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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаютьсяособливості тенденцій сучасної політики  провідних країн світу та 

України, їх вплив на глобалізаційний розвиток та характер зв’язків між окремими країнами і 
міжнародну політику в цілому. 
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SUMMARY 

In the article the features of current policy, trends the leading countries of the world and Ukraine, their 
impact on development and globalization nature of the relationship between the individual countries and 
international politics in general. 
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Приймаючи виклик глобалізації, людство повинно знайти в собі сили, щоб піднятись до рівня 

справедливої глобалізації для всіх народів і для всіх громадян світу. Переможців у глобалізації не 
повинно бути й об'єктивно бути не може. Глобалізація — це спільна доля людства. Якщо деякі 
країни — світові лідери зроблять спробу силою привласнити лише собі всі досягнення глобалізації і 
його позитиви, а негативні результати перекласти на плечі слабких країн, світова катастрофа стане 
неминучою, бо людство зіткнеться з незворотним процесом глобальної деградації. 

Такі великі «глобальні» країни, як США, Японія, Китай, Індія, Росія та Європейський Союз 
несуть особливу відповідальність за розробку нових і не таких жорстких правил «глобальної гри». 
Вони повинні відмовитись від політики глобального тиску сильних країн на менш розвинені країни 
та країни перехідного періоду. Цього об'єктивно вимагають і їхні інтереси і весь хід світового 
розвитку. 

Нинінайгостріше проявляють себе нові закономірності, які діють синхронно й однонаправлено. 
Це, по-перше, колосальне зростання масштабів глобалізації;по-друге,стрімке прискорення процесів 
глобалізації;по-третє, посилення і поглиблення глобальної інтеграції. Відмінити, відкласти, загаль-
мувати глобалізацію нікому не вдасться. Неможливо сховатись від глобалізації або спрямувати її 
лише увласних егоїстичних інтересах, як того хочуть деякі великі держави. Досвід показує, що під 
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ударами глобалізації не здатна вистояти жодна окремо взята супермодерна фінансова імперія, навіть 
така, як Японія чи США. 

Глобальний егоїзм країн-лідерів — одна з найбільших сучасних загроз людству. Він 
призводить до глобальної нерівності країн і людей світу через нерівність технологій та умов життя 
розвинених країн і менш розвинених країн. Протягом надто великого історичного періоду, та навіть і 
в XX столітті, «передові» країни світу, виходячи з абсурдно зрозумілих егоїстичних інтересів, усі 
свої міжнародні і глобальні стратегії будували на тому, щоб перемогти в конкурентній боротьбі 
ослаблені країни. Вони не розуміли і ще не розуміють, що перемога над слабкими ослаблює 
«переможців» і веде їх до неминучої деградації, яка матиме незворотний характер. 

Загроза посилення глобальної нерівності йде разом із глобальною загрозою світового 
поневолення окремої людини, соціальних груп, цілих суспільств і націй-держав (Папа Павло II, 
2000). Про це свідчать і нові тенденції світового розвитку. У цьому світлі майбутня світопобудова, 
перспективи домінування західної цивілізації не видаються вже оптимістичними навіть таким 
представникам Заходу, як Г. Шредер, Г. Коль, Ж. Ширак, Б. Клінтон, Т. Блер, Ф. Гонсалес та іншим. 
Це стосується і Європейського Союзу, який егоїстично дискримінує Україну відносно її реінтеграції 
з Європою. 

Бажаний для Заходу прорив на новий, небачено високий рівень технологій на користь лише 
«передових» країн не відбудеться, бо технологічно відсталий і деградуючий глобальний ринок 
неминуче зупинить цей прорив. Глобальні країни-лідери сьогодні поставлені перед стратегічною 
альтернативою: або забезпечити поступовий, еволюційний, якісно новий розвиток усього 
глобалізованого світу, або зіштовхнутисьіз такими новими глобальними проблемами, і вони будуть 
неспроможні самостійно подолати, а світ і світовий ресурс для них уже буде втрачено назавжди. 

Що ж заважає розвитку глобального світу як єдиного цілого? Надто велика кількість населення 
світу? Чи може надто великі масштаби зубожіння відсталих країн? Очевидно, що цьому заважає 
західний менталітет егоїзму і бажання зберегти «зверхність». Комплекс зверхності Заходу в 
поєднанні з комплексом меншовартості відсталих країн є головною причиною відсутності гло-
бальних стратегій розвитку і стратегій глобалізації розвитку не тільки для всього світу, але навіть і 
для самих західних країн, серед інших і країн «великої сімки» (США, Канада, Великобританія, ФРН, 
Франція, Японія, Італія). 

