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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
ЯК ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВА:
УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР
У статті осмислюється феномен європейських цінностей як важливої складової інтеграції України в співдружність європейських країн. З’ясовується сутність
і значення стандартів західної цивілізації для розвитку української держави, визначаються проблеми, які виникають на шляху просування європейських цінностей
у різні сфери суспільного життя. Авторами здійснюється спроба пошуку шляхів
подолання перешкод, які заважають реалізації європейських прагнень України.
Ключові слова: цінності, європейські цінності, європейські стандарти, суспільна свідомість, інтеграційні процеси.

Постановка проблеми. Кожна історична епоха відрізняється від іншої
сукупністю системи цінностей та життєвих орієнтирів, які визначають звичаї
і традиції певного народу, характер та особливості політичної системи того
чи іншого суспільства, моральний клімат у державі, створюють фундамент
стандартів політико-правових норм та законів, обумовлюють зразки поведін
ки індивідів і суспільних груп, формують динаміку та спрямованість полі
тичних і соціальних процесів. Входження України в європейський простір
сприяло формуванню у значної частини українського народу проєвропей
ського мислення, позитивних настанов щодо державного будівництва, ефек
тивної ринкової економіки, системи правового забезпечення життєдіяльнос
ті людини, соціального захисту громадян, вітчизняної культури, освіти тощо.
Переосмислення українцями реалій сьогодення, бажання мати впевненість
© Сахань О. М., Шевчук Н. В., 2018

177

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (37) 2018

у завтрашньому дні та реальний захист своїх прав і свобод, прагнення при
швидшити впровадження європейських цінностей і стандартів у всіх сферах
суспільного життя сформували у значної частини українського соціуму по
чуття відповідальності за свою країну, готовність взяти активну участь у де
мократичних перетвореннях, процесі реформування держави та розвитку
інститутів громадянського суспільства, захисті інтересів співгромадян, на
магання знайти власні способи участі у суспільно-політичному житті та вза
ємовідносин із владою.
У свою чергу, зміна вектору політичної свідомості українців у бік ціннос
тей західної цивілізації вплинула на спрямування політичного процесу від
стагнації до прогресу і процвітання шляхом реформування та поглиблення
інтеграційних процесів між Україною та ЄС. Радикальні перетворення орієн
тирів суспільного життя української держави, зумовлені потребами соціаль
ної практики, знайшли своє відображення у Стратегії національної безпеки
України, в якій визначено напрям побудови нової системи відносин між
громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи та де
мократії. Визначаючи провідну роль європейських цінностей як критеріїв
(стандартів) для виміру значущості вчинків та діяльності людини, в законо
давстві зазначено, що Україна поділяє спільні з Європейським Союзом цін
ності, розглядає інтеграцію в політичні та економічні структури ЄС як пріо
ритетний напрям [1].
Але процвітанню українського суспільства, яке орієнтується на демокра
тичний ідеал у своєму прямуванні до співдружності європейських народів,
заважають об’єктивні та суб’єктивні руйнівні процеси в окремих сферах
суспільного життя, насамперед, корумпованість влади, її безвідповідальність,
відсутність дієвого механізму контролю народу за обраними ним представ
никами, бюрократизований державний апарат, слабкість громадянського
суспільства, жалюгідний стан економіки, зубожіння населення, військова
агресія на сході нашої країни, яка зумовлена, у тому числі, й цивілізаційним
вибором українського народу, людські жертви, біженці, втрата територій
тощо. Отже, залишається проблема певної невідповідності між декларуванням
українською владою загальноєвропейських цінностей як важливої складової
інтеграції України в єдиний європейський простір та реально існуючими
суспільно-політичними практиками щодо їх втілення. Тому питання про ви
значення ролі європейських цінностей для українського соціуму в сучасних
умовах функціонування та розвитку нашої держави залишається актуальним
і потребує всебічного розгляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що окремі
аспекти проблеми, що розглядається, перебували в колі наукових інтересів
зарубіжних та вітчизняних вчених з давніх часів. Теоретико-методологічною
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основою цього дослідження стали уявлення античних філософів, роздуми
європейських мислителів епохи Середньовіччя, ідеї видатних вчених періоду
Відродження, спадщина цілої плеяди науковців доби Просвітництва та Ново
го часу про цінності та закономірності їх прояву в різних конкретних формах,
хоча і без аналізу власне категорії «цінність».
Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені займаються визначенням категорі
ального апарату теорії цінностей, розробкою основних методологічних по
ложень щодо виникнення, походження, характеру та подальшого розвитку
цінностей людини та суспільства (В. Андрущенко, М. Блек, Х. Гадамер,
А. Здравомислов, М. Каган, І. Кон, П. Лоренц, А. Маслоу, Ш. Перельман,
К. Роджерс, Г. Тульчинський, М. Туровський, Ф. Фукуяма, Ю. Шилков,
В. Ядов та ін.); аналізують логіко-гносеологічні, соціально-культурні і пси
холого-педагогічні аспекти категорії «цінності» (Б. Ананьєв, Н. Асташова,
О. Безпалько, І. Бех, М. Боришевський, Є. Бондаревська, С. Гессен, Л. Ви
готський, С. Кон, В. Малахов, Л. Москальова, З. Павлютенкова, Н. Смелзер,
М. Сміт, В. Тугарінов та ін.).
Європейський вибір нашої держави, підкріплений значним прогресом
у взаємовідносинах України з ЄС в умовах інтеграційних процесів, що від
буваються в українському суспільстві, спонукали науковців до теоретичного
осмислення сутності європейських цінностей, їх привабливості для населен
ня країни та адаптації соціуму до європейських стандартів життя. Саме ви
вченню сутності та природи цінностей, європейських зокрема, присвятили
свої роботи С. Горбатюк [2], А. Бульвінський, О. Горенко, Г. Калінічева,
А. Кудряченко, Т. Метельова, Я. Чорногор, О. Шморгун та ін. [3]. Питання
формування і функціонування європейських цінностей та європейської іден
тичності знайшли своє відображення в працях Ю. Габермаса [4], Е. Гідденса
[5], Г. Деланті [6], С. Лукареллі [7], В. Магуна, М. Руднєва [8], А. Пагдена [9],
М. Підлісного, В. Шубіна [10], вплив європейських цінностей на функціону
вання державно-політичного режиму висвітлені в роботах О. Валевського
[11], Б. Гаєвського, В. Ребкало, М. Туленкова [12], В. Козакова [13] та ін.
Аналізом цінностей сучасного українського суспільства, їх порівнянням
із європейськими цінностями та нормами життя, визначенням місця цінностей
в соціокультурній реальності займалися Т. Аболіна, А. Єрмоленко, О. Кисе
льова, В. Малахов [14], Н. Амельченко [15], А. Бульвінський [16], Є. Голо
ваха, А. Горбачик [17], М. Пірен [18], А. Ручка [19], О. Сакало [20], Ю. Тере
щенко [21], Ю. Шайгородський [22] та ін. Проте без достатньої уваги
залишаються питання сприйняття європейських цінностей українським сус
пільством, їх практичне та законодавче підтвердження на теренах нашої
країни в умовах розбудови європейської держави, що і обумовлює проведен
ня цього дослідження.
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Тому метою статті є з’ясування сутності європейських цінностей та їх
значення для розвитку і стабільного функціонування української держави.
Виклад основного матеріалу. Цінності є одним з основних інтегруючих
факторів суспільства або соціальної групи, «що впорядковують для людини
Всесвіт, довкілля, соціальні відносини, речі тощо» [20, с. 106]. Цінності за
вжди «є ідеальною моделлю, яка відповідає інтересам суспільства в певний
історичний етап» [23, с. 451], грає роль своєрідної шкали чогось значущого,
необхідного або бажаного, чим суспільство керується у просторі, виступає
так званим навігатором людських стандартів. Цінністю може бути не тільки
те, що існує, але й те, що треба створити, за що треба боротися [24, с. 35] –
предмет, що має певну користь і здатний задовольнити ту чи іншу потребу
людини; ідеал, до якого прагне людина; норма, якої необхідно дотримувати
ся; значущість чогось для особистості, соціальної групи, суспільства.
