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Щоб розкрити тему «Інвестиції як фактор впливу на економічну безпеку 

ВНЗ», потрібно більш глибоко розібратися в суті поняття «економічна 

безпека». Дослідженням питань економічної безпеки займалась велика 

кількість науковців, зокрема такі як: Бінько І.Ф., Таганова Д. Н., Шлемко В. Т., 

Г.В. Пастернак-Таранущенко, В.Г. Предборський, Л.В. Шевченко. Так, Шлемко 

В. Т. та Бінько І.Ф. пропонує так визначення економічної безпеки: економічна 

безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість 

до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, 

суспільства, держави [1]. 

Об’єктом економічної безпеки виступає як економічна система взята в 

цілому, так і її складові елементи: фінансові ресурси, людські ресурси тощо [1].  

Негативні тенденції в діяльності суб’єктів господарювання спонукають їх 

до пошуку альтернативних методів управління. В зазначеному контексті, 

обґрунтування складових економічної безпеки та чинників, що впливають на її 

функціонування є важливим етапом при формуванні механізму її впровадження 

[2]. Зазначене актуальне і для вищих навчальних закладів (ВНЗ), які можуть 

виступати в якості суб’єктів господарювання. Таким чином визначення 

економічної безпеки підприємства певною мірою характерне і для вищих 

начальних закладів. 

Важливим завданням, котре постає перед вишами в сучасних умовах є 

забезпечення їх конкурентоспроможності, котра пов’язана з рівнем економічної 

безпеки ВНЗ та знаходиться під впливом низки факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Серед яких вагоме значення має забезпечення 

високого рівня інвестиційного розвитку вищих навчальних закладів.  

Майбутнє економіки України залежить, у тому числі, від рівня 

інноваційного та інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання, до яких 



можна віднести і ВНЗ. 

Для того, щоб витримувати існуючу конкуренцію вищим навчальним 

закладам доцільно реально оцінювати конкурентні переваги, сильні та слабкі 

сторони для здійснення інвестиційної діяльності. Від рівня інвестиції залежить 

економічна безпека ВНЗ. Для модернізації системи вищої освіти, та її 

наближення до європейських стандартів, потрібне належне інвестиційне 

забезпечення. Освіта відіграє й відіграватиме надалі вирішальну роль у 

модернізації економіки та усесторонньому розвитку держави, оскільки саме 

країни з найбільш могутнім освітнім потенціалом забезпечують прогрес 

людства [3]. 

Під інвестиціями в науку розуміють фінансові, майнові, інтелектуальні та 

інші ресурси, які сприяють розвитку освіти [3]. Зокрема, в якості інвестицій 

можуть виступати і поповнення науковими виданнями бібліотеки; придбання 

технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки для проведення занять; 

впровадження і розвиток електронного ресурсу ВНЗ, щоб кожен студент мав 

прямий доступ до навчально-методичних матеріалів тощо.  

У цьому контексті важливого значення набуває збільшення інвестицій в у 

людський капітал (освіта є основою формування людського капіталу, а 

інвестиції в освіту – джерело майбутнього доходу) [4]. 

Людський капітал виступає необхідною умовою становлення економіки 

знань, а продукування знань та ідей є основою економічного розвитку. Освіта, 

виховання, здоров’я, розвиток творчих здібностей виступають чинниками 

формування якісного людського капіталу, що забезпечить у майбутньому 

високий рівень особистого та суспільного доходу, мультиплікативний 

макроекономічний ефект [4].  

Держава виступає головним інвестором системи освіти, оскільки такі 

витрати мають суспільно корисну цінність. Розвиток економіки знань 

характеризується домінуванням людського капіталу над іншими видами 

капіталу, яке особливо виділяється у країнах з високим рівнем доходів, зокрема, 

у Японії, Швейцарії, Німеччині, США його частка становить 80 % [4].  



У вишах, де застосовуються найновітніші технології та методи навчання, 

буде вищою результативність навчання, що позитивно вплине не тільки на його 

конкурентоспроможність на ринку праці, але на конкурентоспроможність 

держави. В розвиток приватних вищих навчальних закладів, керівництво 

вкладає максимум коштів, щоб забезпечити високий рівень його 

конкурентоспроможності та залучити якомога більше студентів, тому що їхній 

дохід залежить від кількості студентів. Але державні ВНЗ потребують 

допомоги з боку держави.  

За допомогою інвестування у впровадження результатів новітніх 

досліджень щодо покращення ефективності навчання можна значно полегшити 

діалог «викладач-студент-викладач», адже викладач буде використовувати 

найефективніші методи навчання і це допоможе зробити навчання більш 

ефективним та результативним, а також допоможе заощадити час.  

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що збільшення обсягів 

інвестицій в освіту сприятиме як забезпеченню економічної безпеки ВНЗ, так і 

економічної безпеки держави.  
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