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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 

Вищі навчальні заклади (ВНЗ), які є важливим інститутом суспільства, виступають 

одночасно і як провідники інновацій, і як центри знань. 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 ВНЗ. Зазначене 

актуалізує питання необхідності посилення уваги до підвищення якості вищої освіти 

як сфери здійснення соціально-економічних інвестицій, котрі мають важливе 

значення для забезпечення як економічної безпеки держави, так і економічної 

безпеки вищих навчальних закладів України.  



АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 

 

Аспекти, пов’язані з ефективним функціонуванням вищої освіти розглядали певною 

мірою в наукових працях такі науковці: В. Андрущенко, А. Бойко, Д. Дзвінчук, В. 

Журавський, В. Кощин, В. Кремень, В. Кушерець, О. Луговий, О. Ляшенко, С. 

Максименко, М. Михальченко, В. Огнев’юк, В. Семиноженко, В. Ткаченко, Л. 

Федулова та інші.  

 

Дослідженням питань забезпечення економічної безпеки ВНЗ займались науковці: 

Т. Боголіб, Г. Козаченко, В. Мартинюк, Г. Тюлєнєв, І. Стеців та інші. 

 

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

Проте, незважаючи на наукові напрацювання у цій сфері, на сьогодні практично 

відсутні цілісні наукові дослідження, пов’язані з забезпеченням економічної безпеки 

вітчизняних ВНЗ. 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ 

 

Мета дослідження полягає в розробці заходів, які сприятимуть забезпеченню 

економічної безпеки вітчизняних ВНЗ. 

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Економічна безпека ВНЗ виходить із загального розуміння економічної безпеки, 

котра є головною складовою національної безпеки. Згідно з [10] 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. Складовими економічної безпеки є: макроекономічна, 

фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, 



виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. 

 

Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії, що 

ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних 

інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної та політичної 

систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи [8]. 

 

В сучасній літературі не існує єдиного підходу до визначення економічної безпеки 

ВНЗ. Найчастіше її розглядають з позицій ресурсного та захисного підходів – як 

стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або 

захисту від загроз діяльності ВНЗ. Головними поняттями є загрози діяльності ВНЗ і 

достатність ресурсів для запобігання їхньої реалізації, що стабілізує діяльність ВНЗ і 

надає їй певної стійкості [9]. 

 

В праці [12] наводиться таке визначення економічної безпеки ВНЗ. Економічна 

безпека ВНЗ – це такий стан його економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 

внутрішніх та зовнішніх загроз і гарантує стабільне функціонування та динамічний 

розвиток. Також зазначається, що важливим є розгляд економічної безпеки як 

процесу у статиці і динаміці та наводиться така характеристика складових 

економічної безпеки ВНЗ: 

 

1. Фінансова складова – вважається провідною й вирішальною, оскільки у 

ринкових умовах господарювання фінанси є основою будь-якої економічної 

системи. Фінансова складова – це взаємовідносини у галузі фінансів, які 

виникають під час здійснення фінансово-економічної діяльності ВНЗ. 

2. Інтелектуальна й кадрова складові: охоплюють взаємозв'язані і водночас 

самостійні напрями діяльності ВНЗ: 

 перший – зорієнтовано на роботу з професорсько-викладацьким 

складом, на підвищення ефективності діяльності всіх категорій 

персоналу і одночасно створення необхідних умов для розвитку 



особистості. 

 другий – націлено на збереження й розвиток інтелектуального 

потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або на її 

використання (зокрема забезпечення збереження авторських прав на 

лекційні, методичні матеріали тощо). 

 

3. Технічна складова: наявність аудиторних площ відповідно до встановлених 

норм, забезпечення навчального процесу необхідною технікою, що відповідає 

сучасним світовим аналогам (оснащення комп’ютерних, лабораторних 

аудиторій підручними матеріалами для проведення занять). 

4. Технологічна складова забезпечення проведення занять з дотриманням вимог 

щодо викладання навчальних дисциплін (індивідуальні плани викладачів, 

навчальні, робочі програми, календарні плани тощо). 

5. Нормативно-правова складова: забезпечення матеріалами чинного 

законодавства України, з одного боку, як суб’єкта приватного сектора 

економіки, з іншого, як навчального закладу, які регламентують діяльність 

ВНЗ. 

6. Інформаційна складова – використання інформації двох середовищ: 

внутрішнього та зовнішнього. До першого зараховуємо економічну 

інформацію, яка формується під час фінансово-господарської діяльності ВНЗ 

та навчального процесу безпосередньо. До другого – інформацію, що 

формується поза межами ВНЗ і використовується для вивчення конкурентного 

середовища (діяльності інших ВНЗ), демографічного стану, фінансової 

спроможності населення тощо. 