Оскільки цінності є продуктом політичного, правового, економічного,
духовного досвіду, остільки вони є індивідуальними для кожного із суспільств
та мають відповідні відмінності у часі та у різних народів. Суспільні відно
сини змінюють цінності: одні знецінюються, інші – набувають особливого
значення. Кожна історична епоха надає пріоритет певним цінностям, що
мотивує вчених вивчати цей феномен. Так, в часи Античності особливого
значення надавали громадянським чеснотам; в епоху Середньовіччя в країнах
Європи домінували цінності християнства, які визначали мислення та пове
дінку, спосіб життя та форми життєдіяльності людей. Для епохи Відроджен
ня, яка визнала найвищою цінністю людину, були характерними гуманізм,
самореалізація особистості; в епоху Просвітництва утверджувалася думка
про справедливе суспільство, в якому можна формувати духовні потреби
людей та їх основні індивідуальні цінності. У Новий час, коли відбувається
затвердження гуманістичної природи і загальнолюдської значущості ціннос
тей, німецький філософ І. Кант визначає цей феномен як вищий принцип
людської поведінки, що спрямована процесом пізнання [25].
Капіталістична доба надавала пріоритет таким цінностям, як праця, ко
лективізм, що підштовхнуло послідовника І. Канта Р. Г. Лотце у середині
ХІХ ст. до визнання цінностей «сутнісним проявом предметного світу, тим,
що має особистісний або суспільний сенс та є значущим для людини» [26,
s. 126]. На межі ХІХ–ХХ ст. Ф. Ніцше, продовжуючи філософський дискурс
осмислення проблеми цінностей, доводив, що цінності є метою життя люди
ни, предметом її міркувань та прагнень протягом усього життя [27]. Вчений
проголосив принцип «переоцінки всіх цінностей», показавши, що в різних
історичних епохах і у різних людських спільнотах між цінностями існують
відмінності, тому час від часу цінності потребують перегляду у відповіднос
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ті із змінами життєвих пріоритетів людства. Перебуваючи під впливом ідей
І. Канта та його послідовників, М. Вебер підтверджував, що цінності мають
конкретно-історичний характер і велику соціальну значущість, як фундамент
мотивації поведінки людей, основа цілісності соціальної системи [28, с. 74].
У ХХ ст. головний акцент було зроблено на таких цінностях, як права
і свободи людини. Тому з середини ХХ ст. під впливом радикальних змін, що
відбувалися у світі та у зв’язку із формуванням нової системи цінностей
людства, з’явилася потреба у переоцінці попередніх ідей, уявлень, поглядів
та необхідність в аналізі нових цінностей. Наприклад, американський соціо
лог Е. Тоффлер, спостерігаючи за змінами, які відбуваються у свідомості
людей та певними суперечностями, якими вони супроводжуються, наполягав
на необхідності враховувати «переоцінку цінностей» задля того, щоб «при
стосувати» поведінку людей до нових політичних, соціально-економічних,
культурних та інших реалій.
З кінця 1980-х рр., так званої «епохи перебудови», в суспільній свідомос
ті громадян України (тоді ще однієї з республік Радянського Союзу) почали
відбуватися процеси «активного перегляду життєвих стратегій, цілей та орі
єнтацій». Тогочасна масова свідомість збагатилася новими для радянських
людей цінностями «свободи вибору переконань, недоторканності приватної
власності, невтручання держави в особисте життя громадян. Новим змістом
наповнювались і так звані традиційні цінності – відповідальність, толерант
ність, справедливість тощо» [22, с. 87].
Після отримання Україною незалежності у 1990-х рр., коли на фоні роз
межування політичних еліт, створення впливових економічних угруповань
та посилення процесів матеріальної поляризації було проголошено «рефор
мування постсоціалістичного суспільства в напрямі західноєвропейської
парадигми розвитку» [29, с. 297], в системі ціннісних орієнтацій українських
громадян з’явилася різновекторність та суперечливість. У той час як активна
частина населення отримала можливість «включитися в ринкові відносини,
а відтак вибудовувати новий порядок на прийнятних для окремої людини
умовах особистої зацікавленості в досягненні індивідуальних і суспільних
успіхів» [22, с. 88], інша була змушена переглядати свої ціннісні орієнтації,
намагаючись пристосуватися до динамічних перетворень, спричинених пере
ходом від адміністративної до ринкової економіки та процесом демократиза
ції суспільних відносин.
