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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ  
БЕЗПЕКОЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Предмет дослідження – теоретичні положення управління економічною без-
пекою закладів вищої освіти (ЗВО). Метою статті є вивчення сутності системи 
управління економічною безпекою закладів вищої освіти та визначення її осно-
вних завдань, формулювання принципів управління економічною безпекою ЗВО. 
Методологія. При проведенні дослідження використано методи: діалектичний, 
аналізу та синтезу, структурно-логічного і семантичного аналізу з метою ви-
вчення та узагальнення наукових праць за темою дослідження. Результати 
роботи. У даній статті розглянуто сутність системи управління економічною 
безпекою закладів вищої освіти та сформульовано її основні завдання. Запропо-
новано визначення системи економічної безпеки ЗВО. Сформульовано принципи 
управління економічною безпекою ЗВО: науково-організаційні та соціальні. Ви-
сновки. Запропоновані принципи дозволяють врахувати при здійсненні управ-
ління економічною безпекою ЗВО як їх економічну роль, так і соціальну місію.

Ключові слова: заклад вищої освіти (ЗВО), економічна безпека, система 
управління економічною безпекою ЗВО, принципи управління економічною без
пекою ЗВО.
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заведений высшего образования 

Предмет исследования – теоретические положения управления экономической 
безопасностью высших учебных заведений (ВУЗов). Цель статьи – изучение 
сущности системы управления экономической безопасностью высшего учебного 
заведения (ВУЗа) и определение ее основных заданий, формулирование принци-
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пов управления экономической безопасностью ВУЗа. Методология. При прове-
дении исследования использованы методы: диалектический, анализа и синтеза, 
структурно-логического и семантического анализа с целью изучения и обобще-
ния научных работ по теме исследования. Результаты работы. В данной статье 
рассмотрена сущность системы управления экономической безопасностью высшего 
учебного заведения (ВУЗа) и сформулированы ее основные задачи. Предложено 
определение системы экономической безопасности ВУЗа. Сформулированы 
принципы управления экономической безопасностью ВУЗа: научно-
организационные и социальные. Выводы. Предложенные принципы позволят 
учесть при управлении экономической безопасностью ВУЗов как их экономическую 
роль, так и социальную миссию.

Ключевые слова: высшее учебное заведение (ВУЗ), экономическая безопас
ность, система управления экономической безопасностью ВУЗа, принципы 
управления экономической безопасностью ВУЗа.
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Principles of economic security management of institutions  
of higher education

The subject of research – theoretical concepts of economic security management 
of universities. The purpose of the article. The study of the essence of the economic 
security management system of the university and the definition of its main tasks, 
the formulation of principles of economic security management of the university. 
Methodology. The dialectical method, methods of analysis and synthesis, methods 
of structural-logical and semantic analysis were used to study and summarize 
scientific papers on the research topic. The results of the work. The essence of the 
university’s economic security management system has been reviewed. The main 
tasks of the control system have been identified. A definition of the university’s 
economic security system has been proposed. Principles of management of economic 
security of the university have been formulated. These are: scientific and 
organizational and social principles. Conclusions. The proposed principles allow to 
take into account the economic role and social mission of universities in managing 
economic security.

Key words: university, economic security, university economic security manage
ment system, principles of university economic security management.

Проблема забезпечення економічної безпеки вітчизняних ЗВО 
актуалізувалась відносно недавно у зв’язку зі зміною орієнтирів со-
ціально-економічного розвитку України, початком її євроінтеграції, 
яка у сфері вищої освіти розширила можливості ЗВО щодо їх між-
народної діяльності і співробітництва, академічної та трудової мо-
більності студентів і викладачів, підвищила рівень автономності 
закладів вищої освіти. Водночас, вітчизняні ЗВО безпосередньо від-
чули дію значної кількості загроз, обумовлених євроінтеграційними 
процесами, зокрема, відкритість українського ринку освітніх послуг 
призвела до посилення конкурентної боротьби ЗВО з іншими вітчиз-
няними та зарубіжним університетами; необхідність підвищення 
рівня власної економічної незалежності обумовила потребу в дивер-
сифікації та комерціалізації діяльності закладів вищої освіти; під-
вищення рівня мобільності викладачів і студентів зумовило появу 
загрози втрати частини контингенту студентів та найкращих науко-
во-педагогічних працівників. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
необхідність забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях управ-
ління обумовила появу значної кількості теоретико-методичних та 
прикладних досліджень даного питання. Так, у праці Овчаренко Є. 
І. зазначається, що система економічної безпеки підприємства – це 
«… сукупність об’єктів управління, характер взаємозв’язків яких 
визначається характером самої системи економічної безпеки підпри-
ємства» [12, с. 70]. Властивостями даної системи визначено [12, с. 
70-71]: цілісність, незалежність управління та економічну незалеж-
ність, здатність до саморозвитку і прогресу в мінливих умовах.

