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Простежено вплив глобалізації на соціальноекономічний розви
ток України. Відмічається тісний зв'язок глобалізації з державною по
літикою в сфері інноваційного розвитку. Досліджено, що, крім еконо
мічних наслідків, глобалізація може мати антисоціальний характер.
Influence of globalization is traced on socioeconomic development of
Ukraine. Close connection of globalization is marked with a policy in the
sphere of innovative development. Investigational, that except for
economic consequences, globalization can has antisocial character.
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ВСТУП
Нині відбувається перехід
світової економіки до індустріаль"
ного та постіндустріального етапу
розвитку, що зумовлює глобальні
соціально"економічні, культурні,
релігійні, етнічні та політичні зміни.
Неоднозначне ставлення до глоба"
лізації грунтується на положеннях
про її небезпеку для країн з менш
розвинутим рівнем економіки. Заз"
начені процеси не оминули нашу
державу. Адже становлення сучас"
ної соціально"економічної системи
України та всіх її невід'ємних інсти"
тутів відбувається під впливом
цілого ряду глобальних суспільних
явищ і всі основні процеси на тери"
торії України відбуваються під виз"
начальним впливом загального
процесу глобалізації. Тому пошук
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можливостей забезпечити вигоду
від глобалізації, перетворити гло"
бальну ринкову силу в продуктив"
ну для національної економіки,
комплексно використовуючи ком"
бінацію глобалізації з регіональ"
ною самодостатністю і забезпечен"
ням національних інтересів, є важ"
ливе завдання для регіональної
економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Частка залучення України до
глобальних процесів є предметом
дослідження економістів, аналі"
тиків, політологів, серед них дано"
му питанню приділили увагу: І. Бо"
гословська, О. Білорус, В. Власов,
Я. Жаліло, Е. Заграва, В. Карасьов,
В. Новицький, О. Пасхавер, О. Плот"
ніков, В. Сіденко, О. Сушко. Досить