Український народ, який зазнав безліч потрясінь та випробувань, усвідом
люючи свою власну причетність до глибинних процесів і подій, що відбува
ються в суспільстві, психологічно готовий зробити реальний вибір своєї
цивілізаційної ідентичності, тобто такого способу життя, в якому людина, її
права, свобода та гідність є вищою цінністю суспільства, і не просто декла
181

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (37) 2018

рованою, а реальною [30, с.  7]. Проте реалізація такого вибору можлива за
умови досягнення ціннісної консолідації населення. Без формування інте
гральної системи цінностей суспільство буде приречене на орієнтаційну роз
двоєність, конфронтаційність у мислені та поведінці, відбудеться «криза
ідеалів» [31, с. 133].
На сучасному етапі розвитку наша країна знаходиться у вирі змін різних
галузей життєдіяльності, де одним із основних пріоритетних напрямів є «ін
теграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір»
[32]. Завдяки поширеним можливостям для населення нашої держави (в тому
числі безвізовому режиму між Україною та Європою) навчатися, працювати
і мандрувати по країнах Європи та на власні очі бачити важливі надбання
європейських народів, отримати приклад, як змінити життя на краще, в сус
пільстві міцніє бажання влаштувати життя по-європейськи у себе вдома –
в Україні. Бо унікальність європейських цінностей, народжених ще в античну
епоху, в тому, що за тисячоліття вони стали властиві різним народам і набули
статусу загальнолюдських принципів і норм життєдіяльності людини, сус
пільства і держави. Для мільйонів європейських народів ці цінності виступа
ють соціально значимими орієнтирами життєдіяльності. Революція Гідності
2013–2014 рр. та «гібридна» війна українського народу проти російської
агресії стали підтвердженням волі українського народу жити у європейській
державі. За даними дослідження, проведеного у листопаді 2017 р. соціологіч
ною групою «Рейтинг», 59 % опитаних підтримують вступ України в Євро
пейський Союз [33]. Отже, більше половини населення України налаштовані
на життя за європейськими цінностями, які, за думкою М. Пірена, є не чим
іншим, як стандартами певних технологічних процедур у різних сферах жит
тя суспільства і діяльності держави [18, с. 82].
Але бути налаштованими на життя за європейським стандартами не озна
чає того, що в масовій свідомості українців сформувалося реальне, а не ви
кривлене уявлення про сутність європейських цінностей, зміст яких кожна
людина розуміє на свій лад, як і значення європейських стандартів для роз
витку і стабільного функціонування української держави.
Суспільна свідомість певної частини українців, переважно похилого віку,
ще не позбавилася «вірусів» від тоталітарної системи, мають місце ностальгія
за такими цінностями радянського періоду, як рівність і безкоштовність за
доволення найперших потреб, стабільність і впевненість у завтрашньому дні,
як наприклад, хоч і маленька, але гарантована пенсія. Проте прорадянські
цінності втрачають своїх прихильників, але і проголошені нові проєвропейські
цінності ще не спрацьовують. «Дуже часто уявлення українців про європей
ські цінності містять стереотипи, хибні переконання, що були сформовані
пропагандою і маніпуляцією з боку тих чи інших політичних сил або ж під
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впливом зовнішніх чинників» [34]. У сприйнятті громадянами нашої держави євроінтеграційних процесів мають місце побоювання щодо втрати на
ціональної ідентичності та культурної самобутності, неможливості до інно
ваційного розвитку без зовнішньої допомоги та вказівок. А термін «євростан
дарти» (тобто технічні регламенти, які охороняють громадян Євросоюзу від
неякісної і небезпечної для їх здоров’я і життя продукції і товарів або надан
ня неякісних послуг і виконаних робіт) значна частина населення України
взагалі розуміє як життя не гірше за середньостатистичного європейця, який
має зручне житло, роботу та гідну зарплату, харчується якісними продуктами,
відпочиває без обмежень в обраній країні світу, має гарантовані права на
медичну допомогу, освіту, судовий захист тощо.
Інформаційне поле переповнене термінами на кшталт «європейські стан
дарти», «європейські цінності», але просвітницько-виховна робота щодо їх
змісту та результатів впровадження знаходиться на низькому рівні, залиша
ючи в свідомості українців «доволі поверхове уявлення про Європейський
Союз, його інституції, суспільно-політичні процеси, цінності та їх вплив на
Україну», через що «українська громада сприймає євроінтеграцію як суто
політичну матерію, предмет міжнародних переговорів і щось відірване від
повсякденного життя» [35]. Суспільні трансформації в політичному, еконо
мічному, соціальному, духовному житті нашої країни, що продовжуються
протягом останніх десятиліть, крок за кроком змінюють ціннісні орієнтації
населення країни.
