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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
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В. П. Мартинюк

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ:
ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ

Актуалізація проблематики економічної безпеки вищих навчальних закладів зумовлена виник-
ненням численних складнощів в останні десятиліття, через що вітчизняні виші втратили головну ха-
рактеристику – стійкість діяльності, ускладненням умов функціонування вітчизняних ВНЗ, загострен-
ням конкуренції між ними, зростанням запитів студентів, швидкими змінами на ринку праці, зміцнен-
ням тенденції комерціалізації діяльності вишів, перетворенням їх на економічні корпорації. Метою
статті є розгляд принципових передумов до оцінювання економічної безпеки вищих навчальних за-
кладів в Україні. Основні результати: Економічну безпеку ВНЗ розглянуто з позицій ресурсного та
захисного підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення
або захисту від загроз діяльності ВНЗ. Розглянуто можливість застосування індикаторного методу в
оцінюванні економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні, переваги та обмеження методу.
Зроблено висновок, що індикаторний метод можна застосовувати в оцінюванні економічної безпеки
ВНЗ, але лише після вирішення зазначених проблемних питань в цілому і стосовно ВНЗ зокрема.
Розглянуто переваги та обмеження оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів в
Україні з використанням сукупності показників економічної безпеки ВНЗ. Доведено доцільність конце-
нтрування уваги на одному показнику економічної безпеки ВНЗ – дефіциту бюджету ВНЗ (у відсотках
до планової його величини), що визначається за результатами порівняння величин планового та
наявного бюджетів вишу. Позначено проблемні аспекти поданої схеми оцінювання економічної без-
пеки ВНЗ, зокрема структуризації системи економічної безпеки ВНЗ.

Ключові слова: економічна безпека, вищий навчальний заклад, оцінювання, передумови, по-
казник, система.

В. П. Мартынюк

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ В УКРАИНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ ОЦЕНКИ

Актуализация проблематики экономической безопасности высших учебных заведений обус-
ловлена возникновением многочисленных сложностей в последние десятилетия, из-за чего отечест-
венные вузы утратили главную характеристику - устойчивость деятельности, осложнением условий
функционирования отечественных вузов, обострением конкуренции между ними, ростом запросов
студентов, быстрыми изменениями на рынке труда, укреплением тенденции коммерциализации дея-
тельности вузов, превращением их в экономические корпорации. Целью статьи является рассмот-
рение принципиальных предпосылок оценки экономической безопасности высших учебных заведе-
ний в Украине. Основные результаты: Экономическая безопасность вуза рассмотрена с позиций
ресурсного и защитного подходов - как состояние вуза, в котором имеющихся ресурсов достаточно
для предотвращения, ослабления или защиты от угроз деятельности вуза. Рассмотрена возмож-
ность применения индикаторного метода в оценке экономической безопасности высших учебных
заведений в Украине, преимущества и ограничения метода. Сделан вывод, что индикаторный метод
можно применять в оценке экономической безопасности вуза, но лишь после решения отмеченных
проблемных вопросов в целом и относительно вуза в частности. Рассмотрены преимущества и огра-
ничения оценки экономической безопасности высших учебных заведений в Украине с использовани-
ем совокупности показателей экономической безопасности вуза. Доказана целесообразность конце-
нтрирования внимания на одном показателе экономической безопасности вуза - дефиците его бю-
джета (в процентах к плановой величине), который определяется по результатам сравнения величин
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планового и имеющегося бюджетов вуза. Обозначены проблемные аспекты поданной схемы оценки
экономической безопасности вуза, в частности, структуризация системы экономической безопаснос-
ти вуза.
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ECONOMIC SECURITY OF HIGHER SCHOOLS IN UKRAINE:
PREMISES OF EVALUATION

The topicality of problems of higher schools economic security is confirmed by the significant difficul-
ties in the higher schools activity in the last decades. Such difficulties led to loss the sustainability by do-
mestic higher schools, complication of activity conditions for domestic higher schools, increasing the com-
petitiveness among them, increasing the demands of students, fast changes on labor market, strengthening
the tendency of higher schools commercialization, their transformations to economic corporations. The aim
of article is the consideration of principle premises to evaluate higher schools economic security in Ukraine.
Results: Economic security of higher school is considered from the standpoint of resource and protective
approaches – as the situation for higher school when there are enough resources to prevent and reduce the
threats of higher school activity or to protect higher school against such threats. The opportunity to use the
indicator method in the evaluation of Ukrainian higher schools economic security is considered. The advan-
tages and restrictions of such method are shown. It is proved that indicator method can be used in the
evaluating the economic security of higher schools, but after solving highlighted problems at all and con-
cerning the higher schools especially. The advantages and restrictions of evaluating the economic security
of higher schools in Ukraine using the aggregate of indicators of higher schools economic security are
shown. The expediency of paying the attention to the one indicator of higher school economic security – the
deficit of higher school budget (in percentage to its planned value) that can be calculated comparing the
planned and actual value of higher school budget is shown. The problems of given scheme of evaluating the
economic security of higher school, especially structuring the system of higher school economic security are
defined.

