
Велика мета – Європа

9 травня 1950 року вважається днем народження Європейського Союзу і 

тепер щороку святкується як День Європи. В Україні цей день відзначається 

з  2003 року,  проте не  9  травня,  а  дещо пізніше -  у  третю суботу  травня. 

Часовий  зсув  пояснюється  важливістю  9  травня  як  державного  свята 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Згодом День Європи перетворився на 

цілу серію подій, які тривають близько місяця у різних містах. Українські Дні 

Європи  мають  пізнавально-розважальний  характер.  Основна  ідея 

загальноєвропейського Дня – кожний житель Європи,  незалежно від своїх 

національної  приналежності  і  громадянства,  має  відчути  себе  вільним  у 

„Європейському домі”.

На сьогоднішній день Європейський Союз нараховує 27 держав-членів із 

населенням  500  мільйонів.  Він  є  одним  із  трьох  основних  і  найбільш 

розвинених  центрів  сучасного  світу,  разом  зі  Сполученими  Штатами 

Америки та Японією. За результатами наукових досліджень,  81 % жителів 

ЄС задоволені своїм нинішнім життям.

Європейському Союзу належить 55 % світової допомоги іншим країнам.

Він  є  найбільшим  світовим  донором  розвитку  та  гуманітарної  допомоги, 

щомісяця витрачаючи 500 мільйонів євро на підтримку проектів допомоги, 

що реалізуються на всіх п’яти континентах. Одним з ключових пріоритетів 

Союзу  стає  вирівнювання  рівня  життя  в  країнах-членах.  Нині  він  істотно 

відрізняється.  Країни  ЄС  знаходяться  серед  лідерів  за 

конкурентоспроможністю.

Одне  з  найвражаючих  свідчень  європейської  інтеграції,  творення 

єдиного Європейського Дому – відхід у минуле італійської ліри, німецької 

марки, португальського ескудо, французького франка, австрійського шилінга. 

До зони євро приєдналися вже 17 європейських країн. Останньою, 1 січня 

2011 року, це зробила Естонія. Таким чином, євро стало другою по значенню 

валютою  в  світі,  оскільки  за  сукупним  обсягом  валового  внутрішнього 

продукту держави єврозони поступаються лише США.



Обов’язковим елементом для держав, які стали членами Європейського 

Союзу є Шенгенська угода про кордони. Нині слово „Шенген” є одним із 

символів  успіху  у  європейській  інтеграції  та  її  конкретних  досягнень  на 

користь  пересічних  громадян.  Шенгенська  зона  охоплює  територію  25-ти 

європейських держав. Шенгенська віза, що видана однією з учасниць угоди, 

дійсна  на  території  всіх  країн-учасниць.  Усіма  перевагами  всього 

Шенгенського простору можуть користуватися і  громадяни третіх країн,  в 

тому числі і України.

У бурхливу епоху глобалізації, в умовах прозорості кордонів найбільш 

рухливою  частиною  суспільства  є  молодь.  Закінчити  школу  в  Марселі, 

університет  –  у Лондоні,  пройти стажування в  Брюсселі,  знайти роботу  в 

Ризі,  а  відпустку  проводити  на  пляжах  Каталонії  –  от  майже  звичайний 

життєвий шлях молодого європейця. Якщо ти знаєш, чого хочеш від життя, 

цілеспрямований, маєш фінансову підтримку батьків і паспорт громадянина 

Європейського  Союзу,  то  навіть  такі  країни,  як  Франція  або  Німеччина 

стають затісними.

Для  України,  яка  взяла  курс  на  інтеграцію  в  Європу,  вступ  до 

Європейського Союзу залишається великою метою. Євросоюз став ближчим 

до  України  завдяки  колишнім  радянським  республікам  у  його  складі  та 

потужному  слов’янському  елементу  у  вигляді  п’ятьох  держав  –  Польщі, 

Словаччини, Чехії, Словенії та Болгарії.

Європейський  Союз  утримує  найбільшу  частку  в  загальному  обсязі 

прямих іноземних інвестицій, які Україна отримала, починаючи з 1991 року. 

Нині інтенсивно ведеться переговорний процес про створення зони вільної 

торгівці з Євросоюзом. Вона значно розширить доступ українських товарів і 

послуг  до  єдиного  ринку  ЄС.  Вагомим  кроком  у  просуванні  України  на 

європейські ринки став вступ її до Світової організації торгівлі.

Основою європейської моделі розвитку є середній клас. Він має стати 

основним  носієм  інноваційних  ідеології,  психології,  суспільства.  Справа 

великого  політичного,  економічного  та  соціального  значення  –  зміцнення 



його позицій, доведення його питомої ваги в суспільстві до показників країн 

Європейського Союзу. Саме так розвивалися країни, які досягли найбільш 

відчутних результатів.

Значні  кошти  виділяє  ЄС  на  розвиток  культури,  яка  має  об’єднати 

суспільство.  Щороку  він  визначає  європейську  культурну  столицю.  Це 

звання  активізує  культурне  життя  міста,  сприяє  насиченню  його  різними 

заходами. При цьому структури ЄС надають значну фінансову допомогу для 

їхньої організації. 

Європейська інтеграція стала одним із визначальних напрямків розвитку 

України.  Інтеграція  –  шлях  до  сконцентрування  зусиль  на  соціальних  та 

економічних  питаннях,  активізації  економічного  розвитку,  підвищення 

добробуту людей. Не альтернатива членству України  в ЄС – продовження 

всебічної співпраці з Російською Федерацією. Інтеграція України до Європи 

є  проявом  самобутності  української  нації,  її  історичної  належності  до 

європейського простору, природним наслідком здобуття країною державної 

незалежності.
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