Державна влада України спрямувала свої зусилля на втілення європейських
стандартів життя в нашій країні через реалізацію напрацьованої Нацрадою
«Стратегії-2020», яка передбачає втілення в життя 62 реформ, як умови ви
конання Угоди про асоціацію України з ЄС. Подальша євроінтеграція та за
йняття гідного місця в європейському просторі з його системою цінностей
вимагають взаємодії від всіх органів влади та суспільства, «за дотримання
високих стандартів у багатьох галузях, а надто – за спільне майбутнє, за ту
саму спільну ідентичність, яка нині намагається увиразнитися із непростої
взаємодії різних національних культур» [36, с. 152]. Прагнення десятків міль
йонів українців жити за європейськими стандартами спонукає наш народ
шукати спільну із мешканцями європейського простору ідентичність та вті
лювати в життя європейські цінності – загальнолюдські принципи і норми
життєдіяльності людини, суспільства й держави, «що об’єднує значиму біль
шість жителів Європи та становить основу їх ідентичності» [15, с. 2].
Європа на сьогодні постає не стільки географічним поняттям, скільки
ціннісним, оскільки європейські цінності складають основні підвалини лібе
рально-демократичних інститутів західноєвропейського простору, кордони
якого не обмежуються географічними ознаками приналежності країн до єв
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ропейської частини світу [20, с. 106–107]. Рухаючись від цінностей виживан
ня до цінностей самовираження, наша країна наближується до європейської
ціннісної моделі, яка об’єднує країни Європи: повага до людської гідності та
прав людини, включаючи права меншин, демократія, свобода, рівність і вер
ховенство права, а також плюралізм, недискримінація, терпимість, справед
ливість, солідарність та рівність чоловіків і жінок [37]. І таке ставлення до
європейських цінностей спостерігається у тих українців, які виходили на
майдани країни взимку 2014 р. і виступали не просто за асоціацію з Європей
ським Союзом, а за його цінності – справедливість і солідарність, за збере
ження і захист національної ідентичності, розуміючи, що наша «історична та
духовна сутність, яка нерозривно пов’язана з європейськістю, плекана з її
джерел, та й сама була її джерелом» [36, с. 157].
Ідеологічний базис європейських цінностей простежується з часів Великої
французької революції. Цими цінностями були свобода, рівність та братер
ство. Проте основні цінності сучасного європейського світу були сформова
ні в часи Відродження та Реформації. Спільні цінності різних країн європей
ського простору сприяли їх інтеграції та просуванню цих цінностей за
географічні межі Західної Європи. Для цього європейці створили організації,
що покликані об’єднати європейські країни для забезпечення й втілення іде
алів і принципів, які є їх спільним надбанням, зокрема це Рада Європи (РЄ),
Європейський Союз (ЄС) та ін. Умовами вступу до них стало визнання прав
і свобод громадян у країнах-членах, тобто визнання базових європейських
цінностей [15, с. 6].
Європейські цінності не є абстрактним відображенням певних стандартів,
а мають конкретне втілення у писаних правових джерелах. Наприклад, Рада
Європи для реалізації основних цінностей ухвалила ряд нормативних доку
ментів, що стали фундаментом функціонування європейського соціуму, зо
крема, Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних
свобод (1950 р.), Європейську соціальну хартію (1996 р.), Європейську Хар
тію регіональних мов або мов меншин (1992 р.), Рамкову конвенцію про за
хист національних меншин (1995 р.) та інші акти.
У Преамбулі до Хартії основних прав Європейського Союзу (далі – Хар
тія) прийнятій у 2000 р. [38], зазначаються цінності Європейського Союзу,
якими є людська гідність, свобода, рівність, солідарність, демократія, право
ва держава, безпека та правосуддя. Головною ідеєю Хартії є те, що людська
особистість є центральною у своїй діяльності та Європейський Союз надає
їй громадянство, створює простір свободи, безпеки та правосуддя. У цьому
документі особливо наголошується на повазі до людської гідності, яка є не
доторканною. Переконання, що всі люди мають гідність, означає, що всі вони
в змозі свідомо обрати моральну поведінку самі, а не сліпо слідувати
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нав’язаним кодексам честі з боку держави або корпорацій і станів. Тому по
вага до людської гідності стала першим і головним розділом Хартії фунда
ментальних прав ЄС [15, с. 23], що, в свою чергу, сприяло налагодженню
механізму поступового запровадження праволюдинних стандартів Ради Єв
ропи у правопорядок України та наближення правової системи України до
права Європейського Союзу, що передбачає реалізацію низки реформ і впро
вадження європейських стандартів і норм, які мають встановити гарантії прав
та свобод людини.
