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Україна сьогодні знаходиться на етапі реформування економіки та інтеграції у 

світове суспільство. Експерти, враховуючи потенціал України, пророкують їй 

досить вагоме місце у системі світових економічних зв’язків. Наявність того факту, 

що українське суспільство сьогодні готове до такої форми розвитку і активно 

сприяє цьому, підтверджує ці прогнози. Активний розвиток інтернету, економічні та 

соціальні об’єднання світового масштабу, активна діяльність транснаціональних 

компаній, пов’язана з впливом на національні ринки, світові інтеграційні процеси – 

це все сьогодні можна побачити поруч з нами. Це все є процесами глобалізації, 

інструментарій якої виступають найперспективніші економічні та соціальні 

програми. 

На сьогоднішній день можна із впевненістю сказати, що глобалізаційні 

процеси проникають у життя людей усього світу. Сучасні економісти, юристи та 

політологи сприймають глобалізацію, як даність, а існуючі протиріччя між 

прихильниками глобалізації та антиглобалістами мають вигляд лише визначення 

наслідків цього процесу. Так чи інакше, діяльність інструментів глобалізації 

достатньо повноцінно відчутна сьогодні. 

Основною рушійною силою глобальних процесів дуже часто вважають 

молодь. Молодь формує основні тенденції моди, культурних та соціально-

економічних правил. Тому молодіжні організації мають досить великий вплив у 

світовому співтоваристві. Студентські проекти притягують сотні тисяч учасників не 

тільки з числа студентів. Активну участь у таких проектах беруть і компанії зі 

світовим ім’ям.  

Далеко не останню позицію у числі світових студентських займає 

міжнародний студентський проект SIFE, «Students in free enterprise», який у 

перекладі з англійської значить «Студенти у вільному підприємництві». Вже майже 

30 років у світовому просторі веде свою діяльність ця міжнародна програма. В 

Україні це явище з’явилось відносно нещодавно, але вже встигло знайти своїх 

прихильників. Концепція цієї програми дуже проста: працюючи в команді під 

керівництвом наставника-викладача, студенти SIFE використовують набуті знання 

для створення та втілення програм, направлених на навчання інших принципам 

ринкової економіки, навичкам особистого успіху та підприємництва, фінансовій 

грамотності, принципам збереження довкілля та діловій етиці, а також на 

реалізацію бізнес-проектів, які спрямовані на усі ці фактори. У цій програмі 

приймають участь більше 40 тисяч студентів зі всього світу. В кожній країні, де 

існує програма SIFE, в кінці академічного року відбуваються Національні 

змаганнями SIFE, які є одним з найважливіших подій для студентів-учасників 

змагань.  Під час змагань команди презентують результати своїх проектів перед 

суддями, в ролі яких виступають представники найвпливовішого бізнесу у країні. 

Судді оцінюють проекти і визначають кращу команду, яка досягла найбільшого 

позитивного впливу на покращення якості життя та життєвого рівня суспільства. Ця 



команда отримує звання Національного чемпіона SIFE та здобуває право 

представити свою країну на Всесвітньому кубку SIFE. Програма допомагає 

студентам змінювати світ на краще вже сьогодні та усвідомлювати власний 

потенціал для подальшого розвитку в якості майбутніх бізнес-лідерів. 

Допомагаючи іншим, студенти розвивають ділові та лідерські навички, 

розширюють кордони свого позитивного впливу на світ навколо. SIFE створює 

ґрунтовну платформу для отримання досвіду, що змінює життя багатьох людей, і 

забезпечує нову генерацію молодих талантів необхідними знаннями та вміннями 

для побудови успішних компаній, міцного суспільства та світу з більшими 

можливостями для кожного. 