Дослідження останніх років, проведені як на Заході, так і на Сході, переконливо показують, що 
некерована або егоїстично керована Заходом глобалізація неминуче призведе до 
глобальної“загибелі” світу, до кінця його гуманістичної «людської» історії і до початку технотронної 
історії світу, де людині буде відведена другорядна роль в умовах далеко не солодкого технотронного 
рабства. Це призведе до незворотних негативних змін у розвитку людської цивілізації. Сучасна 
світова демократія, яка є ще дуже далекою від високих рівнів розвитку, впаде в «технократичну», 
технотронну підпорядкованість, що призведе до негативної зміни самого характеру розвитку 
цивілізації. Це буде розвиток не для людини як вищої цінності, а проти людини. А для кого ж і для 
чого ж? Розвиток для розвитку, чи розвиток для розвитку технотронних ідолів? Знову перед 
людством виникає загроза безвиході в розвитку. 

Ябезвихідь є набагато складнішою від безвиході тотальної індустріальної цивілізації, коли в 
таких країнах, як колишній СРСР, штучним і фальшивим гаслом розвитку було: «Копай кар'єр 
глибше, добувай залізної руди більше, виплавляй металу більше, виробляй ще потужніші 
екскаватори, щоб копати кар'єр ще глибше...», а людина випала із системи цінностей і деградувала. В 
умовах технотронно-інформаційної ери людина вже не зможе «випасти із системи», вона буде 
зомбована системою і назавжди підкорена глобальним технотронним світом. Через Інтернет, інші 
такого роду системи людству буде нав'язане створення глобального середовища взаємозв'язку і 
взаємодії. На це піде приблизно 50 років XXI століття. У процесі глобальної інтернетизації буде 
поетапно запроваджено нову ідеологію і нову форму соціальної організації — глобальний і 
транснаціональний корпоративізм. Саме він стане новою ідеологією світового розвитку. Саме він 
диктуватиме формування глобальних і національних стратегій і політики розвитку в межах нових 
надмогутніх політико-фінансових, інформаційно-адміністративних світових корпорацій типу 
«Майкрософт». 

В історії людства, насамперед у  XX столітті, вперто пробивали собі шлях глобальні нації-
держави (США, СРСР, ФРН, Великобританія, Франція, Японія, Китай, Індія). У XXI столітті біль-



шість із них стануть воістину глобальними корпоративними державами. Саме вони будуть носіями 
доктрин — корпоративізму іглобального неокорпоративізму. 

Глобальний корпоративізм країн «великої сімки» поки що є дуже обмеженим і егоцентричним. 
Проблеми світу ці країни схильні розв’язувати з позицій своїх національних і групових інтересів. 
Вони поки що не здатні піднятись на новий рівень бачення світу, не здатні розробити і 
реалізуватиглобальну стратегію взаємодопомоги і коопераціїяк основи спільного сумісного 
виживання. Немає ознак того, що саме ці країни-лідери світу забезпечують сучасний розвиток 
концепцій та ідей глобального корпоративізму, виходячи з умов та імперативів подолання глобальної 
кризи. Вкрай низькою за рівнем і дією залишається глобальна колективна відповідальність провідних 
країн світу. Парадокс сучасного етапу глобалізації полягає і в тому, що на його фоні паралельно з 
процесами глобальної інтеграції інтенсивно проходять процеси сучасної цивілізаційної 
диференціації і роз'єднання світу. Зіткнення західної та ісламської цивілізацій стало більше, ніж 
серйозною проблемою. Цей конфліктстав загрозою для всього людства.  

