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Угоди про асоціацію з ЄС 

• Угоди про асоціацію з метою 

підготовки асоційованої країни до 

вступу в ЄС 

• Угоди про асоціацію з 

неєвропейськими країнами з метою 

надання допомоги у їх розвитку 

• Угоди про асоціацію, як альтернатива 

членству в ЄС 



Угоди про асоціацію з ЄС 



Угода про асоціацію Україна - ЄС 

Вчимося на 

чужих 

успіхах!!! 

http://www.slovoidilo.ua/uploads/news/3a3dfc84cbd00210fe5be30e4b466e1a.png


Досвід Польщі: комплекс реформ 

• Всі реформи необхідно проводити в 

комплексі.  

• Пропонований комплекс реформ 

отримав назву «План Бальцеровича», 

але часто його називали «шоковою 

терапією» 



Досвід Угорщини: краще дати роботу, ніж 

платити допомогу 

• акцент робиться на тому, щоб якомога більше 
зайнятих залишились в трудовому полі 

• програма “Шлях до роботи” 

• програма “За збереження робочих місць” 

• розроблено спеціальний компенсаційний механізм 
для боротьби з наслідками кризи 

• Фонд ринку праці 

• Національне бюро працевлаштування 

• співробітництво з Європейською системою 
зайнятості 



Досвід Чехії: поєднання різних методів 

• Закон про люстрацію 

• Реформа судової влади 

• незалежність суддів від Міністерства 
Юстиції 

• Реформа силових структур 

• внутрішні та прикордонні війська 

• служба безпеки 

• Війська швидкого реагування 



Боротьба з корупцією 

   Україна виявилася 

найкорумпованішою 

державою Європи – 144 

місце у рейтингу 

Transparency International 

(неурядова міжнародна 

організація, яка бореться з 

корупцією та досліджує 

рівень хабарництва у всьому 

світі ) 



Реформа аграрного сектору 

Важливо не 

забути про 

дрібні 

селянські 

господарства! 



Команда професіоналів 

Узгодженість 

реформ всередині 

команди 

Висока 

кваліфікація 

 “Професійний 

уряд” 



…Реформа країни в умовах агресії ?.. 

Т А К!  

Реформи не 

можна відкладати 



Йти у ногу з інноваціями, а не наздоганяти! 

Що ми знаємо 

про Європу як 

реальність ?.. 



Європа – континент рівності 

  Рівність між 

чоловіками та 

жінками – це важливе 

право в країнах ЄС! 



Діти і робота: пошук сумісності 

  «Родинні» та 
«кар’єрні» 
цінності жінки 
можуть бути 
сумісними !!! 



На роботу на велосипеді 

  Європа справді 
вміє створювати 
сприятливе 
середовище для 
життя… 

http://kudamoscow.ru/uploads/551d32b3d56d2b6c74247f51e2c67bf3.jpg


Час працювати! 

Ми – українці!     

Пишайтеся цим… 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://u.jimdo.com/www27/o/s07188e6ae6cf371b/img/i884c63edbf9a0a9c/1414769725/std/image.jpg&imgrefurl=http://derjava.jimdo.com/&h=150&w=323&tbnid=QzSauQ00MiHnmM:&zoom=1&docid=KUr84wY_r1t9zM&ei=Dt4FVb-ANaat7gb104CACg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1345&page=5&start=87&ndsp=25&ved=0CCQQrQMwCjhk


Дякую за увагу! 

 

 

        Питання?.. 
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