Ще одним правовим актом, у якому наголошується на цінностях, є До
говір про Європейський Союз із змінами та доповненнями від 13 грудня
2007 р. (далі – Договір) [39]. У Договорі надається значення повазі до людської
гідності, свободі, демократії, рівності, правовій державі і дотриманню прав
людини. Дані цінності характеризуються плюралізмом, терпимістю, недис
кримінацією, справедливістю, солідарністю та рівністю жінок і чоловіків.
У проекті Конституції Європейського Союзу 2003 р. [40] цінностями про
голошуються людська гідність, свобода, демократія, рівності, верховенство
права та шанування прав людини, які є спільними для всіх держав-членів
у суспільстві, де панують плюралізм, толерантність, справедливість, солідар
ність та недискримінація. Отже, європейськими цінностями є демократичні
стандарти, в центрі яких знаходиться людина. Британський дослідник Гартон
Аш вважає, що необхідно постійно нагадувати про них та наголошувати на
здобутках Європи для кожного покоління. Такі цінності, як свобода, справед
ливість чи мир – це мета, а Європа – це лише засіб їх втілення, взірець для
країн та народів світу [18, с. 83].
В Європі ніколи не було єдиної традиційної культури, однієї церкви, па
нуючої мови, спільного історичного досвіду. Проте такі фактори, як грецька
філософія, римське право, християнство, дух спільності, принесений епохою
Відродження, складають спільну духовну спадщину Європи, вони обумови
ли спільні форми поведінки європейців всупереч усім відмінностям, що іс
нують між окремими європейськими країнами. Тому концептуальною ідейною
спільністю для європейських націй, яку вони поклали в основу інтеграційно
го проекту ЄС, є спільні принципи облаштування суспільства та держави, що
їх поділяє більшість громадян, спільна політична культура та сукупності
спільних політичних цінностей, які об’єднують людей як членів політичної
спільноти в межах Європейського Союзу [16, с. 108].
Обираючи напрям інтеграції у європейський простір, Україна на міжна
родному рівні закріпила європейські цінності. Зокрема, у Резолюції щодо
ситуації в Україні від 25 лютого 2010 р. [41] вказується, що Європейський
парламент визнає, що Україна як європейська країна має спільну історію та
спільні цінності з країнами Європейського Союзу і визнає європейські устрем
185

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (37) 2018

ління України. У вищезгаданому документі наголошується на тому, що Укра
їна – це європейська держава і відповідно до ст. 49 Договору про Європей
ський Союз вона може подати заявку на членство у ЄС як будь-яка інша
європейська країна, яка дотримується принципів свободи, демократії, поваги
до прав людини та основних свобод, а також верховенства права.
В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони від 2014 р. [42] наголошується на спільних ціннос
тях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенстві права,
правах людини і основоположних свободах, у тому числі правах осіб, які
належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до
меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості принци
пам вільної ринкової економіки. Також ЄС визнає, що Україна як європейська
країна поділяє спільну історію й спільні цінності з державами – членами
Європейського Союзу (ЄС) і налаштована підтримувати ці цінності.
Зміна ціннісних орієнтацій українського суспільства відбувається під
впливом багатьох факторів. Український народ впродовж тривалого часу ви
борював своє право на свободу. Під впливом останніх подій, що відбувають
ся на сході нашої країни, за результатами соціального дослідження, проведе
ного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС», було
визначено, що сьогодні для українців особливого значення набула безпека.