У зв'язку з цим виникає запитання, а чи не є глобальна відчуженість європейців до Росії, а за 
інерцією і до України, закономірністю, а не історичним непорозумінням чи злою волею. Сучасні 
дослідники (Б. Гаврилишин, А. Гуцал та інші) обґрунтовано наголошують, що ситуація України як 
нової, безсумнівно, глобальної держави є ситуацією між двома глобальними цивілізаціями — 
європейською й азійською, що тепер «розходяться» до своїх витоків. Потенційна можливість 
створення глобальної євразійської цивілізації об'єктивно не стоїть на порядку денному XXI століття. 
Говорячи про Україну як нову велику європейську державу, яка прагне відновити своє місце в 
Європі, дослідники і політичні лідери відзначають вкрай суперечливий і негативний феномен 
«зникнення» України з глобальної (світової) бізнесової та інтелектуально-культурної арени 
наприкінці 90-х років XX століття. Незважаючи на те, що європейці цього «недобачають», 
історичним імперативом XXI століття для України є і залишається реінтеграція з Європою і 
глобальна інтеграція у світові структури, але не як «бідного родича» нового глобального світу, а на 
підставі інтенсивного зростання міжнародної конкурентоспроможності завдяки випереджаючому 
внутрішньому розвитку інноваційного типу, в основі якого —великий інтелектуальний потенціал 
нації і працелюбність народу, який пізнав ціну праці. 

Зростання ролі і місця інтелектуальної і гуманітарної глобальної інтеграції вступає у 
суперечність із глобальною теорією трансатлантичного економізму. Але тут можливі компроміси, 
оскільки в нову еру інтелектуальної глобальної економіки трансатлантичний економізм або буде 
неминуче піддано інтелектуалізації, або він зійде зі сцени. Тому, оцінюючи перспективи України 
щодо реалізації її «глобального замислу» — інтеграції в Європу, слід ще раз наголосити, що 
наздогнати Європу Україна не зможе. Вона через внутрішній інтелектуально-інноваційний розвиток 
повинна Європою знову стати і тоді європейці прийдуть до неї за досвідом за наукою. І це трапиться 
вже в першій половині XXI століття. Але вже нині ми повинні розпочати творчу конкуренцію з 
Європою за безпеку і якість розвитку. 

Важливою сучасною прикметною рисою економіки США та інших економічно розвинених 
країн Заходу є систематична еволюційна трансформація під тиском нових і високих технологій. Цю 
трансформацію не слід сплутувати з поняттям системної трансформації, або трансформації 
неринкової економіки до ринкової системи, що є характерною для нових незалежних країн 
Центральної і Східної Європи. Історичний досвід Америки свідчить, що колишня колонія і нація 
фермерів змогла досягти космічних висот завдяки впровадженню машин та нової технології під час 
"промислової революції". Наступні революційні технологічні перетворення відбулисьуже в XX 
столітті – комплексна механізація, автоматизація, кібернетизація, інформатизація, елекронізація і, 
нарешті, перехід до технотронно-інформаційної ери. 

У певні періоди розвиток національної економіки кожної країни об'єктивно входить у 
надзвичайно складну фазу. І тоді питання економічної безпеки стають найпріоритетнішими. Саме в 
такій історичній фазі перебуває сьогодні група республік колишнього СРСР, серед них і Україна. Тут 
одночасно йде зміна суспільно-економічної формації, ведеться радикальна реформа економічної 
системи на фоні структурної кризи і найгострішої загальноекономічної кризи, викликаної і через 
надмілітаризацію економіки в умовах колишнього СРСР. 

Захист економічного суверенітету кожної держави є найвищим національним пріоритетом. 
Зовнішня економічна залежність має власний критичний рівень і межі, за якими йде втрата 
реального державного суверенітету. Економічна могутність держави, економічна сила країни, її 



економічний потенціал і можливості економічного розвитку і прогресу рівною мірою залежать від 
сукупності факторів зовнішньої і внутрішньої безпеки. Тому в сучасних концепціях економічних 
стратегій і політик низки зарубіжних країн (США, ФРН, Японія) виняткове місце відводиться 
питанням захисту економічного потенціалу, тобто питанням економічної безпеки. У цих країнах уже 
інвестовано великі інтелектуальні зусилля на розробку стратегій економічної безпеки, на 
вдосконалення системи стратегічної економічної розвідки і прогнозування. 

Відомо, що на сьогоднішній день незалежні країни  колишні республіки СРСР, серед них і 
Україна, перебувають у центрі уваги. Слід виходити з геополітичного місця і ролі та потенційного 
значення України як могутнього фактора стабілізації в Європі та Євразії. 