Keywords: economic security, higher school, evaluation, premises, indicator, system.

Постановка проблеми. Для вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ)
наступили складні часи. З виникненням численних складнощів в останні десяти-
ліття вітчизняні виші втратили головну характеристику – стійкість діяльності, яка
була притаманна вищим навчальним закладам в СРСР і за інерцією – вітчизня-
ним вишам деякий час після надбання незалежності України. Умови функціону-
вання вітчизняних ВНЗ поступово ускладнюються і не лише через очевидні при-
чини (скорочення чисельності абітурієнтів, зменшення обсягів державного фінан-
сування), а й такі, що на перший погляд не видні (загострення конкуренції між
ВНЗ, зростання запитів студентів, швидкі зміни на ринку праці, за якими вітчиз-
няні виші не встигають, перетворення держави на ненадійного партнера тощо).

З формуванням ринкових відносин в Україні дія їхніх принципів виходить,
власне, за межі економіки і починає виявлятися у соціальній сфері, де донедавна
традиційно панувала держава. Зокрема, йдеться про вищі навчальні заклади,
для яких сьогодні все більш характерним становиться заробляння коштів. Тобто
виникла і починає зміцнюватися тенденція комерціалізації діяльності вишів, пе-
ретворення їх на економічні корпорації. Вищі навчальні заклади сьогодні все бі-
льше розглядаються як економічні корпорації (наприклад, [3,8]), що виправдовує
розгляд тематики економічної безпеки у системі вищої освіти в Україні. Безумов-
но, це дуже незвично для наших вишів, але, як показує практика сьогодення, з
цього шляху їм вже не звернути. Такий стан справ зумовлює увагу до питань
економічної безпеки ВНЗ. Більш того, це поняття набуває актуальності. Якщо так,
то потрібне виділення окремого предметного поля в безпекознавсті, де має ви-
вчатися проблематика економічної безпеки організацій соціальної сфери. У цій
проблематиці важливе місце належить аналітичним процедурам з оцінювання
економічної безпеки, оскільки її оцінки та їхня ідентифікація складають базу за-
безпечення і підвищення економічної безпеки.
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Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження економічної безпеки ви-
щого навчального закладу ще тільки розпочинаються, і тому публікації з цієї те-
матики у вітчизняному безпекознавсті нечисленні (Т.М. Боголіб, Г.Д. Тюлєнєв,
І.С. Стеців). Ця тематика значно активніше досліджується російськими вченими.
Аналіз публікацій російських та вітчизняних вчених показав, що економічна без-
пека вищого навчального закладу тільки починає досліджуватися: окреслено по-
ле проблематики [1,2,7], розглянуто інструменти забезпечення економічної без-
пеки вищого навчального закладу [4], питання планування економічної безпеки
підприємств в умовах ринкової економіки [5,6].

Метою статті є розгляд принципових передумов до оцінювання економіч-
ної безпеки вищих навчальних закладів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Оцінювання як аналітична процедура до-
зволяє встановити стан будь-якого об’єкта, процесу або його результату. Таке
встановлення відбувається за значенням певних показників, у порівнянні з де-
якими еталонними станами чи результатами або в динаміці.

Для вибору підходу до оцінювання економічної безпеки вищого навчально-
го закладу спочатку необхідно визначитися з тлумачення економічної безпеки
вишу. Економічну безпеку ВНЗ найчастіше розглядають з позицій ресурсного та
захисного підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запо-
бігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ. Отже, головними
поняттями є загрози діяльності ВНЗ і достатність ресурсів для запобігання їхньої
реалізації, що стабілізує діяльність ВНЗ і надає їй певної стійкості.

Виходячи з наданого тлумачення поняття "економічна безпека ВНЗ", в її
оцінюванні увага має бути зосереджена на виявленні загроз діяльності ВНЗ, ви-
значенні ймовірності їхньої реалізації (у поточному та майбутньому періодах) та
її наслідків. Наслідки реалізації загроз діяльності ВНЗ обов’язково відіб’ються на
показниках його діяльності. Тоді оцінювання економічної безпеки ВНЗ зводиться
до вибору сукупності показників, визначенні способів розрахунку їхніх значень,
прогнозування їхньої зміни при реалізації загроз та ідентифікації отриманих ре-
зультатів.