 

Автори в праці [7] зазначають, що крім забезпечення екосесента (economic security 

of enterprise) є нагальна необхідність забезпечення економічної безпеки й суспільно 

важливих соціально-економічних систем, до яких належать вищі навчальні заклади 

(ВНЗ), котрі вони пропонують називати «екосесед» (economic security of education). 

Також відмічається, що ВНЗ можна розглядати з двох позицій: 



 

1. Визнання ВНЗ економічною корпорацією, діяльність якої відбувається на 

конкурентному ринку і має зосереджуватись на виробництві та комерціалізації 

знань. Це зумовлює доречність застосування у розв’язанні проблематики 

економічної безпеки ВНЗ принципових підходів до забезпечення економічної 

безпеки суб’єктів господарської діяльності з урахуванням особливостей 

діяльності ВНЗ, її продукту – знань та його комерціалізації.  

2. Визнання важливості ролі ВНЗ у суспільних процесах розширеного 

відтворення робочої сили, а вища освіта є зосередженням духовного 

потенціалу нації, системою виховання та підготовки молоді, де увага має 

акцентуватись на творчості, змісті та індивідуальності у навчанні, формуванні 

інтелектуального майбутнього. Тоді проблематику ексосеседа потрібно 

формувати в контексті економічної безпеки країни.  

 

Проте автори [7] зазначають, що «експлейнарний базис екосеседа має формуватись 

на деякій змішаній позиції, яка зумовлена тісним зв’язком соціальних відносин у 

системі національної вищої освіти з економічними відносинами». 

 

Враховуючи загальні підходи до терміну «економічна безпека ВНЗ» при її 

оцінюванні як і економічної безпеки держави увагу необхідно приділяти виявленню 

загроз та розробці заходів щодо їх подолання. 

 

Так як у сфері вищої освіти відбувається нарощування негативних тенденцій, то 

фактори, які їх формують виступають одночасно і загрозами економічній безпеці 

ВНЗ. Так, до загроз можна віднести: погіршення якості вищої освіти, відтік 

кваліфікованих кадрів з ВНЗ, зменшення чисельності абітурієнтів, непрозорий 

механізм розподілу бюджетних коштів та скорочення обсягів державного 

фінансування, загострення конкуренції між вишами за абітурієнтів та між 

випускниками на ринку праці тощо. 

 



За таких умов знижується престиж роботи науковця і викладача, якість 

підготовки сучасних випускників як очима роботодавців, так і очима 

випускників. Так, близько чверті (26%) роботодавців вказали на те, що за останні 5 

років якість підготовки випускників в українських ВНЗ погіршилася, на думку 30% 

– що не змінилася, і 20% роботодавців впродовж останніх років зауважили 

покращення якості підготовки молодих спеціалістів. Значною проблемою 

абсолютно для всіх випускників, незалежно від рівня їхньої теоретичної підготовки, 

компанії вважають відірваність знань від практики, непідготовленість до роботи в 

реальному бізнесі і нерозуміння того, як цей бізнес працює. Оскільки саме ця 

проблема зустрічається найчастіше, всі опитані компанії намагаються вирішувати її 

власними силами – шляхом додаткового навчання «новачків» безпосередньо в 

компанії, а також співробітництва з ВНЗ [3].  

 

З точки зору студентів рівень освіти в Україні також є критичним, так за 

хорошу освіту та високий рівень знань борються всього 38% опитаних студентів, а 

на диплом престижного вищого навчального закладу розраховують 10% [13]. 

 

При цьому, до сучасної української освітньої системи студенти ставляться досить 

критично: 41% з них вважають, що вона забезпечує посередній рівень освіти, 7,5% – 

низький і дуже низький, 40% – загалом оцінюють рівень освіти як досить високий і 

8% – як дуже високий. Хотіли б навчатися за кордоном 55% респондентів (29% 

утрималися б від цього). Головними перешкодами для отримання освіти за 

кордоном студенти назвали нестачу грошей (51,5%), недостатнє знання іноземних 

мов (33%), відсутність інформації про такі можливості (21%) і невизнання в Україні 

іноземних дипломів (9%) [13]. 