часто науковці розглядають явище
глобалізації як таке, що не піддаєть"
ся впливу з боку державних методів
регулювання. Тому метою статті є
визначення позитивних та негатив"
них впливів глобалізаційних про"
цесів на соціально"економічне жит"
тя України. В даному контексті важ"
ливим є поєднання глобалізаційних
можливостей з активною держав"
ною інноваційною політикою, яка
має бути спрямована на подолання
кризових явищ у суспільному житті
країни та побудови економіки ново"
го типу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні поняття "глобалізація"
досить часто замінює такі вживані
значення, як "світові", "загально"
людські", "планетарні". Але при
цьому поняття "глобалізація" вико"
ристовується в двох дещо різних
значеннях. Перше має позитивне
розуміння за рахунок того, що ба"
зується на розвитку суспільства че"
рез поступове взаємопроникнення
фінансових систем, розповсюджен"
ня торговельних потоків, об'єднан"
ня інформаційних систем, транс"
портних систем, поширення куль"
турних традицій. Інше судження
містить у собі негативний підтекст
через силове нав'язування глобалі"
зації з боку "країн"глобалізаторів",
названих так О. Білорусом та В. Вла"
совим.
Глобалізаційні фактори є тими
факторами, за рахунок яких відбу"
вається поширення безпосередніх і
опосередкованих зв'язків між су"
б'єктами економічної діяльності
всіх країн світу, формування
єдиної (глобальної) для всього
світового суспільства системи
світогосподарських зв'язків. Регіо"
налізація, з однієї сторони, стиму"
лює процеси економічного об"
'єднання різних країн, але, з іншої
сторони, гальмує процеси світової
глобалізації, підсилюючи відособ"
леність окремих економічних угру"
пувань, а разом з тим протиріччя і
конкуренцію між ними. Глобаліза"
ція являє собою незворотне явище
сучасності, яке можна пригальму"
ватися засобами економічної пол"
ітики, але яке неможливо зупини"
ти чи відмінити, адже це імператив"
на вимога сучасного суспільства та
НТП. Економічні зв'язки перетво"
рюються в провідний фактор про"
гресу господарських комплексів. У
таких умовах загострюється кон"
куренція між провідними підприє"
мствами, зростає залежність краї"
ни від розвитку світової глобалі"
зації.
Поряд з прибічниками глобалі"
зації сформувалася течія альтерг"
лобалістів, які виступають за гло"
балізацію нових можливостей, за
глобалізацію знань. Вони справед"
ливо вважають, що конкуренто"
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спроможність країни в новому
тисячолітті визначають талант,
інноваційна економіка та знання
[6]. Тому з глобалізаційними вик"
ликами та зміною клімату, пробле"
мою забезпечення енергетичними
ресурсами, охороною природи по"
в'язана політика в сфері інновацій"
ного розвитку. Внаслідок цього
інноваційно активним та зацікавле"
ним країнам потрібно посилювати
рівень координації між собою. У
цьому контексті корисним прикла"
дом є створення Європейської дос"
лідницької зони (ERA). На такі
інститути лягає відповідальність за
успішне проведення наукових дос"
ліджень та реалізацію інновацій. У
рамках Європейського Союзу
прийнято орієнтир для визначення
обсягів фінансування розвитку
інноваційної складової, який у 2010
році повинен становити не менше
3% від національного ВВП. Це
складне завдання навіть для ЄС, ос"
кільки у 2006 році середній показ"
ник фінансування для ЄС становив
1,7 ВВП [5]. Для України у 2007 році
рівень фінансування у сфері інно"
вацій складав лише 0,85 від ВВП, це
свідчить про необхідність форму"
лювання нових підходів до розвит"
ку постіндустріальної економіки.
Оскільки в Україні основним дже"
релом фінансування інноваційного
розвитку є держаний бюджет, клю"
човою, у прийнятті відповідних
рішень, залишається роль уряду.
Бюджет 2009 року передбачав кош"
торис Державного агентства Ук"
раїни з інвестицій та інновацій у
розмірі 29,7 млн грн., що значно
менше рівня 2008 року — 329, 4 млн
грн. Такі показники підтверджують
сталу негативну тенденцію гальму"
вання інноваційного розвитку в
Україні, що, у свою чергу, зменшує
економічний потенціал та збільшує
конкурентні переваги інших країн.
Для України принципово важли"
во створити привабливе середовище
для захисту власного інтелектуаль"
ного багатства. Про серйозні прора"
хунки у цьому напрямку свідчать
дані статистики, які ілюструють тен"
денцію скорочення чисельності нау"
ковців в Україні протягом 1995—
2008 років (табл. 1).
Якщо на початку зазначеного пе"
ріоду в Україні нараховувалось 179
тис. вчених, то на кінець періоду їхня
чисельність скоротилась в 1,9 рази до
94,1 тис. осіб. Якщо не вживати діє"
вих заходів, то така тенденція три"
ватиме й надалі. Недостатня під"
тримка виробництва з боку нау"
ковців може спричинити певні про"
рахунки у прийнятті стратегічних
управлінських рішень.
Здатність створювати нові знан"
ня, технології, процеси, можливість
доступу до нових знань і їх ефектив"
ного комерційного використання —
все це основоположні елементи
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Таблиця 1. Розвиток науково"технічної діяльності в Україні

Показник
Кількість організацій,
які виконують наукові
дослідження й
розробки, одиниць
Чисельність науковців,
осіб
Питома вага обсягу
виконаних наукових і
науково-технічних
робіт у ВВП, %
Питома вага
підприємств, що
займалися
інноваційною
діяльністю, %
Питома вага
промислових
підприємств, що
впроваджували
інновації, %

1995 р.

2000 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

1453

1490

1505

1510

1452

1404

1378

179799

120773

106603

105512

100245

96820

94138

1,36

1,19

1,19

1,09

0,98

0,93

0,90

-

18,0

13,7

11,9

11,2

14,2

13,0

-

14,8

10,0

8,2

10,0

11,5

10,8

Складено і розраховано автором за даними: Державний комітет статистики Украї
ни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

конкурентноздатності, як на націо"
нальному так і на глобальному рівні.
Саме в таких умовах є можливість
для формування економіки знань.
За оцінками Світового банку Індекс
економіки знань (розраховується з
показників: загальні характеристи"
ки економіки, економічні стимули і
інституційні режими, освіта і
людські ресурси, інноваційна систе"
ма, інформація і комунікативні тех"
нології) для України становить 6,00
(табл. 2).
Для провідних країн світу він
перевищує 8,21 (Швеція, Сполучені
Штати Америки, Фінляндія, Ірлан"
дія, Великобританія, Канада, Фран"
ція, Німеччина, Японія та Нідер"
ланди). Крім того жоден зі 166 ук"
раїнських університетів у 2007 році
не потрапив до п'ятисот кращих у
світовому рейтингу, який скла"

