
СИМВОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Історія створення прапору починається у 1955 році. Тоді Європейський Союз 

існував лише у вигляді Європейського об’єднання вугілля та сталі, до якого входило 

шість країн. Однак існувала окрема організація з ширшим представництвом – Рада 

Європи, яка була заснована на кілька років раніше для захисту прав людини та 

збереження європейської культури. У той час Рада Європи підбирала собі емблему. 

Після активних обговорень було прийнято нинішній варіант прапора – коло з 12 

золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого спільного з кількістю 

країн-членів організації. В різних традиціях «12» є символічним числом, що означає 

абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців у році, і кількість цифр на 

циферблаті годинника, тоді як коло є ще й символом єдності.  

 

Прапор Європейського Союзу 

 

Так народився європейський прапор, який представляє ідеал об’єднання 

народів Європи. На ньому сяє дванадцять зірок, як символ довершеності, повноти та 

єдності. Прапор залишається незмінним протягом років, незважаючи на розширення 

ЄС.  

Пізніше Рада Європи закликала інші європейські установи прийняти той 

самий прапор, і у 1983 році його затвердив Європейський Парламент. Усі 

європейські інституції використовують його з початку 1986 року. 

Європейський прапор – це єдина емблема Європейської Комісії, виконавчого 

органу ЄС. Інші європейські установи та органи додають до прапора свою власну 

емблему.  



Гімн. У широкому значенні – це гімн не лише ЄС, але й усієї Європи. Музика 

гімну взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бетховен написав у 1823 році. У 

фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику слова «Оди радості», 

написаної у 1785 році Фрідріхом фон Шиллером. У цьому вірші знайшла відгук ідея 

братання народів, яку поділяв і Бетховен.  

  
Фрідріх фон Шиллер 

(1759-1805) 

Людвіг ван Бетховен 

(1770-1829) 
 

У 1972 році Рада Європи (та сама організація, яка роз робила дизайн 

європейського прапора) схвалила бетховенську тему «Оди радості» як свій гімн. Без 

слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та 

солідарності, на яких тримається Європа.  

У 1985 році гімн було схвалено як офіційний гімн ЄС. Втім він не має на меті 

замінити існуючі національні гімни європейських країн. Гімн ЄС – це утвердження 

спільних цінностей та їх єднання в усьому розмаїтті національних відмінностей. 