 

Одне з важливих завдань ВНЗ у сучасних умовах полягає у підготовці 

конкурентоспроможних фахівців як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку 

праці. За цих умов виникає необхідність підвищення якості освіти, адже на 

сучасному етапі розвитку економіки України освітянська сфера, у тому числі і вища, 



знаходиться під впливом негативних факторів, які пов’язані, зокрема, з недостатньо 

ефективним механізмом розподілу бюджетних коштів (для України проблемою є не 

рівень фінансування, який фактично відповідає зазначеному у Законі України «Про 

освіту» – 10% ВВП [6], а неефективний механізм розподілу державних фінансових 

коштів, до то ж з урахуванням індексу інфляції витрати держави на освіту 

зменшуються з кожним роком). 

 

Однією з найзначніших конкурентних переваг України на шляху до розбудови 

економіки знань є високий рівень освіченості її громадян. Так, 45 % української 

робочої сили мають вищу освіту (за цим показником Україна посідає п’яте місце 

серед 37-ми країн) [16]. 

 

У відповідності з результатами проведеного загальнонаціонального опитування з 

метою дослідження громадської думки щодо вступу до вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та певних 

питань якості освіти третина населення України (32 %) питання вдосконалення 

якості вищої освіти відносить до завдань першочергової важливості [14]. 

 

Україна все ще відноситься до країн з якісною освітою (за результатами досліджень 

Мельбурнського університету опублікованими у 2012 році держава увійшла до 25 

країн з 48 – зайняла 25 місце). Серед більш ніж 20 критеріїв для порівняння були 

державні інвестиції у вищу освіту, підготовка потрібних для країни фахівців, зв’язок 

з університетами за кордоном тощо. В п’ятірці лідерів знаходяться такі країни, як 

США, Швеція, Канада, Фінляндія і Данія [16]. 

 

За даними глобального рейтингу конкурентоспроможності, незважаючи на 

суттєву втрату позицій (Україна у 2013-2014 роках порівняно з даними за 2012-

2013 роки перемістилась на 11 позицій, з 73 на 84 місце, отримавши показник 4,05 

бали з 7 можливих), найкращий стан справ спостерігається з охопленням населення 

освітою, якістю викладання природничих та математичних наук, рівнем розвитку 



залізниці та обсягах ринку. Негативним є те, що у зв’язку з неналежним рівнем 

впровадження наукоємних технологій у виробництво та фінансування науки не на 

належному рівні з часом якість освітніх послуг та рівень вітчизняної науки 

помітно знижується [1]. 

 

Особливої уваги заслуговує позиція України в рейтингу здатності країни на 

втримання талантів, тобто високоосвічених кадрів та молодих кваліфікованих 

спеціалістів, за яким Україна посіла 140 місце з 148. На фоні розвинутої 

Європи, в державах якої дані індекси мають максимальне значення, шансів на 

утримання кадрів, які могли б в перспективі допомогти країні подолати 

труднощі сьогодення, практично не лишається [1]. 

 

Функціонування вітчизняного ринку праці характеризується дисбалансом між 

попитом та пропозицією професій, що призводить до невідповідності потреби ринку 

праці у фахівцях з вищою освітою обсягам їх підготовки, оскільки зараз в системі 

вищої освіти орієнтуються передусім на необґрунтований попит молоді на певні 

спеціальності, а не на потреби економіки. Це сприяє збільшенню рівня безробіття 

серед випускників ВНЗ та соціальної напруженості в суспільстві [4]. 

 

До основних факторів, які справляють вплив на погіршення якості освіти, яка 

є однією з загроз економічній безпеці ВНЗ, можуть бути віднесені такі: 

 

1. Незадовільний стан науково-дослідної діяльності ВНЗ на сучасному етапі. 

Світовою практикою доведено, що лише тісне поєднання освіти з наукою є 

запорукою забезпечення високої якості освіти та належного інтелектуального 

супроводу державотворення [5]. 

Сьогодні українська наука, і зокрема, наука ВНЗ, перебуває в критичному стані, 

який не тільки не відповідає потребам сучасної якісної освіти, а й створює реальну 

загрозу як економічній безпеці ВНЗ, так і економічній безпеці держави. Для 



більшості вчених, що працюють у ВНЗ України, наукова діяльність перетворилася в 

хобі, а викладач-науковець став у кращому випадку викладачем-методистом.  

 

Залишковий принцип державного фінансування науки і освіти в обсязі 0,3-0,5% 

ВВП є однією з основних причин відсталості української науки. Адже, якщо в 

державі на науку припадає менше ніж 2% ВВП, розпочинаються руйнівні процеси 

не лише в самій науці, а й в економіці і суспільстві в цілому. Для прикладу цей 

показник складає 3,5% в Ізраїлі, 2,75% – в Японії, 2,05% – в США. А це визначає і 

відповідну віддачу і відповідні наслідки, і відповідну перспективу соціально-

економічного розвитку. Навіть передбачені Законом України «Про науку і науково-

технічну діяльність» 1,7% ВВП не допоможуть розв’язати проблему [17]. 