дається Інститутом вищої освіти
Шанхайського університету і виз"
нається світовим співтовариством.
Кількість науково"технічних ста"
тей, надрукованих українськими
вченими в провідних світових нау"
кових журналах у 2006 р. станови"
ла 4044 (проти 9449 — вченими Ве"
ликобританії, 23033 — вченими
Росії, 14240 — вченими Ізраїлю)
[4].
Сьогодні корпоративному сек"
тору в Україні важливо зрозуміти,
що здатність синхронізувати себе з
процесами, які пов'язані з глобаль"
ними та регіональними вимірами,
вміння включати свої національні
плани та проекти в глобальні гео"
стратегічні контексти — визначає
не лише конкурентоздатність еко"
номіки, але і створює умови для
підтримання внутрішньополітично"

Таблиця 2. Індекс економіки знань в Україні у 2009 році

Показник

Характер блоку
Складові блоку
Загальна характеристика економіки
Середній річний розмір ВВП, індекс розвитку людського потенціалу
Економічні
Є основою для створення стимулів
Тарифи та нетарифні
стимули й
до ефективного використання
бар’єри, якість
інституційний існуючих і нових знань, розвитку
регулювання, верховенство
режим
підприємництва
закону
Освіта і
Характеризує освіченість і
Грамотність серед
людські
кваліфікацію населення для
дорослого населення,
ресурси
створення, обміну і використання
середня освіта
знань
Інноваційна
Визначає ефективність інноваційної Роялті і ліцензійні збори
система
системи, фірм, науково-дослідних
платежів, патентні заявки
центрів, університетів,
по патентам і товарним
консультантів, що базується на
знакам, науково-технічні
швидко зростаючому глобальному
статті
запасі знань, асиміляції та адаптації
до місцевих потреб
Інформація і
Технології існують для ефективного Телефонні апарати на 1 тис.
комунікативні створення, розповсюдження і
осіб, комп’ютери на 1 тис.
технології
обробки інформації
осіб; кількість користувачів
Інтернет на 1 тис. осіб