З огляду на стратегічні критерії наших зарубіжних політичних і економічних партнерів 
найбільше цікавлять такі питання як специфіка, характер і перспективи нинішньої глибокої 
економічної кризи і кризи управління, межі можливого спаду виробництва, масштаби економічних 
можливостей і загроз для зарубіжних інвесторів, ємкість (нинішня і перспективна) національних 
ринків України, потенцінна конкурентноспроможність економіки в цілому та її складових частин, 
економічні й ресурсні резерви, реальна мобільність та ефективність робочої сили, легальна 
захищеність зарубіжних інвестицій і можливості комерціалізації науково-технологічного потенціалу, 
можливі наслідки повного економічного краху. Усі питання розвитку перехідної економіки України 
є предметом особливої зацікавленості зарубіжних аналітиків. 

Радикальні економічні реформи, приватизація, економічна демократія, зростаюча господарська 
(економічна) самодіяльність населення посилюють інтенсивність економічної динаміки і формують 
передумови для соціально-економічного прогресу. 

На порозі XXI століття стався величезний глобальний вибух  крах тоталітарних політичних, 
економічних і соціальних систем, унаслідок якого кардинально змінилася глобальна ситуація і 
загальна політична картина світу. Розпад СРСР і світової системи соціалізму, ліквідація 
Варшавського пакту, реінтеграція Німеччини, інтенсивна інтеграція Західної Європи, створення 
великої кількості нових незалежних держав у Європі та Євразії, зміни політичних і соціальних 
систем у нових незалежних країнах, посилення процесів глобальної інтеграції  усе це матиме 
величезні історичні наслідки. Під впливом цих процесів на порозі XXI століття світ зіштовхнувся з 
низкою нових глобальних проблем,до розвязання яких він не був і ще не є підготовленим. Серед цих 
нових проблем найважливіше місце посідають проблеми виживання, трансформації і розвитку. 

Без успішного розв’язання означених проблем не можна сподіватись на безпечне майбутнє. 
Глобальна безпека сьогодні зіштовхнулись із новими небаченими раніше загрозами, специфічна 
природа яких чітко простежується на прикладі колишньої Югославії. Модель югославської трагедії є 
глобальною і може повторитись і на території колишнього СРСР. Для України, виникнення і 
становлення якої як великої незалежної європейської держави є по суті глобальним історичним і 
політичним феноменом, проблеми впливу глобальних трансформацій і глобальної інтеграції 
повстали з особливою силою. Якщо протягом найближчих 5-10 років Україна не інтегрується у 
світові і європейські політичні та економічні структури, вона не матиме історичної перспективи як 
незалежна держава. Розв’язання будь-яких актуальних національних проблем не дадуть бажаних 
результатів, якщо ці розв’язання не виходитимуть з повного урахування впливу глобальних факторів. 
Цим визначається особливе значення розробки національних і міжнародних стратегій нових 
незалежних країн, серед них і України. Цим визначається особлива актуальність і значимість 
наукових досліджень у галузі політичної і економічної глобалістики 

Вчені вважають, що одним з головних завдань співробітництва XXI століття є пошук 
можливостей для формування глобальних міжнародних стратегій співробітництва і забезпечення на 
цій основі гарантій і передумов національної і міжнародної безпеки. Відома формула Римського 
клубу: "Мислити глобально, діяти локально", повинна знайти своє втілення. Необхідно суттєво 
розширити традиційне визначення і розуміння проблеми міжнародної безпеки (безпеки виживання, 
існування і розвитку) через глобальну інтеграцію і співробітництво. Вона  розглядається як 
комплексна, багатоаспектна проблема не лише завдяки введенню додаткових чинників і вимірів в 
економічній, екологічній, інформаційній і соціальній сферах, але й завдяки "правам і свободам" 
людини над правами держави. 

Наприкінці XX століття людство полинуло до нового складного етапу історії до епохи 
глобальних потрясінь, криз і трансформацій. Суть нових глобальних трансформацій полягає 
передусім у переході від одного світу з його двома протилежними соціально-політичними 



системами, двома ворогуючими військово-політичними блоками і глобальною конфронтацією до 
якогось нового стану. Але не тільки в цьому. Ліквідація тоталітарних політичних і економічних 
систем, демократизація і відкритість суспільства, включаючи економічну демократію,  це також 
найважливіші і суттєві складники нової стадії трансформацій. 