Результати ще одного опитування проведеного Інститутом Горшеніна у спів
праці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі,
продемонстрували, що найбільшою цінністю із запропонованого переліку для
респондентів є «мир» (56,6 %), «цінність людського життя» (42,7 %) та «пра
ва людини» (33,3 %). Найменш цінними для них є «повага до інших культур»
(5,4 %) та «толерантність» (9 %) [43, с. 19]. Такі дані свідчать про те, що під
час надзвичайних подій ментальність наших громадян підлягає певній ціліс
ній метаморфозі, яка пов’язується насамперед з помітним зростанням важли
вості патріотизму, демократизму, креативного індивідуалізму [19, с. 117].
Проте існує і ряд складнощів у наближенні ментальності української нації до
ментальності європейських народів, з такими її характеристиками, як нала
штування на досягнення особистого успіху, високого соціального становища
чесними способами за допомогою власних здібностей, наполегливої праці та
цілеспрямованості, свободолюбство, раціональний тип мислення, виваже
ність, заощадливість та бережливість тощо [44, с. 359].
Визначаючи місце європейських цінностей у ціннісній системі українців,
вчені з’ясували, що у свідомості мешканців нашої країни домінують ціннос
ті особистого благополуччя, такі як: здоров’я, успіх, достаток, щаслива сім’я,
рідше – інтелектуальний і особистісний розвиток. На другому місці опини
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лися пов’язані із ними цінності патерналістського спрямування: якісні та
безкоштовні освіта і медицина, гідні пенсії, соціальні виплати, забезпеченість
робочими місцями, співмірні отримуваним доходам ціни, стабільність. На
останньому місці опинилися цінності, які регулюють співжиття у суспільстві,
умовно «європейські цінності»: верховенство права, демократія, свобода
слова, чесність/прозорість, прагнення надати рівні можливості усім громадя
нам тощо [43, с. 13]. Отже, сьогодні поняття «європейські цінності» у свідо
мості українців перетворюються з абстрактного словосполучення у цілком
реальні прагнення [44], здебільшого українці та європейці мають схоже
уявлення про найбільш значущі для себе цінності, сприймаючи, наприклад,
низку базових європейських цінностей як благо, до якого потрібно прагнути
та яке в перспективі може вплинути на позитивні суспільні тенденції [45].
Європейські цінності доволі привабливі для українців і необхідність їхнього
впровадження знаходить одностайну підтримку як серед прихильників, так
і серед противників вступу до ЄС [43, с. 17].
У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [46] зазначено, що Рево
люція Гідності та боротьба за свободу України створили нову українську
ідею – ідею гідності, свободи і майбутнього. У документі зосереджено увагу
на тому, що саме гідність є базовою складовою характеру Українського на
роду. Проте шлях до реалізації зазначених цінностей є досить непростим.
У нашій державі відсутні справедливі суди, корупція сягнула шалених масш
табів, законодавча система вкрай недосконала [43, с. 17].
Державна влада чимало робить для затвердження в національному зако
нодавстві України цінностей демократії, прав і свобод людини, послідовному
процесі зміцнення національної безпеки та поступальному економічному
розвитку, забезпеченні добробуту громадян. Проте сучасна практика свідчить
про те, що реформи в країні просуваються повільно, боротьба із корупцією
не ведеться, рівень життя населення залишається на низькому рівні тощо, а це
гальмує входження у політичний, економічний, соціальний, культурний та
безпековий простір Європи, з народами якої українці поділяють загальні
цінності та принципи. Не дивно, що певна частина населення нашої країни
все ще знаходиться у полоні міфічних уявлень про перебіг подій і не розуміє
керівництво держави в поступальному напрямі до повноправного членства
в ЄС, інші − не вірять в обіцянки влади і виїжджають з країни, намагаючись
влаштувати своє життя в тих же європейських країнах.
Висновки. Отже, європейські цінності зіграли роль консолідуючого чин
ника для різних верств сучасного українського суспільства та стали орієнти
ром у боротьбі за гідне життя. Для подолання ціннісного хаосу у суспільстві
та впровадження європейських цінностей необхідним є очищення владних
структур, максимальне зниження рівня корупції, забезпечення стійкого еко
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номічного зростання економіки країни та рівня життя суспільства, просвіт
ницька робота серед населення з формування психології відповідальності за
все, що відбувається в державі, тобто подолання психології меншовартості
та формування психології державного народу [18, с. 85]. Для цього варто
переоцінити вже існуючі цінності, переорієнтуватися на нові. Йдеться про
пошук принципово нової парадигми розвитку на базі засвоєння кращого до
свіду, надбань вітчизняної суспільної думки [31, с. 133]. Адже стан невизна
ченості в цінностях, їх дифузія ставлять під сумнів функціонування держав
них інститутів, знищують національну згуртованість та ідентичність.