Індекс
4,27

5,83

8,15

5,77

Складено і розраховано автором за даними: The World Bank [Електронний ресурс].
— Режим доступу: www: worldbank.org/Kam
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нашій державі (наростання
боргу, виникнення ланцюга
боргів, сплата боргу держав"
ним майном, настання де"
Показник
Складові показника
Розробник
фолту). Фактором пануван"
ня іноземних виробників на
ринку України є нечесна
конкуренція, яка стає мож"
Індекс
116 показників поділені на 12 груп: якість
Всесвітній
ливою внаслідок заниження
глобальної
інститутів, інфраструктура, макроекономіча
економічний
вартості імпортного товару
конкурентостабільність, здоров’я та початкова освіта, вища
форум
під час митного оформлен"
спроможноосвіта та професійна підготовка, ефективність
(Швейцарія,
ня. Надання розвинутими
сті**
ринку товарів та послуг, ефективність ринку праці,
Женева)
країнами гуманітарної та
розвиток фінансового ринку, технологічний
технічної допомоги також
рівень, розмір внутрішнього ринку, конкумає своїм наслідком захара"
рентоспроможність компаній, інноваційний
потенціал
щення українського ринку
низькоякісними товарами,
Індекс
14 показників, згруповані в 4 блоки: Економічна
43 місце
Міжнародна
глобалізації
інтеграція (обсяги міжнародної торгівлі, прямих
серед 72
консалтингова
перенесення в Україну вит"
інвестицій, портфельні інвестиції, прибуток від
оцінених
компанія
рат на їх утилізацію, при"
інвестицій); персональні міжнародні контакти
A.T.Kearney &
гнічення вітчизняного ви"
(дані про міжнародні поїздки і туризм, кількість
Foreign Policy
робництва, а фірми"поста"
міжнародних телефонних переговорів, поштових
(США, Ньючальники ще й отримують
відправлень); розвиток глобальних технологій
Йорк)
додаткову вигоду завдяки
(кількість Інтернет-провайдерів, користувачів
податковим пільгам. Іно"
Інтернету)
земні інвестори досить час"
Індекс
Економічна глобалізація, соціальна глобалізація,
50 позиція
Швейцарський
то здійснюють недобросов"
глобалізації
політична глобалізація
серед 122
інститут
існу поведінку відносно
оцінених
дослідження
нашої держави, це прояв"
бізнес-циклів
ляється в таких діях: "ски"
(Цюрих)
дання" в нашу країну заста"
рілих технологій; згортання
*Складено и розраховано автором за даними: [9; 8]
** Перелік недоліків України: Інфляція (165е місце), торгові бар'єри (123), податковий тиск виробництва і науково"тех"
(123), обмеження на рух капіталу (102), ефективність антимонопольної політики (98), якість авто нічних робіт з метою переве"
мобільних доріг (116), якість авіаційної структури (116), професійне керівництво вищої ланки (102), дення їх за кодон; захоплен"
"відтік мозків"(93), темпи розповсюдження туберкульозу (86) і ВІЛ інфекції (104), середня три ня перспективних сфер еко"
валість життя (89), захист прав власності (118), прозорість прийняття владних рішень (119), дієвість номіки країни"реципієнта;
аудиторських та бухгалтерських стандартів (118), незалежність судової системи (111), ефективність купівля підприємств з метою
використання державного бюджету (111), захист прав інтелектуальної власності (108), довіра сус їх перепродажу; перетво"
рення компаній країни в тех"
пільства до політиків (107), тиск державного регулювання (104), організована злочинність (97).
нологічний придаток. Крім
го консенсусу та збереження еко" го технологічного способу вироб" того, прямі іноземні інвестиції не"
номічної ідентичності. Тому і у ництва, тобто поширенням інфор" суть у собі такі загрози: переважне
Концептуальних засадах стратегії маційно"телекомунікаційних тех" направлення інвестицій у виробниц"
економічного та соціального роз" нологій. Поширення і використан" тва четвертого, третього і другого
витку України глобалізація, з огля" ня таких технологій, зростання технологічних
укладів;
не"
ду на її важливість як довгостроко" комп'ютеризації країни, мобільно" рівномірність регіонального розпо"
вого фактора державного будів" го зв'язку, ролі й значення Інтер" ділу коштів; монополізація інозем"
ництва, виступає відправним мо" нету в Україні є реалізацією одно" ними інвесторами деяких галузей ук"
ментом викладу цих принципів. го з корінних процесів постіндуст" раїнської економіки; ризик масова"
Глобалізація економічних ринко" ріального розвитку.
ного відпливу капіталу. В результаті
вих сил є важливим чинником, який
Внаслідок глобалізаційних про" сальдо в торгівлі викотехнологічни"
визначає як напрям методології цесів у нашій країні виникає ланцю" ми товарами і послугами встанов"
стосовно продуктивних сил, так і говий трансфер криз. Це свідомі дії люється на користь розвинутих
сферу практичної діяльності, яка однієї країни стосовно іншої (як пра" країн, а структура українського ек"
має найповніше використати гло" вило, менш розвинутої), що загро" спорту засвідчує неефективне вико"
бальні ринкові сили в якості про" жують останній тяжкими кризами, ристання науково"технологічного
дуктивних сил національної еконо" зниженням конкурентоспромож" потенціалу. Провідною характерис"
міки, основою якої можуть бути ності національної економіки і зву" тикою глобалізації, таким чином, є
конкурентні переваги в галузі ре" женням присутності на ринках, по" інтеграція праці, товарів, інвестицій
сурсного, транспортного, виробни" гіршенням підприємницького й інве" і фінансових активів. Тоді як інвес"
чого, науково"технічного потенці" стиційного клімату, деградацією тування, фінансова лібералізація ве"
алу та геополітичного положення соціальної та екологічної ситуації [7, дуть до зростання багатонаціональ"
України. Глобалізація полягає у за" с. 16]. Розвинуті країни здійснюють них фінансових інститутів і збіль"
лученні все більшої кількості трансфер криз для зміцнення своєї шення глобального змісту капіталу і
суб'єктів у міжнародний обмін про" економічної безпеки, закріплення інвестицій, все це може відбитися на
дукцією і послугами. При цьому ри" економічних та науково"технічних обмеженнях на міжнародному
нок як світова сила керує основни" переваг, нагромадження ресурсів фінансовому ринку у вигляді можли"
ми суб'єктами міжнародних ринко" перед переходом у постіндустріаль" вого відплив або припливу спекуля"
вих відносин, які приймають рішен" не суспільство.
тивного короткострокового капіта"
ня стосовно основної частини
Міжнародні фінансові органі" лу.
Крім того, глобалізація пород"
світового виробництва і торгівлі. зації у процесі кредитування нашої
Глобалізація як вища форма інтер" країни нав'язують певні умови, що жує надзвичайно гострі проблеми,
націоналізації світового господар" висуваються в інтересах головних які необхідно враховувати при роз"
ства зумовлена становленням ново" акціонерів і викликають проблеми в міщенні продуктивних сил і розвит"
Таблиця 3. Рейтинг України в світі у 2008 році*