Реверчук Н. Й. в якості головного завдання системи управління 
економічною безпекою підприємства розглядає передбачення та за-
побігання можливим загрозам, а також здійснення антикризового 
управління [13, с 120]. Водночас, Кавун С. В. зазначає, що «головна 
мета створення системи економічної безпеки – забезпечення стійко-
го та ефективного функціонування в умовах сучасного ринку, ство-
рення умов для досягнення й підтримання рівня конкурентоспро-
можності, а також ефективне та раціональне використання всіх 
ресурсів» [7, с. 22].

Крім того, питання управління економічною безпекою на мікро-
економічному рівні розглядались у працях таких науковців, як:         
Лаптєв С. М., Алькема В. Г., Сідак В. С., Копитко М. І. [10], 
Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. [2], Волощук Л. О. [3], Живко З. Б. 
[6], Кавун С. В. [7] та ін. Водночас, недостатньо дослідженими у 
науковій літературі залишаються питання управління економічною 
безпекою вітчизняних ЗВО із врахування сучасних умов і специфіки 
їх діяльності.

Мета дослідження. Сучасні загрози є відносно новими для укра-
їнської системи вищої освіти і, відповідно, механізми протидії їм з 
боку вітчизняних ЗВО є недостатньо розробленими, що вимагає 
здійснення відповідних теоретичних досліджень, зокрема, вивчення 
сутності системи управління економічною безпекою ЗВО та визна-
чення її основних завдань, формулювання принципів управління 
економічною безпекою закладів вищої освіти із врахуванням досяг-
нень зарубіжних та вітчизняних науковців у сфері забезпечення 
економічної безпеки суб’єктів економіки, специфіки діяльності ЗВО 
та особливостей розвитку системи вищої освіти і соціально-еконо-
мічної системи України в цілому.

Виклад основного матеріалу. Аналіз праць науковців, досліджен-
ня специфіки діяльності ЗВО та умов їх функціонування стали осно-
вою для визначення категорії системи економічної безпеки ЗВО в 
такій редакції: сукупність елементів (об’єктів, суб’єктів, функціо-
нальних елементів, методів, інструментарію) управління економічною 
безпекою ЗВО, ефективна взаємодія яких забезпечує досягнення її 
основної мети – реалізації стратегії економічної безпеки.

Управління економічною безпекою ЗВО пропонується розглядати 
як цілеспрямовану систематичну діяльність ЗВО щодо прогнозуван-
ня, виявлення та аналізу загроз, мінімізації втрат від їх дії, раціо-
нального використання та розвитку економічного потенціалу, забез-
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печення  конкурентоспроможності на основі гармонізації інтересів 
ЗВО з інтересами зацікавлених осіб.

Система управління економічною безпекою ЗВО має бути інтегро-
ваною в загальну систему управління закладами вищої освіти [8, с. 
64-68] і охоплювати всі аспекти їх діяльності. Функціонування сис-
теми управління економічною безпекою на мікроекономічному рівні 
забезпечується на основі реалізації комплексу заходів, що перешко-
джають виникненню негативних тенденцій розвитку суб’єкта госпо-
дарювання і дозволяють ефективно реалізувати основну мету його 
діяльності [11, с. 76].

