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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХПІДПРИЄМСТВ В
КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮМІЖ УКРАЇНОЮТА ЄС

Для українських машинобудівних підприємств Угода про асоціацію спричинить
як позитивні наслідки (покращення технології виробництва, умов праці, міжнародної
стандартизації та сертифікації продукції, що в свою чергу вплине на якість продукції),
так і негативні (мала конкурентоздатність вітчизняних підприємств по відношенню до
іноземних призведе до банкрутства ряду фірм).

Угода визначає сприятливий вплив основних трудових стандартів і забезпечення
гідних умов праці на економічну ефективність, втілення інноваційних проектів і
продуктивність праці. Крім того наголошується на узгодженості фінансово-
економічної, соціальної політики підприємств із екологічною, враховуючи не лише
інтереси сьогодення, але і майбутніх поколінь. Постає необхідність врахування
міжнародних стандартів, настанов та рекомендації щодо соціального захисту
(включаючи SA8000:2008, SA8000:2014) та корпоративного управління.

Співробітництво у сферах соціального розвитку згідно статті 420 [1] передбачає:
- покращення якості людського життя;
- збільшення кількості робочих місць з гідними умовами праці;
- соціальну та юридичну справедливість праці;
- скорочення корупції та нелегальної зайнятості;
- покращення рівня забезпечення охорони здоров’я;
- вдосконалення управління безпекою праці, особливо в шкідливих умовах та/або

з токсичними хімічними речовинами;
- посилення та модернізацію рівня соціального захисту;
- недопущення примусової праці;
- усунення дискримінації;
- сприяння соціальному діалогу між партнерами тощо.
Згідно HORISON 2020 [2] європейські країни повинні втілювати в життя

глобальні стандарти впровадження, керування та використання нанотехнологій, які
безперечно зможуть підвищити продуктивність використання ресурсів.

Розвиток промислових підприємств згідно статті 379 [1] базуватиметься на:
- впровадженні стратегій малого та середнього бізнесу, які будуть спиратись на

принципи Європейської хартії малих підприємств;
- спрощенні процесу забезпечення обміном інформацією щодо технологій;
- структурних змінах в управлінні охороною довкілля та енергетикою;
- покращенні нормативно-правових актів через прийняття досвіду принципів ЄС;
- сприянню інноваційного розвитку;
- співробітництві підприємств з державними органами влади України та ЄС;
- стимулюванні експорту в Україні;
- модернізації та реструктуризації певних об’єктів промисловості.
Машинобудівним підприємствам доречно втілювати у своєму виробничому

процесі прогресивні технології та новітні матеріали, які у своєму використанні
спричиняли б мінімально негативний вплив на навколишнє середовище, що у свою
чергу зможе суттєво покращити конкурентоспроможність продукції.
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