Сьогодні наука ще не має остаточної відповіді на запитання про характер нових глобальних 
трансформацій. Очевидно, що замість двополярного новий світ може стати або багатополярним, або 
однополярним. Але чи існують гарантії проти реставрації тоталітарних систем і держав, чи 
безповоротною є "холодна війна", чи не замінить її "холодний мир", чи достатньо підстав 
сподіватися, що на зміну епосі конфронтації прийшла епоха співробітництва і розвитку на базі 
співробітництва? Ці та багато інших важливих запитань ще не знайшли відповіді. На рівні робочих 
гіпотез на нинішньому перехідному етапі є можливими всі сценарії розвитку подій аж до реставрації 
тоталітарних систем включно. Питання в тому, чи будемо ми мати хоча б мінімальний набір сил і 
чинників протидії такому можливому розвитку. Наприклад, теоретично є можливим, хоча практично 
і малоймовірним, новий варіант двополярності. Хоч багато вчених і політиків вважають, що 
перетворення Росії в нову наддержаву є нереальним, ця точка зору нам здається не досить 
обґрунтованою. Тут усе залежатиме від внутрішнього розвитку Росії, від її здатності притягати й 
об'єднувати навколо себе інші країни і від загального балансу сил. У будь-якому випадку  фактор 
Росії залишається фактором глобального характеру, а її прагнення як до  великої світової держави і 
наддержави є реальною політикою і стратегією, про що свідчить феномен Білорусії, спроби 
"білорусизації" інших країн багатьох колишніх республік СРСР.  

На рівні наукових гіпотез нині можна вважати найвірогіднішими сценарії багатополярного або 
однополярного світу. Обидва вони є можливими, бо на користь кожного з них діють могутні фактори 
 політичні, економічні і військові. Але їх порівняльні переваги потрібно і можливо визначати лише 
з точки зору глобальної політичної динаміки. А вона нині ще не досить рельєфно окреслена. Разом із 
тим, немає сумнівів, що крах двополярної конфронтаційної структури створює не лише 
безпрецедентні історичні можливості, а й нові небезпеки і загрози людству. 

Серед цих нових можливостей є взаємозалежність, інтеграція та глобалізація політичних і 
економічних процесів і структур як основа для широкого міжнародного співробітництва. Серед 
нових небезпек і загроз  відсутність стабільності, безконтрольність і некерованість регіональних і 
глобальних процесів. Двополярність у системі СРСР-США, хоч і викликала значні загострення і 
конфронтації, але врешті-решт означала і певну стабільність і збалансованість контролю глобальних 
процесів. Сьогодні ми дивимось на той минулий розкол світу в системі двополярності як на архаїзм, 
але та стара глобальна система забезпечувала відносну стабільність через політику і відповідні 
механізми стримування.  

Сучасний перший етап глобальної трансформації і переходу об'єктивно несе в собі 
нестабільність. Простота і відома симетрія глобальної ситуації двополярного світу поступились 
місцем невизначеності і дестабілізації, що видно з прикладу відносин США-Росія, Росія-Україна, 
Росія-інші республіки колишнього СРСР, США-колишня Югославія та інші. 

Ця невизначеність і нестабільність є великою загрозою для загального миру і безпеки. Для 
глобального світового розвитку і в наші дні, як і в епоху "холодної війни", є характерними великі і 
глибокі суперечності і конфлікти, територіальні претензії, етнічна ворожнеча й релігійна 
нетерпимість. Усе це разом узяте створює картину глобальної нестабільності. Тому, як нам здається, 
і в теоретичних пошуках, і в практичній політиці і старі, і новостворені країни повинні шукати 
загальноприйнятні механізми забезпечення стабільності міжнародної безпеки. Аналіз показує, що це 
стане можливим лише на основі пошуку ліній збігу стратегічних інтересів. Дослідники надають 
великогозначення визначенню сучасних і прогнозуванню майбутніх національних і міжнародних 
стратегічних інтересів провідних країн світу. Чи можуть, наприклад, США мати довгостроковий 
інтерес до стратегічного партнерства з Україною? Які політичні й економічні інтереси можуть дати 
поштовх до формування партнерського трикутника США – Україна – Росія, якщо він є реально 
можливим? 

