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1. Въведение

- Епоха на глобализация 4.0

- Дилема или императив за развитието на страната в епохата

на глобализация 4.0 са обществото на знанието и хуманизмът 
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2. Основна теза

Основните измерения на прогреса на обществото и света се

определят от начина на използване, разпределяне и

създаване на жизнени ресурси. Производството на ХХІ век е

напълно зависимо от факторите време, знания, информация,

предприемчивост и иновативност, основани на хуманизъм,

осигуряват абсолютни предимства и са гарант за прогрес.
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3. Антитеза

Корпорациите преодоляват пазарни и непазарни

ограничения и прехвълят върху държавите и конкурентите

разходи за структурни промени, норми на обучение,

трудности при разрешаване на социални проблеми и

прилагане на еконорми, хуманизъм и др.
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4. Методология на изследването

Изследва се връзката между икономиката на знанията,

икономическата сигурност и хуманизма за постигане на

степен на развитие и прогрес в България.
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5. Новите знания и тяхното управление за 
устойчиво развитие
Последните геополитически промени

Причините за тези трансформации

Създаването на системност за натрупване на потенциал за

организиране и генериране на нови знания

Науката - основната производствена сила на съвременното

общество
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6. Икономическата сигурност

Стабилност и независимост на държавата и как чрез

стопанската система се повишава нивото на икономическа

сигурност

Съвкупното ниво на икономическа сигурност, която

представлява сигурността на всеки субект – участник в

икономиката на държавата
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7. Изграждането на доверие, демократични 
устои и хуманизъм
Доверие

Демократични устои

Хуманизъм
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Заключение

Науката си остава най-могъщия инструмент на разума за

увеличаване на просперитета и благоденствието и в

съчетание с хуманизма се явяват най-значителните

императивно свързани елемента за прогреса на обществото.
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