Найбільш розповсюдженим підходом до оцінювання економічної безпеки з
використанням сукупності показників є індикаторний метод. Оцінювання економі-
чної безпеки з використанням індикаторного підходу базується на системі індика-
торів, до точності визначення яких висуваються високі вимоги. Індикаторами при-
йняті граничні значення (мінімальне або максимальне) вибраних показників, які
описують стан економічної безпеки оцінюваного об’єкта. Економічна безпека
об’єкта оцінюється за результатами порівняння (абсолютного або відносного)
фактичних значень вибраних показників з індикаторами. При удаваній простоті
індикаторному методу властиві і суттєві обмеження. Так, системи індикаторів ча-
сто є громіздкими, у порівнянні використовуються фактичні значення показників
минулого періоду. Дотепер у безпекознавстві остаточно не вирішено питання ви-
ду, складу, величин, граничних значень індикаторів залежно від типу, рівня, по-
чаткового стану економічної безпеки досліджуваного об’єкта. Методична база
визначення індикаторів економічної безпеки поки ще недосконала, а значення
індикаторів необхідно періодично уточнювати.

Отже, індикаторний метод можна застосовувати в оцінюванні економічної
безпеки ВНЗ, але лише після вирішення зазначених проблемних питань в цілому
і стосовно ВНЗ зокрема. Тому доцільніше звернутися до оцінювання економічної
безпеки ВНЗ за допомогою її показників.

Показники економічної безпеки є найбільш значущими параметрами, що
надають загальне уявлення про стан вишу в цілому, його стійкості, мобільності і
навіть конкурентоспроможності. Сукупність показників економічної безпеки ВНЗ
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може бути скільки завгодно великою і серед цієї множинності показників достат-
ньо легко втратити зміст оцінювання, оскільки оперувати великою кількістю пока-
зників в оцінюванні будь-якого явища достатньо складно. Тоді потрібно або скон-
центрувати увагу на кількох показниках, або вибрати один-два, які, будучи синте-
тичними за своєю природою, охоплюють значну сукупність показників. Напри-
клад, для суб’єктів підприємницької діяльності такими показниками є чистий при-
буток та рентабельність (капіталу або витрат). За аналогією, можна вибрати або
сконструювати подібні за призначенням показники економічної безпеки ВНЗ, ви-
ходячи з таких міркувань.

Для діяльності ВНЗ потрібні відповідні кошти, так само вони потрібні для
запобігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ. Отже, для пе-
ребування у економічній безпеці бюджет вишу має, як мінімум, дорівнювати сумі
коштів на ведення основної діяльності і на захист від загроз діяльності. Якщо бю-
джет вишу менший, то є підстави говорити про зменшення економічної безпеки
ВНЗ. Таким чином, оцінювати економічну безпеку ВНЗ можна за результатами
порівняння величин планового та наявного бюджетів вишу. Величину дефіциту
бюджету ВНЗ (у відсотках до планової його величини) можна вважати показни-
ком його економічної безпеки. Зі зростанням дефіциту бюджету, можна ствер-
джувати, зменшується економічна безпека ВНЗ.

Здавалося б, подана схема оцінювання економічної безпеки ВНЗ є нескла-
дною у практичному застосуванні. Але все не так просто – йдеться про ступінь
обґрунтованості двох зазначених складників бюджету вишу. Якщо визначити ве-
личину першого складника бюджету вишу – кошти на ведення основної діяльнос-
ті – не так складно (є відповідні методи, обмеження та вимоги, що встановлені в
межах державного регулювання діяльності ВНЗ, є зрештою тривалий досвід у
вишах), то у визначенні величини другого складника бюджету – кошти для запо-
бігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ – сьогодні існують
значні складнощі. Ці складнощі зумовлені неповним опрацюванням прогнозуван-
ня ймовірності реалізації загроз діяльності ВНЗ, майже повною відсутністю роз-
робок щодо визначення "ціни" їхньої реалізації та часом, що існує між реалізаці-
єю загрози і її наслідками (до речі, щодо яких потрібно мати певні ознаки). "Ціна"
реалізації загроз діяльності ВНЗ розглядається як сума витрат, необхідних для
запобігання, послаблення та захисту від загроз діяльності ВНЗ або, у випадку
неможливості здійснення перерахованих процедур чи неготовності вишу до реа-
лізації загрози, подолання її наслідків. Втім, послідовність подібних розрахунків
ще не розроблено і для комерційних структур, в тому числі через слабкість їхніх
служб економічної безпеки, невизначеність кола їхніх компетенцій та відсутність
відповідного методичного забезпечення.

