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competency and representativeness. The principles on which experts are chosen are published on the
website and as well as the CV of all experts. Possible conflicts of interests are taken seriously.

— Comprehensive or specialized evaluation. AERES strongly supports an integrated evaluation of the
higher educational research sector and therefore considers the multiplicity of agencies as a hindrance to
this. It discusses with the specialized agencies and bodies in order to unify methodology and coordinate
procedures. It also diversifies its own approach to take into account disciplinary specificities in research
and teaching that are used as a justification for separate evaluation agencies.

The French system of quality evaluation in higher education is developing. Significant changes have
occurred over the past decade. The rise in number of foreign students confirms the correctness of the
chosen direction.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГРОЗИ
ТА МОЖЛИВОСТІ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ECONOMIC SECURITY UNDER GLOBALIZATION: THREATS AND OPPORTUNITIES

Анотація. Розглянуто вплив глобалізації на економічну безпеку держав на прикладі України. Охара-
ктеризовано можливі загрози та можливості для економік держав світу, дано авторську оцінку.
Аннотация. Рассмотрено влияние глобализации на экономическую безопасность государств на при-
мере Украины. Охарактеризованы угрозы и возможности для экономик стран мира, дано авторскую
оценку.
Annotation. The influence of globalization on the economic security of the states on the example of Ukraine
were investigated. Possible threats and opportunities for the economies of the worldhave been characterized,
the author gives his assessment.

Забезпечення економічної безпеки — пріоритетний напрям діяльності держави, адже необхід-
ність у забезпеченні своєї безпеки суспільство відчуває постійно. У наш час посилення багатьох
загроз економічної безпеки відбуваються під впливом дії процесу глобалізації, яка розвивається у
світі з шаленою швидкістю. Надалі продовжується активний розвиток світового господарчого
комплексу торгових, виробничих, фінансових відносин; національні економіки переплітаються й
взаємодоповнюють один з одним. З другого боку, економіки держав стають відкритішими, збіль-
шується ймовірність попадання національного ринку у залежність від ринків інших держав, відбу-
вається відтік капіталу.
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Основні загрози та можливості прояву глобалізації в області економічної безпеки представлено
на рис. 1. Україна, як суб’єкт міжнародних відносин, також приймає активну участь у глобалізації.
Ми є членами таких міжнародних організацій, як ООН, Європейський банк реконструкції та роз-
витку, МВФ, Рада Європи, СОТ та інші [1]. Це безумно є позитивною стороною. Але з іншого бо-
ку, на економічну безпеку нашої держави також у деякій мірі впливати такі ризики, які безпосере-
дньо зв’язані з глобалізацією як:

― Висока ступінь відкритості економіки, що тягне за собою відміну імпортного мита, спро-
щення норм торгівлі й процедур, що пов’язані з технічними бар’єрами у торгівлі. Наслідок від
цього такий — в Україну з інших країн світу можуть безперешкодно потрапляти не якісні товари,
ми стаємо не захищеними від демпінгу і свавілля ТНК.

― Критично високий рівень іноземних інвестицій у стратегічні галузі економіки. Як наслі-
док — відплив капіталу закордон. За 21 рік незалежності України відтік капіталу з країни склав
$167 млрд, що означає, що кожен рік з української економіки йде по $8 млрд до офшорних зон.
Частина цих виведених коштів повертається до нас у вигляді кредитів і корупційних платежів. Ми
знаходимося на 9 місці серед країн-лідерів з вивезення капіталу [2].

― Збільшення чутливості до економічної та валютно-фінансової нестабільність у світовій
економіці. Яскравий приклад — економічна криза 2008 року. Лише за останні два місяці 2008 р.
експорт товарів з України скоротився на 16 % у річному обчисленні, а в січні-липні 2009 р. — аж
на 49 %.
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Загрози Можливості

Вплив глобалізації на економічну безпеку

Рис. 1. Можливості та загрози глобалізації
Джерело: побудовано автором на основі [3].

Отже, глобалізація — суперечливий процес, у якому високо розвинуті країни розвиваються, а
слаборозвинуті — навпаки падають. Щодо України, то для нас цей процес є більш позитивним
чим негативним, бо ми почали процес інтеграції до ЄС, що відкриває майбутнє України за іннова-
ційною економічною політикою. Якщо Україна братиме участь у більшій кількості зон вільної то-
ргівлі, то процес економічної глобалізації буде для нас легшим і швидшим.

Також, глобалізація може стати фактором, що змусить вітчизняного виробника, з метою під-
тримки його діяльності, вийти на новий рівень, а економіці держави стати конкурентоспроможні-
шою, оскільки виклики та загрози викликають необхідність удосконалення і розвитку всіх еконо-
мічних потенціалів держави.
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