поколения, следуя по пути концепции устойчивого развития и гармоничной интеграции природной и городской сред.
ВИБІР МАЙБУТНЬОГО ШЛЯХУ УКРАЇНИ
Курсант Р.С. Михальський, керівник В.О. Табуненко
Академія Внутрішніх військ МВС України, м. Харків
Після здобуття незалежності, Україна відразу стала помітним державним утвореням у європейському розкладі сил. В Європі вона посідає друге місце, за площею, поступаючись лише Росії, та шосте місце за населенням.
Українські євроінтегратори заявляють про те, що більшість українців
не хотять вступу України в Євросоюз.
Безумовне, Євросоюз – це більш високий рівень життя і соціальних
стандартів, ніж в Україні. І задумуючись, що вступивши в Євросоюз, ми
ніби автоматично пітягнемся до їх рівня життя.
Так, рівень життя в країнах ЄС високий. Але довгий час замовчувалося питання про те, за чий рахунок створений цей рівень. Не випадково
поляки своє майбутнє в ЄС складають тільки с готовністю Німеччини дальше платити по рахунках Європи.
Як ЄС буде «підтягувати» Україну до свого рівня, якщо він сам не
може вирішити текучі економічні і соціальні проблеми своїх країн? В країнах ЄС ідуть на самі жорстокі антикризові заходи. В Германії і Польщі,
наприклад, збираються підняти пенсійний вік до 67 років, а Литва і Естонія
вже підняла його до 65 років.
Прихильники євроінтеграції намагаються доказати, що вступив в
Таможний союз приведе до диктату Кремля, а в ЄС Україну чикає рівноправне партнерство.
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Якщо хтось надіється, що в рамках ЄС Україна уникне проблем диктату, нехай поглянуть на взаємовідносини Германії із іншими економічно
слабкими країнами ЄС.
ЄС обіцяє про вільне пересування по країнам Євросоюзу, можливість
працювати, отримати якісну європейську освіту і медичне обслуговування.
А країни ЄС починають виступати проти Шенгенської згоди. Франція, наприклад, потребує обмеження доступу трудових мігрантів на свою
територію.
Для багатих українців получити шенгенську визу не складає проблем
на сьогодні, вони спокійно їздять в Париж на пікнік, в Італію на пляж, а
Німеччину – на шопінг. А більшість громадян України на екскурсію в Європу не поїде, грошей не вистачить.
ЄС ще років 20 не відкриє нашироко свої двері українцям, а ось візовий режим із Росією і країнами Таможного союзу ми отримаємо однозначно.
Європі цікавий український ринок для продажу своїх товарів. Європі
цікава Україна в якості «подушка безпеки» від Росії. Європі потрібний доступ до сільськогосподарських і ресурсів України.
І головне – в Таможноному союзі в України є законне право на вихід,
якщо виникла така необхідність, а в ЄС така правова норма відсутня.
В своїй доповіді автор навів інші цікаві доводи відносно вибору майбутнього шляху розвитку України, як самостійної держави. Але потрібно
обрати такий шлях, який не привів би країну до протистояння соціальних
внутрішніх сил та внутрішньому конфлікту інтересів між ними. З іншого
боку автор доповіді стверджує, що любий вибір не повинен роз'єднувати
Україну як державу, що дасть можливість захопити владу окремим групіровкам та партіям та винищувати інакомислящих. Тому, для згоди більшості потрібно провести Всеукраїнський референдум, який зможе утримати
суспільство від внутрішнього конфлікту.
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