Серед ще недосліджених і не з’ясованих  питань сучасності є і велике питання про нову 
політичну алгебру полюсності. З огляду на попередні первинні дослідження вчені схиляються до 
висновків, що загальна тенденція сучасності  це рух до політичної багатополярності. Але це лише 
робоча гіпотеза, бо багато чинників впливу й аспектів розвитку ще не вивчено і не визначено. Поки 
що зрозуміле одне: рух до багатополярності не може бути спокійним, простим і мирним. Глобальна 



перспектива і стратегічна мета є безальтернативною. Людство, якщо воно хоче вижити й 
розвиватись, повинне рухатись до побудови нового світового порядку, демократичного і 
справедливого, у центрі якого мусить бути людина. Але чи зможе людство усунути головну загрозу - 
загрозу нової "холодної війни"? Готової відповіді на це запитання ще немає, але дослідження цього 
наукового напрямку ведуться вже декілька років, адже потрібні нові підходи, нові погляди і нові 
результати.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

1. Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация. Культурное 
разнообразие в современном мире / Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. — М. : Аспект Пресс, 2004. 
— С. 8– 24. 

2. Білорус О. Глобалізм: інтеграція чи імперіалізм? // Економічний часопис. – 2002. –  №6. 
3. Білорус О., Мацейко Ю.І. Імперативи сталого розвитку в епоху глобалізації // Економічний 

часопис. – 2002. –  №6. 
4. Иноземцев В. Глобализация национальных хозяйств и современный экономический кризис // 

Проблемы теории и практики управления. –1999. – №3. 
5. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. – К. 

1997.– С. 743. 
6. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты // Мировая 

экономика и международные отношения . – 2001. – №3. – С. 69–73. 
7.  Мясников В.С. Взаимоотношения стран мира : тенденции, динамика, перспективы / В.С. 

Мясников. ― М.: Наука, 2006. ― С. 317. 
8. Осьмова М.Н Мировая экономика стран и регионов / М. Н. Осьмова. – М.: Флинт, 2000. – С. 

480. 
9. Письмак В. Тенденції глобалізації // Економіст. – 2001. – №1. 
10. Старостіна А., Каніщенко О. Суперечливі шляхи економічної глобалізації // Економіка 

України. – 2008. – №5. – С. 58–65. 
11. Ступницький О.І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення 

міжнародної економічної взаємозалежності : монографія. – К.: ВПЦ “Київський Університет”. – 
2001. – 243 с. 

12. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія : 
підручник / за науковою ред. доктора економ, наук, проф. В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 
с. 

 
REFERENCES 

1. Berger, P. Cultural dynamics of globalization // The many faces of globalization. Cultural diversity 
in the modern world / Ed. P. Berger, S. Huntington. – Moscow: Aspect Press,  2004. – P. 8–24. 

2. Bilorus, O. Globalism: іntegration or imperialism? // Economic Journal. – 2002. – №6. 
3. Bilorus, O., Maciejko, Y. Іmperatives of sustainable development in the globalization era // 

Economic Journal. – 2002. – №6. 
4. Inozemtsev, V. Globalization national farms and the Economic crisis // Modern problems of theory 

and practice of management. –1999. – №3. 
5. Klymko, G., V. Nesterenko. Fundamentals of economic theory: polit- economical  aspects. –

K.,1997. – P. 743. 
6. Kosolapov, N. Globalization: Essence of International and Political–aspects. // World economy and 

International relations. – 2001.– №3, pp. 69–73. 
7. Myasnikov, V. Relations with countries of the world: trends, dynamics, prospects / V. Myasnikov. – 

M .: Nauka, 2006. –P. 317. 
8. Osmova, M. Economy Worlds countries and regions / M. Osmova. – M .: Flynt, 2000. –P. 480. 
9. Pis'mak, V. Trends of globalization. // The Economist. – 2001. – №1. 
10. Starostina, A., Kanischenko, O. Contradictory ways economic globalization // Economy of 

Ukraine. – 2008. –№5. – P. 58–65. 
11. Stupnytskyi, O. Transnationalization science and technology policy in conditions of increased 

international economic interdependence: Monograph. –K .: –"Kyiv University". – 2001. –243 p. 



12. Fedorenko, V., Didenko, A., Ruzhenskyy M., Itkin, O. Political economy: textbook / ed by Doctor 
of economic sciences, professor V. Fedorenko. – K .: Alerts. – 2008. – 487 p. 


	_GoBack
	_Ref225668241