 

2. Низький рівень інноваційності освіти. В усі часи відносно невисокі показники 

науково-дослідної роботи в Україні були чи не найголовнішою причиною того, що 

жоден наш університет не зміг увійти до 500 найбільш рейтингових університетів 

світу. Сьогодні, проголошуючи рух до інноваційної економіки, ніхто серйозно не 

з'ясував, а що це конкретно означає в контексті української економіки з 

урахуванням стану вітчизняної науково-технологічної сфери. Без глибокого аналізу 

цієї справи можна з упевненістю констатувати, що вирішення питання переходу до 

реальної інноваційної економіки принципово неможливе. Тут ніякі технопарки чи 

дослідницькі парки, розвиток яких планується поставити в центр проблеми, реально 

не допоможуть [17]. 

 

В усіх випадках для України тут постають два не зовсім обнадійливих аспекти. По-

перше, на що спрямувати інновації, не маючи реальної збалансованої програми 

розвитку та не визначившись з різким зменшенням ресурсо- і енергопотоків. По-

друге, що Україна може репрезентувати в цьому інноваційно-технологічному 

процесі. У зв'язку з величезними втратами в нашій науці, а отже, й освіті, Україна 

мало що може самостійно робити на рівні сучасного «hi-tech». Сьогодні на це 

спроможні лише США, Японія, деякі європейські та інші заможні країни, де за уже 



створеної належної наукової інфраструктури на одного науковця припадає щорічно 

100-200 тис дол. Європа, як завдання, говорить про суму 1 млн. євро. За нашої ж 

занедбаної наукової матеріально-технічної бази йде близько 2 тис. дол. щорічно на 

науковця [17]. 

 

Виробництво знань є головним джерелом економічного розвитку. Так, у Норвегії і 

Данії інвестиції в сектор знань становлять 8,3% ВВП; в США - 5,7%, в Індії витрати 

складають 3,5%. Відстаючи від розвинутих країн за інвестиціями в нашу освіту, ми 

знижуємо її конкурентоспроможність. Країна може стати конкурентоспроможною 

тільки у тому випадку, коли сировинна економіка зміниться на економіку знань [2]. 

 

Країни, які недостатньо інвестують в освіту, не можуть розраховувати на 

динамічний розвиток ВВП. В освіті є інша сторона – структурний елемент соціуму, 

який активно впливає на розвиток сучасного суспільства, в тому числі на його 

економіку. Від неї залежить – чи буде країна експортувати сировину або, як високо 

розвинуті країни – від США, ФРН, Японії до Південної Кореї та Сінгапуру, вийде на 

ринок із високотехнологічною продукцією. Так, що становище в країні освітньої 

системи доленосне для самої країни, вона разом із наукою визначає наше майбутнє 

[2]. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що негативний стан справ у сфері 

вищої освіти, який характеризується нарощуванням негативних тенденцій, котрі 

формуються під впливом факторів, які одночасно виступають і загрозами 

економічній безпеці ВНЗ, може призвести як до зниження рівня їх економічної 

безпеки, так і економічної безпеки держави. Задля подолання загроз у сфері 

економічної безпеки ВНЗ необхідно реалізувати комплекс заходів. Зокрема, у праці 

[15] комплексно висвітлені основні напрями підвищення економічної безпеки ВНЗ, 

у межах яких автором пропонується реалізувати конкретні заходи:  



 

1. Зростання кількості абітурієнтів та інших споживачів освітніх послуг: 

організація співпраці із освітніми закладами І-ІІ рівнів акредитації з метою 

залучення їхніх випускників до навчання; залучення іноземних студентів; 

організація співпраці із органами служби зайнятості з метою перенавчання 

безробітних; організація співпраці із підприємствами та організаціями з метою 

підвищення кваліфікації та набуття першої або другої вищої освіти їх 

працівниками; організація проведення та впровадження інших освітніх 

продуктів із залученням потенційних споживачів таких продуктів. 