Місце
України в
рейтингу
серед
оцінених
країн
73 місце
серед 131
оціненої
країни
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ку економіки України та її регіонів.
Провідними міжнародними орган"
ізаціями, такими як Міжнародна
консалтингова
компанія
A.T.Kearney & Foreign Policy
(США, Нью"Йорк) та Швейцарсь"
кий інститут дослідження бізнес"
циклів (Цюрих) в було досліджено
індекс глобалізації серед 72 та 122
відповідно оцінених країн. Цей по"
казник та інші не з кращої сторони
характеризують рейтинг України в
світі у 2008 році (табл. 3).
Але процеси глобалізації за
значенням і наслідками не обме"
жуються лише економічною сфе"
рою. Вони діють на інші сторони
суспільства: культуру, мораль,
життєві цінності, політичні й соц"
іальні явища. Більшість дослід"
ників сходяться у тому [10], що в
цей час настає нова епоха, яка ха"
рактеризується низкою ка"
таклізмів (світові війни, серія
соціальних революцій, які викли"
кали руйнування загальнолюдсь"
ких цінностей, моральний, інте"
лектуальний, соціальний та еко"
номічний хаос), продовженням
загарбницьких війн, а також гло"
бальною кризою людства, показ"
никами якої є екологічна катаст"
рофа, виснаження природних ре"
сурсів, СНІД, наркоманія, руйну"
вання фінансової системи "вірту"
альних грошей", не забезпечених
виробництвом, черговим переділом
світу. Після завершення переділу
територій, потім капіталу й пере"
ділу технологій, яка триває нині,
настає період інтелектуального пе"
реділу, у результаті якого держа"
ви, які одержали в ньому верх, ма"
тимуть величезні економічні й пол"
ітичні переваги. Сучасний кризо"
вий, перехідний етап людства від
однієї всесвітньо"історичної епохи
до наступної зумовлює кризовий
стан усієї складової глобальної
соціальної системи. Всі перерахо"
вані чинники прямо впливають на
розвиток України.
Таким чином, глобалізація має і
глибокі соціальні наслідки. Цей про"
цес збільшує розрив між бідними та
заможними на світовому рівні та в
окремих країнах: 85% всіх багатств
належить 20 % населення і лише 1,5
% цих багатств належить тим 20%
людей, які знаходяться внизу шкали.
Таким чином, процес глобалізації
може мати антисоціальний характер.
На жаль, процеси глобалізації в кра"
їнах з постцентралізованою еконо"
мікою, якою і є наша держава, набу"
вають стихійного характеру і випе"
реджають соціально"культурні та
інші види міжнаціональної взаємодії,
що в свою чергу, призводить до різ"
кого росту соціальних витрат в усіх
сферах життєдіяльності суспільства,
включаючи сферу зайнятості, демог"
рафічні процеси, якість життя та
соціальне забезпечення.
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Таблиця 4. Оцінка глобалізаційних загроз
для соціально"економічного розвитку України *