Бурхливі соціально-політичні процеси, що відбувалися і відбуваються в Укра
їні, ще раз доводять наміри українців жити по-новому, де орієнтиром висту
пає Європа. Інтеграція європейських цінностей в українське суспільство
дозволить створити фундамент для ефективного функціонування і стрімкого
розвитку України.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ
ОБЩЕСТВА: УКРАИНСКИЙ ВЫБОР
В статье осмысливается феномен европейских ценностей как важной составляющей интеграции Украины в содружество европейских стран. Выясняется сущность и значение стандартов западной цивилизации для развития украинского государства, определяются проблемы, которые возникают на пути продвижения
европейских ценностей в различные сферы общественной жизни. Авторами осуществляется попытка поиска путей преодоления препятствий, которые мешают
реализации европейских стремлений Украины.
Ключевые слова: ценности, европейские ценности, европейские стандарты,
общественное сознание, интеграционные процессы.
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EUROPEAN VALUES AS THE KEY TO PROSPERITY
OF SOCIETY: UKRAINIAN CHOICE
Problem setting. The entry of Ukraine into the European space has contributed to the
formation of pro-European thinking, positive guidelines for the state building, efficient
market economy, system of legal support of human life, social security of citizens, national culture, education etc, among large number of Ukrainian people. The change of
vector of political consciousness of Ukrainians towards the values of the Western civilization has influenced the direction of political process from stagnation to progress and
prosperity by reformation and deepening the integration process between the EU and
Ukraine, which reflected in Ukrainian legislation. Therefore, the issue of determination of
the European values role for the Ukrainian society is relevant and requires comprehensive
examination in modern conditions of functioning and development of Ukrainian state.
Recent research and publications analysis. In the works of G. Delanty, A. Giddens,
J. Habermas, B. Haievsky, S. Lucarelli, V. Mahun, A. Pagden, O. Valevsky theoretical
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comprehension of the European values essence, study of their nature, peculiarities of their
formation and functioning were displayed. N. Amelchenko, A. Bulvinsky, Y. Holovaha,
M. Piren, A. Ruchka, O. Sakalo, Y. Shaihorodsky and others have dedicated their works to
the comparison of Ukrainian society values to European values and regulations of life,
and to the definition of the values phenomenon place in social and cultural realities.
Paper objective. The objective of our research is to find out the essence of European
values and their meaning for the development and stable functioning of Ukrainian state.
Paper main body. The authors note that the values are multidimensional construction,
extremely difficult in realization. Defining the leading role of European values as a standard
measuring criteria of the importance of human deeds and activities, Ukraine shares the
common values with the EU and considers the integration in political and economical
structures of the EU as the priority direction; however, the realization of such a choice is
possible on condition that the value consolidation of the population is achieved. Without
formation of integral values system, society is doomed to orientation duality, behavior and
thinking confrontation, the «crisis of ideals» will happen. Examining the issue of perception of the European values by Ukrainian society, their practical and legislative acknowledgment on the territory of our country in conditions of European state development, the
authors underline that the public consciousness of a certain number of Ukrainians still
hasn’t got rid of totalitarian system «viruses»; the authors also have concerns about the
loss of national and cultural identity, and inability of innovational development without
external assistance and instructions. The problems of a certain inconsistency between the
declaration of pan-European values made by Ukrainian authorities as the important component of Ukrainian integration in united European space, and really existing social and
political practice on their implementation, the corruption of the authorities, their irresponsibility and the absence of effective mechanism of control over authority representatives
elected by people remain unsolved.
Conclusions of the research. The conducted analysis allows the authors to conclude
that the carrying out of planned reforms, realization of which will help to fix the European
standards in society, the educational work among people about formation of psychology
of full responsibility of what is happening in the state, including overcoming psychology
of inferiority and formation of psychology of public people, responsible for themselves and
their country, oriented on participation in democratic transformations, in the process of
the state reformation and development of civil society institutions, in protection of citizens
interests; people who will to find their own means of participation in social and political
life and relationships with the authorities and, finally, to build a prosperous European
society.
Keywords: values, European values, European standards, social consciousness, integration process.
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