Витрати, необхідні для запобігання, послаблення та захисту від загроз дія-
льності ВНЗ або подолання наслідків їхньої реалізації, виникають внаслідок не-
обхідності здійснення сукупності взаємопов’язаних дій різноманітного характеру,
які складають зазначені процедури. У такому випадку виникає питання про сис-
тему економічної безпеки ВНЗ, оскільки система економічної безпеки традиційно
розглядається як упорядкована сукупність дій, спрямованих на запобігання, по-
слаблення явних і прихованих небезпек і загроз і захист діяльності ВНЗ від них в
умовах конкуренції та ризику. Іншими словами, йдеться про затрати на функціо-
нування системи економічної безпеки ВНЗ.

Стосовно системи економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарської
діяльності сьогодні є багато невирішених питань. Більш-менш вирішеним є пи-
тання її основної характеристики – структури системи. Щодо комерційних органі-
зацій найчастіше структура системи відповідає структурі організації, визначеної
за функціональними підсистемами – виробництво, кадри, фінанси тощо. З одного
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боку, така структуризація системи економічної безпеки суб’єкта господарської
діяльності дозволяє локалізувати розгляд загроз за кожною підсистемою, але, з
іншого боку, втрачається загальне бачення загрози, оскільки увага зосереджу-
ється лише на загрозах прямої дії. Тобто питання структуризації системи еконо-
мічної безпеки суб’єкта господарської діяльності отримало лише первинне і тому
не остаточне вирішення, а щодо ВНЗ його навіть у первинному вирішенні немає.

Але питання структуризації системи економічної безпеки ВНЗ при всій його
значущості для функціонування системи в оцінюванні економічної безпеки є не
таким важливим. Набагато важливішім є питання визначення величини витрат,
необхідних для запобігання, послаблення та захисту від загроз діяльності ВНЗ
або подолання наслідків їхньої реалізації. Величина таких витрат є похідною від
обґрунтованості доцільності та необхідності здійснення сукупності дій щодо за-
побігання, послаблення та захисту від загроз діяльності ВНЗ.

Здійснення сукупності дій щодо запобігання, послаблення та захисту від
загроз діяльності ВНЗ не повинне зводитися до простого реагування на загрози.
Необхідні науково обґрунтовані процедури їхнього передбачення, регулювання,
пристосування діяльності ВНЗ до зовнішніх умов, що змінюються. У зв'язку з цим
важливого значення набуває теоретична розробка проблеми забезпечення еко-
номічної безпеки ВНЗ в межах сучасного безпекознавства, змістом якої є зако-
номірності, принципи, функції, форми і методи цілеспрямованої діяльності з за-
побігання, послаблення та захисту від загроз діяльності ВНЗ.

У свою чергу, сукупність таких дій безпосередньо залежить від оцінок за-
гроз – їхньої значущості, ймовірності реалізації та її впливу на діяльність ВНЗ. А
такі оцінки є результатом не лише якихось формальних процедур, тут потрібні
управлінська інтуїція, знання, уміння, навички, компетенції та нестандартне мис-
лення фахівців з економічної безпеки ВНЗ, сприйняття їхніх доводів та аргумен-
тів керівництвом вишу. За їхньою відсутністю виникають дві однаково неприємні
для ВНЗ ситуації: марне витрачання коштів при переоцінюванні загрози або
втрата часу, який складно, а іноді й неможливо замістити ресурсами іншого виду
(наприклад, коштами), при недооцінюванні загрози діяльності ВНЗ.

Висновки. У статті подано міркування загального характеру щодо оціню-
вання економічної безпеки ВНЗ. Подані положення свідчать, що проблему забез-
печення економічної безпеки ВНЗ, у межах якої має вирішуватися завдання її
оцінювання, лише окреслено. Це завдання – оцінювання економічної безпеки
ВНЗ – поки що не має системного вирішення. Але його вирішення потрібно, оскі-
льки надалі значення економічної безпеки ВНЗ буде лише посилюватися. Подані
положення свідчать, що проблему забезпечення економічної безпеки ВНЗ, у ме-
жах якої має вирішуватися завдання її оцінювання, лише окреслено. Так, вивчен-
ня передумов оцінювання економічної безпеки ВНЗ, яка розглядається з позиції
захисного та ресурсного підходів, дозволило виявити багато невирішених питань.
Саме їхнє вирішення і слід вважати створенням передумов оцінювання економі-
чної безпеки ВНЗ.
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