Основними завданнями системи економічної безпеки ЗВО визна-
чено здійснення:

– стратегічного і тактичного планування діяльності щодо забез-
печення економічної безпеки ЗВО; 

– аналізу чинників зовнішнього середовища, виявлення можли-
востей і загроз економічній безпеці ЗВО;

– постійного моніторингу рівня економічної безпеки закладів ви-
щої освіти, визначення їх сильних і слабких сторін;

– організації діяльності, спрямованої на реалізацію цілей управ-
ління економічною безпекою ЗВО; 

– мотивації персоналу;
– контролю ефективності функціонування системи.
Слід зазначити, що забезпечення ефективності управління еконо-

мічною безпекою вітчизняних ЗВО передбачає формулювання відпо-
відних принципів. Так, на основі аналізу праць [2, с. 100-101; 3, с. 
58; 6, с. 26-27; 7, с. 26-27; 8, с. 63; 10, с. 75, 99] автором визна-
чено такі науково-організаційні принципи управління економічною 
безпекою ЗВО: 

– принцип законності в контексті забезпечення економічної без-
пеки ЗВО означає, що будь-які порушення конституційних прав і 
свобод громадян, а також норм чинного законодавства є загрозами 
економічній безпеці ЗВО;

– принципи економічної обґрунтованості (доцільності), вартості і 
вартісної оцінки об’єктів передбачають, що витрати на діяльність 
ЗВО щодо забезпечення економічної безпеки не повинні перевищу-
вати збитків від дії можливих загроз. Крім того, заходи безпеки 
повинні сприяти розвитку економічного потенціалу і підвищенню 
конкурентоспроможності ЗВО. Зазначені принципи пропонується 
об’єднати під назвою «принцип економічної доцільності»;

– принципи систематичності, безперервності, циклічності і пла-
новості передбачають, що управління економічною безпекою повинно 
здійснюватися у ЗВО безперервно, циклічно, систематично і плано-
мірно. Дані принципи об’єднано під спільною назвою «принцип без-
перервності»; 

– принцип системності проявляється у необхідності формуван-
ня системи економічної безпеки, забезпечення ефективності вза-
ємодії її елементів, гарантування управлінської та економічної не-
залежності системи, а також її здатності до самовдосконалення з 
метою забезпечення ефективності управління економічною безпе-
кою ЗВО;
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– принципи взаємозв’язку і взаємодії проявляються в тому, що 
всі елементи системи економічної безпеки ЗВО є взаємозалежними, 
а ефективність їх взаємодії є необхідною передумовою ефективності 
функціонування системи;

– принцип комплексності означає, що система управління еконо-
мічною безпекою має охоплювати всі аспекти діяльності ЗВО; ви-
явлення, аналіз, прогнозування і протидія загрозам також повинні 
мати комплексний характер;  

– принципи індивідуальності та оптимальності вимагають інди-
відуального підходу до формування системи економічної безпеки 
кожного окремого ЗВО, врахування всіх специфічних його характе-
ристик та особливостей діяльності; 

– принцип своєчасності передбачає превалювання превентивних 
заходів щодо раннього виявлення та нейтралізації загроз;

– принципи удосконалення та динаміки, з одного боку, означають, 
що зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, зокрема, досяг-
нення НТП та суспільний прогрес, реалізуються у всіх сферах ді-
яльності і часто призводять до появи нових невідомих раніше загроз, 
що, з іншого боку, вимагає відповідного вдосконалення інструментів 
та методів протидії загрозам і системи економічної безпеки ЗВО в 
цілому. Для даних принципів пропонується спільна назва «принцип 
розвитку»;

– принципи централізованого керівництва (управління), коорди-
нації і стратегічної мети (стратегічної орієнтації) означають, що 
загальне управління всіма елементами системи економічної безпеки 
ЗВО має здійснюватися централізовано на основі узгодженості всіх 
напрямів діяльності щодо забезпечення економічної безпеки у від-
повідності до місії і стратегії ЗВО. Зазначені принципи пропону-
ється об’єднати під спільною назвою «принцип стратегічного управ-
ління»; 

– принцип диференціювання вимагає визначення заходів протидії 
загрозам економічній безпеці в залежності від характеру і сили дії 
конкретних загроз;

