичних 
інститутів сучасних європейських країн та Європейського Союзу. 

Одне із можливих загальних визначень європейських цінностей, 
пропонує Н. Амельченко – це сукупність та/або система 
аксіологічних максим, основних принципів розбудови сім’ї, 
суспільства та держави, політико-економічних, культурних, правових 
та інших норм, що об’єднує значиму більшість жителів Європи та 
становить основу їх ідентичності [3, с. 2]. 

Європейські цінності є не лише загальним абстрактним 
поняттям, але й мають конкретне практичне вираження у вигляді 
правових норм, закріплених у низці базових документів Ради Європи 
та Європейського Союзу. Фундаментальною основою європейських 
цінностей виступають права і свободи кожного індивіда та рівність 
усіх перед законом. 

Становлення та закріплення європейських цінностей має давню 
історію, що бере свій початок із ранньомодерної епохи та творчості 
видатних мислителів XVII–XVIII ст.: Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-
Ж. Руссо, І. Канта та ін. Новітній період цього процесу розпочався 
після Другої світової війни. Перша організація, що була покликана 
об’єднати європейські країни для забезпечення та втілення ідеалів і 
принципів, які є їх спільним надбанням, була Рада Європи (далі – 
РЄ), створена 5 травня 1949 р. Умовою вступу до неї стало визнання 
прав і свобод громадян у країнах-членах, тобто визнання базових 
європейських цінностей. Україна увійшла до складу цієї організації у 
1995 р. 

Європейська інтеграція, котра йшла впродовж другої половини 
ХХ ст. і логічно завершилася створенням у 1992 р. Європейського 
Союзу (далі – ЄС), мала на меті втілення цінностей миру та 
демократизацію всього європейського простору. 

Базові ціннісні основи ЄС знайшли своє відображення у 
документі «Хартія основних прав Європейського Союзу» [4]. Проект 
документу був урочисто проголошений на засіданні Європейської 
Ради 7 грудня 2000 р., а повну юридичну силу він отримав 1 грудня 
2009 р. разом із набранням чинності Лісабонського договору. 
Прийняття цього документу було викликане необхідністю визначити 
спільні цінності нового політичного утворення (Європейського 
Союзу) й гарантувати основні права громадян уже в контексті 
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законодавства та інститутів ЄС. У «Хартії» права і свободи громадян 
ЄС постали як цінності всіх країн-членів Євросоюзу, на яких 
ґрунтується діяльність інститутів ЄС, про що зазначено у преамбулі 
документу: «Народи Європи, утворюючи все більш згуртований та 
тісний союз, прийняли рішення будувати разом мирне майбутнє на 
основі спільних цінностей… Європейський Союз сприяє збереженню 
та розвиткові цих спільних цінностей за поваги до різноманіття 
культур та традицій народів Європи, рівно як і до національної 
самобутності держав-членів та організації їх публічної влади на 
національному, регіональному та місцевому рівнях» [4]. 

Загалом «Хартія» складається із 54 статей, що поділені на сім 
розділів. Перші шість – фундаментальні цінності, а останній – 
сьомий розділ, регулює та тлумачить застосування документу.  

Отже, до базових цінностей, визначених європейською 
спільнотою та зафіксованих у документі, належать: 

- гідність (розділ 1, ст. 1–5): права та гарантії, які 
забезпечують гідне існування людської особистості в суспільстві: 
право на життя, право на особисту недоторканість, заборона тортур 
та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність поводження, покарань, свобода від рабства та підневільного 
стану; 

- свободи (розділ 2, ст. 6–19): фундаментальні громадянські та 
політичні свободи, закріплені в Європейській конвенції з прав 
людини: право на свободу та особисту недоторканість, повага до 
приватного та сімейного життя, захист інформації особистого 
характеру, свобода думки, совісті та релігії, свобода вираження 
власної думки та свобода інформації, свобода зборів та асоціацій, а 
також певні соціальні права: право на освіту, свобода професійної 
діяльності та право на працю, свобода підприємництва, право 
власності тощо; 

- рівність (розділ 3, ст. 20–26): рівність людей у правах, 
недопущення дискримінації, культурне, релігійне та мовне 
різноманіття, рівні права між чоловіками та жінками, захист прав 
дитини та людей похилого віку; 

- солідарність (розділ 4, ст. 27–38): цей розділ містить певні 
трудові права та відображає деякі положення Європейської 
соціальної хартії, яка вже стала частиною права ЄС: право 
працівників на отримання інформації, право на ведення переговорів 
та колективні дії, право на послуги із працевлаштування, захист на 
випадок незаконного звільнення, справедливі та рівні умови праці, 
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соціальне забезпечення та соціальна допомога, охорона здоров’я, 
захист навколишнього середовища та прав споживача; 

- громадянство (розділ 5, ст. 39–46): активне та пасивне 
виборче право на виборах до Європейського парламенту та на 
муніципальних виборах, право на належне управління, право на 
доступ до документації, право на звернення до Омбудсмена ЄС, 
свобода пересування та проживання, дипломатичний та 
консульський захист; 

- правосуддя (розділ 6, ст. 47–50): закріплюються не стільки 
права, скільки гарантії прав особистості, переважно в рамках 
кримінального процесу: право на ефективний правовий захист та 
доступ до неупередженого суду, презумпція невинуватості та право 
на захист, забезпечення принципів законності та відповідності 
покарання вчиненому злочину. 

Уцілому, документи Ради Європи та Європейського Союзу, які 
присвячені забезпеченню прав і свобод індивіда і, зокрема, «Хартія 
основних прав Європейського Союзу», спираються на конституційні 
традиції європейських країн та їх міжнародні зобов’язання, 
насамперед, на «Загальну декларацію прав людини», що була 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. 

Таким чином, європейські цінності мають не лише абстрактне 
значення, а й цілком конкретний вираз у вигляді базових 
фундаментальних прав, свобод тощо, зафіксованих у відповідних 
документах Європейського Союзу. На нашу думку, і окремі 
громадяни, і українське суспільство вцілому, декларуючи власні 
євроінтеграційні устремління та захищаючи їх на практиці, прагнуть 
до встановлення та утвердження системи цінностей, що 
базуватимуться та складатимуться із зазначених вище установок. 
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