2. Забезпечення кількості та якості викладацького складу: періодична атестація 

викладацького складу за визначеними критеріями окремих видів роботи; 

сприяння вивільненню персоналу, який отримав низькі оцінки за результатами 

внутрішньої атестації; залучення кваліфікованих викладачів до проведення 

навчального процесу; формування системи мотивації викладацького складу; 

формування кадрового резерву та управління кар’єрою персоналу; відкриття 

нових спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукових 

ступенів та підтримка діяльності існуючих або встановлення зв’язків із тими 

ВНЗ, в яких вже існують такі спеціалізовані вчені ради. 

3. Оптимізація матеріальної бази ведення навчального процесу: продаж або 

здача в оренду тих складників матеріальної бази, які не використовуються у 

навчальному процесі; своєчасний профілактичний ремонт з метою збереження 

функціональності складників матеріальної бази, які використовуються у 

навчальному процесі; охорона та страхування тих складників матеріальної 

бази, які мають високу цінність, є необхідними для навчального процесу. 

4. Скорочення витрат на фінансування діяльності: встановлення систем 

індивідуального опалення будівель та корпусів ВНЗ (у разі економічної 

доцільності); встановлення режиму економії електроенергії; встановлення 

режиму економії опалювання (у разі використання індивідуального опалення); 

поступове скорочення кількості персоналу; виведення окремих підрозділів на 

самоокупність; диверсифікований підхід до встановлення надбавок на 



заробітну плату персоналу; можливий аутсорсинг деяких видів діяльності та 

необхідних процедур. 

5. Зростання доходів від інших видів діяльності крім навчальної: перегляд 

ціноутворення на освітні послуги; надання науково-дослідницькими 

підрозділами ВНЗ послуг, що є пов’язаними із основним видом діяльності; 

перегляд ціноутворення на мешкання студентів у гуртожитку; надання майна 

ВНЗ у оренду. 

6. Укріплення відносин із профільним Міністерством та іншими органами 

державної влади: забезпечення участі представників ВНЗ у комісіях та 

комітетах Міністерства; PR ВНЗ на рівні Міністерства та серед представників 

органів державної влади; формування та укріплення міжособистісних зв’язків 

керівництва ВНЗ та представників Міністерств. 

 

Також забезпеченню економічної безпеки вітчизняних ВНЗ, а відтак, і економічної 

безпеки держави сприятиме розробка комплексу заходів, котрі направлені на 

покращення якості вищої освіти. Основними з цих заходів можуть бути такі: 

 

1. Здійснення постійного моніторингу вишів задля подальшого їх 

перепрофілювання, реорганізації або ліквідації. Критеріями можуть 

слугувати як вітчизняні, так і міжнародні університетські рейтинги. 

2. Здійснення виваженого підходу та врахування при визначенні обсягів 

фінансування вишів та бюджетного замовлення: профільності ВНЗ з 

урахуванням потреб економіки в фахівцях, які здобувають у цих ВНЗ вищу 

освіту; кількості поданих заяв протягом певного періоду часу в динаміці 

абітурієнтами, які вступають до ВНЗ після технікуму/коледжу або 

профтехучилища лише для тих абітурієнтів, які послідовно здійснюють 

навчання за профілем. Це може бути виправданим з точки зору 

забезпечення потреб економіки і послідовного підвищення рівня знань. 

3. Здійснення постійного моніторингу вишами працевлаштування випускників. 

4. Удосконалення зовнішньої оцінки якості професійної освіти на основі більш 



широкої участі в ній громадських і професійних організацій, формуючи 

критерії об’єктивної зовнішньої оцінки на принципах взаємодії ринку праці і 

сфери освіти [11]. 

5. Запровадження прозорих правил розподілу власності в академічному 

підприємництві (вибір конкретної моделі академічного підприємництва та 

утворення технологічних фірм типу spin-off або spin-out, що відрізняються 

підходами до володіння правами на інтелектуальну власність, що виникла на 

базі ВНЗ) [18]. 

6. Розробка прозорої і гнучкої політики щодо доступу до університетської 

матеріально-технічної бази, яка дасть змогу фірмам «spin-off» орендувати 

обладнання та лабораторні приміщення [18]. 

7. Участь роботодавців у роботі різних експертних комісій, насамперед при 

акредитації вишів. Можливо також створення комісій, з метою виявлення рівня 

підготовки студентів, з ініціативи роботодавців, професійних співтовариств. 

При цьому слід звернути увагу на те, що учасники експертних комісій повинні 

бути підготовлені до такої роботи і змогли б об'єктивно судити про якість 

підготовки [11]. 

8. Здійснення постійного моніторингу вишів задля подальшого їх 

перепрофілювання, реорганізації або ліквідації. Критеріями можуть 

слугувати як вітчизняні, так і міжнародні університетські рейтинги тощо. 
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