Фактор
Цільове
направлення

Економічні
умови

Інституційні
умови
Фінансові
умови

Соціальні
гарантії
населенню

Характеристика
Відсутність єдиної стратегічної концепції, скоординованих умов, досвіду,
реального фінансування. Усунення держави від ролі повідного суб’єкта
регулювання структурних зрушень. Утворення глобальних олігархічних еліт, що
пов’язані особливими субкультурами.
Компроміс між глобальною конкурентоспроможністю і рівнем благополуччя
населення. Неврахування і непропорційність внеску оцінки людського капіталу,
що викликає «відтік мізків». Підвищення міри уразливості національної
економіки. Високий рівень бюрократії.
Деформація структури економіки, відстала технічна база, нерозділеність прав
власників і управлінців. Відсутність узгодженої структурної політики.
Нерівномірний розподіл прямих іноземних інвестицій. Дискримінація у
зовнішній торгівлі. Надмірна відкритість економіки. Наявність зовнішнього
боргу, обслуговування якого вимагає зростання експорту й зумовлює
диктування ззовні напрямів структурних зрушень
Перенесення західних стандартів і вимог МВФ, тиск через міжнародні фінансові
організації. Зростає залежність національної економіки від зобов’язань на основі
співробітництва з міжнародними організаціями
Деформація фінансово-ринкових механізмів. Недостатнє використання переваг
глобальної фінансової системи. Потреба у високих витратах на модернізацію.
Недостатній розвиток банківської сфери. Стратегічна бездіяльність. Збереження
залежності від зарубіжних фінансових ресурсів. Необхідність прозорості в
податковій системі і відповідності світовим стандартам звітності.
Непропорційність величини соціальних виплат та реального прожиткового
мінімуму.
Низький рівень доходів і бюджетної сфери, відсутність системи адресних пільг.
У пенсійному забезпечені заплановані реформи, мала частка пенсійних фондів.
Тіньовий ринок працівників нижчої кваліфікації з менш розвинутих країн.

* Дослідження автора

У табл. 4 представлено вплив гло"
балізаційних процесів на різні сторо"
ни соціально"економічного розвит"
ку країни. Таблиця свідчить про
цілий ряд загроз, які можуть тягну"
ти за собою глобалізаційні процеси,
проте така ситуація можлива в пер"
шу чергу при пасивному державно"
му втручанні.
ВИСНОВКИ
Отже, не дивлячись на те, що ба"
гато провідних країн і частина тих,
що розвиваються, вже адаптували"
ся до глобалізації, отримавши виго"
ди від цього процесу, наша держава
ще тільки вступає на цей шлях. У ре"
зультаті розриви не тільки між ба"
гатими і бідними, але і між соціаль"
ними класами усередині держави
погіршуються за прогресивною
шкалою. Таким чином, за сучасних
умов глобалізації перед національ"
ним господарством постають нові
завдання, які витікають з того, що
індикатором сприйняття глобаліза"
ційних явищ є утвердження актив"
ної інноваційної державної політи"
ки. У процесі формування конку"
рентоспроможності у глобальному
розумінні національної інновацій"
ної моделі важливо визначитись із
потенціалом України у межах інду"
стріальної та постіндустріальної
складових розвитку.
Література:
1. The World Bank [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: www:
worldbank.org/Kam

2. Власов В.І. Глобальна продо"
вольча проблема: монографія / В.І.
Власов. — К.: ІАЕ, 2001. — 506 с.
3. Державний комітет статисти"
ки України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukr"
stat.gov.ua/
4. Концепція гуманітарного роз"
витку України [Електронний ре"
сурс]. — Режим доступу: http://
www.donoda.gov.ua/main/ua/publi"
cation/content/2265.htm
5. Кузнєцов К. Криза руйнує інно"
ваційний розвиток в Україні [Елект"
ронний ресурс]. — Режим доступу:
http//www.epravda.com.ua/publications/
6. Пономарев И. За глобализа"
цию равных возможностей // [Елек"
тронний ресурс]. — Режим доступу:
http//dialogs.org.ua/dialog.php?id"
=10&op_id=267;
7. Сухоруков А. Антикризова
політика розвинутих країн Економіка
України. — 2004. — № 8. — С. 16—27.
8. США, Швейцария и Дания
возглавили рейтинг ВЭФ по индексу
глобальной конкурентоспособности
[Електронний ресурс]. — Режим до"
ступу: http://www.zn.ua/;
9. ТОП"10 наиболее конкурен"
тоспособных стран мира [Електрон"
ний ресурс]. — Режим доступу: http/
/gtmarket.ru./news/state/;
10. Щокін Г.В. Закони соціаль"
ного розвитку й управління: вступ
(початок) // Персонал. — 2005. — № 3
[Електронний ресурс]. — Режим до"
ступу: http://www.personal.in.ua./
article.php?ida=99
Стаття надійшла до редакції 21.02.2010 р.

9

