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РОЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУ В РАМКАХ
ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ
Висока якість і конкурентоспроможність вітчизняної продукції - головна
передумова вступу України до СОТ, яка відкриває перед вітчизняним
бізнесом багато перспектив, але виходячи з власною продукцією на
міжнародні ринки, кожне підприємство представляє, передусім, країну. Тому
хотілося б, щоб Україна асоціювалася за кордоном як міцна, стабільна,
передбачувана країна, що випускає продукцію найвищого ґатунку.
На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не
може розвиватися ізольовано, а також не може існувати без сучасної системи
технічного регулювання та захисту прав споживачів, здатної адекватно і швидко
реагувати на виклики глобальної економіки, конкуренції, науково технічного
прогресу, потреб споживачів, соціальних стандартів життя.
Уряд України у своїх програмних документах задекларував бажання
побудувати сучасну модель економіки на основі інноваційно-інвестиційного
розвитку, переходу від постіндустріального суспільства до інформаційного,
пріоритету
національних
інтересів,
випуску
на
світовий
ринок
конкурентоспроможної продукції. Перехід України до такої моделі економіки,
намагання стати членом СОТ та інтегруватися в ЄС зумовлює необхідність у
стислі терміни удосконалити систему технічного регулювання та захисту прав
споживачів відповідно до досвіду розвинених країн [1, с.З].
Головна мета Держспоживстандарту - вдосконалення технічного
регулювання та реалізація споживчої політики відповідно до вимог СОТ та
ЄС, сприяння сталому зростанню економіки, створення більш сприятливих
умов для розвитку підприємництва, добросовісної конкуренції, поліпшення
захисту життя, здоров’я людей, навколишнього середовища, прав
споживачів, усунення технічних бар'єрів у торгівлі [2, с.6].
Тому Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та
європейські
структури,
намагаючись
привести
національну систему
стандартизації у відповідність до вимог органів цих структур. У свою чергу це
обумовлює необхідність вивчення процедури розробки і затвердження
європейських та міжнародних стандартів на продукцію і послуги. З точки зору
споживача участь України в багатосторонній торговельній угоді дає йому новий
підхід до вибору товарів і послуг, якість яких, як правило, має відповідати
міжнародним стандартам і бути значно вищою від національного рівня.
Вступ до цієї організації має забезпечити додаткове зростання
внутрішнього валового продукту, збільшення експорту продукції, зростання
прибутків підприємств і щорічне зростання обсягів прямих іноземних
інвестицій, створення нових робочих місць, збільшення доходів населення,
поновлення бюджетів усіх рівнів.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Міждержавне переміщення населення — один з головних проявів
глобалізації економічного розвитку. Світовим міграційним процесам
притаманні окремі тенденції, які справляють вирішальний вплив на
формування міжнародних потоків людських ресурсів в сучасних умовах
Основною із них є постійне збільшення масштабів міжнародної міграції,
втягнення у її простір практично всіх країн світу. Так, загальна кількість
міжнародних мігрантів лише за останні майже тридцять років зросла більш,
ніж удвічі [5]. За підрахунками експертів, на початку XXI століття у світі понад
190 млн. осіб (3% населення Землі) перебували за межами своїх країн.
Загалом же в міграційному обігу було задіяно 218 держав світової
співдружності [6,16; 2, 3].
Наступна тенденція міжнародного руху населення полягає в тому, що
сьогодні в його структурі провідну роль відіграє міждержавне переміщення
робочої сили. Тобто, які б мотиви (військово-політичні, релігійні, національнокультурні, екологічні та ін.) не визначали сучасні процеси міжнародної
міграції населення, вона передусім - явище економічного характеру,
зумовлене пошуками нового місця прикладання праці поза межами
батьківщини. Як свідчить статистика, нині у світі налічується від 60 до 100
млн. трудових мігрантів [2, 452; 5].
Диференціація якісного складу міграційних потоків - ще одна
притаманна риса розвитку світових процесів міграції. Вона проявляється в
тому, що поряд з низькоквапіфікованими трудовими ресурсами в загальній
кількості мігруючого населення досить швидкими темпами збільшується
частка висококваліфікованих фахівців різного профілю. Міжнародний рух
останніх став причиною появи такого явища, як «відплив умів». Попит на них
формують в основному високорозвинені країни Заходу, тоді як їх
експортерами здебільшого виступають країни, що розвиваються. Будучи не
спроможними забезпечити належні умови життя, останні змушені відпускати
свою найціннішу робочу силу за кордон. За підрахунками вчених, на
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