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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Переговорний процес щодо Угоди про асоціацію Україна —
ЄС (далі — УА) був розпочатий 5 березня 2007 р. і тривав майже
п’ять років. Назва угоди була попередньо узгоджена міністрами закордонних справ Європейського Союзу 22 липня 2008 р. у Брюсселі на засіданні Ради ЄС. Про завершення переговорів договірні
сторони оголосили під час саміту Україна — ЄС, що відбувся в
Києві 19 грудня 2011 р. Підписання даної Угоди планується на листопад 2013 р.
Для нашої держави підписання Угоди про асоціацію (УА)
матиме цілу низку наслідків як фіскального, так і інституційного
характеру. Ключовий компонент Угоди про Асоціацію — це наближення законодавства та адміністративних процедур України до
відповідних норм та процедур ЄС. Це завдання покладено на сектор державного управління, і його реалізація визначатиме вплив
та довгострокові наслідки УА для країни у цілому. Угода містить
перелік з понад 350 директив та інших нормативних актів ЄС, з
якими має бути поступово гармонізоване законодавство України.
Основний текст Угоди містить понад 900 сторінок, 80 % яких
займає торгівельним питанням стосовно зони вільної торгівля між
Україною та ЄС. Дана зона має бути створена не пізніше, ніж через
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10 років після підписання Угоди. 15 % тексту Угоди займає економічне та секторальне співробітництво. Цей розділ разом з розділом про торгівлю є ядром угоди, містить конкретні заходи із впровадження законодавства ЄС (усього близько 300 документів), що
вплине на реформування всієї економіки.
Угода базується на тому, що сторони мають спільні цінності:
верховенство права, повагу до демократії, прав людини і її основних свобод, зокрема, прав національних та інших меншин, а також керуються принципами вільної ринкової економіки.
Наведемо ряд моментів, що мають вплинути на соціальноекономічне життя не тільки всієї країни, але й кожного пересічного
громадянина нашої держави:
1) Зменшення корупції. Кожен розділ Угоди базується на боротьбі з корупцією в державній та приватній сфері. Зміни відбудуться в управлінні державними фінансами та плануванні державного бюджету. Зміняться функції КРУ та Рахункової палати.
2) Посилення захисту прав споживачів. Вводяться європейські стандарти контролю якості продукції. Ліквідуються мита на
імпорт. Українські товари стануть максимально безпечними та
продаватимуться на європейських ринках. Українці, в свою чергу,
отримають дешевші європейські товари.
3) Переваги для малого та середнього бізнесу. В Україні стане
вигідно виробляти товари. Продукція взагалі не буде сертифікуватися. Скасовуються ГОСТи і технічні умови. Імпортери зможуть
легше оформлювати товари на митниці, митна вартість визначатиметься за контрактом.
4) Експорт товарів в ЄС. Приблизно до 383 млн. євро зможе заробити Україна за рахунок скасування ввізних мит до ЄС. На
83 % українських сільськогосподарських товарів запровадиться
нульова ставка з першого дня дії Угоди. Пришвидшиться процедура сертифікації при виході на ринки ЄС.
5) Експорт послуг в ЄС. Українські компанії зможуть надавати послуги громадянам ЄС, для цього матимуть право відправляти
своїх фахівців у ЄС. Українські компанії зможуть відкривати свої
філії на території європейського союзу, а інвестиції матимуть додатковий захист.
6) Соціальна політика та освіта. Вводиться 4 додаткові дня
відпустки. Забороняється платити жінкам менше, ніж чоловікам.
Має вдосконалитись система первинної медичної допомоги. На74

вчальні програми у вузах і ПТУ будуть рівнозначними та уніфікованими з програмами у вузах ЄС. Українські дипломи і кваліфікації для роботи в ЄС визнаватимуться дійсними.
7) Чистіше та безпечніше довкілля. Введуться нові стандарти
на якість повітря та води, зміняться методи контролю стану довкілля, управління сміттєзвалищами та переробкою сміття. Українські
підприємства мають зробити свої виробництва безпечнішими.
8) Космос, наука і технології. Інформаційне суспільство. Планується сумісна праця над створенням європейської навігаційної
системи — конкурента GPS. Європейський Союз користуватиметься нашими технологіями ракетобудування [1, 2].
З розвитком і впровадженням в життя всіх вищезазначених
пунктів з Договору про Асоціацію Україна вийде на якісно новий
рівень життя як економічно, так і соціально. Досягнення та реалізація всіх цілей, що містяться в ньому, є можливим лише за плідної, цілеспрямованої праці всієї країни.
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КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В рыночных условиях хозяйствования важное (если не решающее) значение приобретает экономическая безопасность всех
субъектов предпринимательской и других видов деятельности [1].
Экономическая безопасность фирмы (предприятия, организации) — это такое состояние корпоративных ресурсов (ресурсов
капитала, персонала, информации и технологии, техники и обо75