Виходячи з того, що глобалізація є процесом світової економічної, соціальної 

та культурної уніфікації та інтеграції, можна із впевненістю сказати, що програму 

SIFE можна розглядати, як інструмент глобалізації. Для підтвердження цього 

твердження, можна розглянути основні етапи підготовки та реалізації проектів 

учасників програми SIFE. Майже завжди команди залучають до участі у своїх 

проектах представників бізнесу. У переважній більшості бізнес відкритий для 

співпраці з командами SIFE. Це пов’язано з тим, що обертів набирає процес 

соціалізації бізнесу у світі. Керуючись «Глобальним Договором» ООН, який був 

прийнятий більш ніж 130 країнами та 6000 компаніями у світі, бізнес прагне 

долучитись до соціальної відповідальності, займаючись соціальними та 

екологічними акціями та програмами. Згідно цього договору, компанії повинні 

турбуватись не тільки про максимізацію прибутку, але й про соціальний вигляд 

своєї структури, як повноцінного «корпоративного громадянина у світовій 

економіці». Цей договір дає змогу підприємцям: втілювати соціальну 

відповідальність свідомо та найбільш ефективними шляхами, досягнути більш 

розвиненої та сильної структури в середині компанії, бути частиною нової культури 

в контексті міжнародного бізнесу, набути статусу партнера, якого обирають 

найвідоміші мультинаціональні корпорації, мінімізувати ризики менеджменту 

превентивними методами, стати членом дійсно глобальної мережі, що об'єднує 

тисячі компаній та організацій з усього світу, набути можливості отримати доступ 

до ресурсів ООН щодо розвитку та посилення мотивації ваших співробітників та 

продуктивності в цілому. Програма SIFE грає роль об’єкта для інвестування таких 

соціально-відповідальних підприємств. Яскравим прикладом компаній, які виявили 

бажання співпрацювати з програмою SIFE: «Coca-Cola», «Ecobank», «BIC», 

«Microsoft» та інші. В Україні найбільшу активність виявляють компанії, які 

користуються величезною повагою у бізнес-суспільства: «Філіп-Морріс Україна», 

«PZU - Україна», «ABInBev», «Ernst&Young». Також, невеликі підприємства 

підтримують локально команди SIFE. Можна зі впевненістю говорити про 

глобалізаційні процеси, які притаманні програмі SIFE. Мета, та норми реалізації 

проектів під егідою програми SIFE є єдиними у всьому світі, що підтверджує тезу 

про те, що SIFE є інструментом глобалізації. 

З кожним роком проекти SIFE набувають усе більшого розмаху. У 2011 році, 

на міжнародних змаганнях SIFE, команда з Німеччини реалізувала проект, у якому 

було залучено декілька країн. Аналізуючи темпи та вектор розвитку програми, 

можна прогнозувати набування глобальних масштабів не тільки мети, але й 

конкретних проектів у недалекому майбутньому. 



Зваживши усі аспекти діяльності програми SIFE, можна простежити, що 

твердження про те, що ця програма є досить ефективним інструментом 

глобалізації, підтверджується. Залучення до процесів глобалізації майбутнього 

усього людства – молоді – грає роль каталізатора у процесі світової інтеграції. Цей 

факт прискорює процес глобалізації суспільства, а такий інструмент, як програма 

SIFE не тільки самореалізується у цьому процесі, але й створює умови для 

поширення процесів глобалізації в інші проекти. Найяскравіше підтвердження 

цього – екологічні проекти, та співпраця різних студентських проектів з SIFE, 

наприклад «AIESEC». 

SIFE, як самостійна студентська організація, є унікальним інструментом 

глобалізації, одним з найперспективніших, але вже вагомих у світовому просторі. 

Можна погоджуватись, або заперечувати позитивний вплив інструментів 

глобалізації та самого її факту, але сьогодні цей процес є данністю, а такі проекти, 

як SIFE, що дають змогу самореалізації молоді, мають набагато більше 

позитивних рис, ніж негативних, що підтверджено світовою практикою. Сприяння 

цьому процесу є дуже важливим чинником розвитку України, ефективним 

менеджерським рішенням, та шляхом до набуття вигідного статусу України у 

світовому просторі! 
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