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нacaмперед ефективнa cтрaтегiя ведення ЗЕД, якa повиннa розроблятиcя 

лише у комплекci iз зaгaльним cтрaтегiчним плaном функцiонувaння 

пiдприємcтвa. Лише розробкa конкретного плaну зaходiв дозволить 

вiтчизняним пiдприємcтвaм визнaчитиcя з оcновними видaми дiй щодо 

виходу нa зовнiшнi ринки тa зaкрiпити cвої позицiї як 

конкурентоcпроможних гоcподaрюючих cуб’єктiв.  
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Становлення та розвиток громадянського суспільства є масштабним 

процесом, неподільно пов'язаним з багатьма чинниками, економічний серед 

яких відіграє вирішальну роль. Так, на приклад, невдоволення економічною 

складовою життя завжди передує усім іншим чинникам, що провокують 

зародження суспільних невдоволень та конфліктів, і, навпаки, економічно-

здорове суспільство має достатньо соціальної енергії для набуття нового 

культурного, наукового та духовного досвіду. 

Залежність рівня освіченості, а разом з цим і рівня самосвідомості 

населення, від рівня економічної стабільності, зокрема рівня ВВП на душу 

населення, вдало демонструє прямий зв’язок між цими факторами (Індекс 

розвитку людського потенціалу). Країни з найвищим індексом розвитку 

людського потенціалу (ІРЛ): Канаду (1,827 трильйони доларів), Північну 

Америку (16,8 трильйони доларів), Північну та Західну Європу (Німеччина – 
3,635 трильйони доларів), Скандинавські країни (Фінляндія - 256,8 трильйони 

доларів), а також Австралію (1,561 трильйони доларів) прийнято вважати 

країнами зі стабільністю, сприятливими умовами для створення сім’ї та для 

ведення власного бізнесу. Ці країни мають високі показники освіченості 

населення, низькі показники захворюваності та смертності, соціальних 
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конфліктів майже не виникає. Спостерігається висока толерантність, 

відсутність упередженого або занадто бюрократизованого механізму влади, 

високий рівень соціальної свідомості та відповідальності серед населення. На 

противагу таким країнам можна навести країни з низьким або середнім ІРЛ: 

Китай (9,24 трильйони доларів), Ірак (222,9 мільярди доларів), Афганістан 

(20,72 мільярди доларів), Африканські країни та інші. Тривалість життя в 

деяких з таких країн, на приклад, в Зімбабве, становить в середньому 34 роки, 

відчуття соціальної відповідальності та культури в таких країнах значно 

гірше ніж в інших. Спостерігаються постійні збройні конфлікти. 

З вищенаведених даних можна зробити висновок, що саме розвиток 

економіки та науки в однаковій пропорції допоможе побудувати сильне, 

демократичне суспільство. Дуже важливу роль на цьому шляху відіграватиме 

альтернативна суспільно-політична освіта молоді (Європейський 

Молодіжний парламент, програма роботи ООН для молоді, та інші проекти, 

організовані UNDP (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй), адже 

саме молоде покоління визначатиме подальший шлях розвитку своєї країни, 

при цьому важливо враховувати всі переваги міжнародної інтеграції в таких 

питаннях. 

 
 

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 

Бреус С.В., доцент 

Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) 

 

За сучасних реалій відбувається нарощування негативних тенденцій у 

сфері вищої освіти, які формуються під впливом низки факторів, котрі, у 

свою чергу, являють собою загрозу як економічній безпеці держави, так і 

економічній безпеці вищих навчальних закладів (ВНЗ).  

Економічна безпека ВНЗ виходить із загального розуміння 

економічної безпеки, котра є головною складовою національної безпеки. 
Згідно з [1] економічна безпека – це такий стан національної економіки, який 

дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний 

задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави.  

Найчастіше в сучасній літературі економічну безпеку ВНЗ 

розглядають з позицій ресурсного та захисного підходів – як стан вишу, в 

якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або захисту 

від загроз діяльності ВНЗ [2]. У праці [3] наводиться визначення економічної 

безпеки ВНЗ. Економічна безпека ВНЗ – це такий стан його економіки, який 

дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і гарантує 