– принцип контролю передбачає необхідність здійснення конт ролю 
рівня економічної безпеки ЗВО та ефективності системи економічної 
безпеки з боку керівництва; 

– принцип альтернативності управлінських рішень передбачає 
наявність двох або більше їх варіантів, а також можливість при-
йняття альтернативного рішення у випадку зміни умов діяльності;

– принцип спеціалізації і професіоналізму (компетентності) озна-
чає необхідність високого рівня професіоналізму та компетентності 
всіх співробітників, залучених до процесу забезпечення економічної 
безпеки ЗВО; 

– принцип закритості (конфіденційності) і гласності вимагає об-
меження розповсюдженості детальної інформації про систему еко-
номічної безпеки ЗВО вузьким колом співробітників при відкритос-
ті загальної інформації про наявність у ЗВО системи економічної 
безпеки. 

Крім того, автором запропоновано доповнити перелік принципів 
управління економічною безпекою ЗВО принципом співробітництва 
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та інтеграції з метою сприяння інтеграції та налагодженню партнер-
ських взаємозв’язків ЗВО із вітчизняними і зарубіжними громад-
ськими організаціями, університетами, бізнес-структурами, що за-
безпечить об’єднання зусиль, диверсифікацію джерел фінансування, 
отримання додаткових конкурентних переваг і, таким чином, спри-
ятиме підвищенню рівня економічної безпеки закладів вищої освіти.

Слід також зазначити, що в сучасних умовах трансформації сис-
теми вищої освіти та соціально-економічної системи України в ціло-
му, які супроводжуються поглибленням глобалізаційних та євроін-
теграційних процесів, ЗВО в контексті дослідження питань управ-
ління їх економічною безпекою розглядаються перш за все як 
економічні суб’єкти. Незважаючи на це, соціальна місія закладів 
вищої освіти як суб’єктів формування і розвитку людського та інте-
лектуального капіталів на всіх рівнях (особистісному, мікро-, макро-
економічному та глобальному) має лежати в основі управління еко-
номічною безпекою ЗВО та їх основною діяльністю. З огляду на це, 
на основі аналізу загальних принципів соціального управління [5, 
с. 328], а також принципів управління освітнім процесом [4, с. 354; 
9, с. 376; 14, с. 111; 15, с. 70], із врахування конституційних прав 
громадян, а також принципів управління вищою освітою, закріпле-
них у Законі України «Про вищу освіту» [1], визначено такі соці-
альні принципи управління економічною безпекою ЗВО:

– принцип доступності вищої освіти в системі управління еконо-
мічною безпекою ЗВО має бути реалізований на основі диверсифіка-
ції можливих джерел оплати навчання (державне замовлення, опла-
та навчання студентів юридичними особами, освітнє кредитування);

– принцип соціальної спрямованості означає, з одного боку, ви-
конання соціальних завдань, а, з іншого, досягнення довгострокових 
цілей ЗВО, що вимагає дотримання принципів соціальної відпові-
дальності бізнесу при здійсненні діяльності ЗВО, в т.ч. щодо забез-
печення його економічної безпеки;

– принцип демократизації передбачає гласність і рівність в управ-
лінні, чітку урегульованість розподілу влади, обов’язків та налаго-
дженість взаємовідносин всіх учасників процесу управління еконо-
мічною безпекою ЗВО;

– принцип гуманності означає подолання авторитаризму у від-
носинах між суб’єктами, а також забезпечення сприятливого мораль-
но-психологічного клімату.

Висновки. Модернізація системи вищої освіти України відбува-
ється в умовах євроінтеграції, що значно розширює можливості ЗВО 
щодо міжнародної співпраці, мобільності викладачів і студентів. 
Водночас, вітчизняні ЗВО в сучасних умовах мають протистояти 
значній кількості загроз, які є для них відносно новими, а саме: 
посиленню конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг; необ-
хідності диверсифікації та комерціалізації діяльності; скороченню 
контингенту студентів та ін. 

Зазначене обумовило проведення теоретичного дослідження з ме-
тою вивчення сутності та основних завдань системи управління еко-
номічною безпекою закладів вищої освіти, формулювання відповідних 
принципів. Необхідність врахування специфіки діяльності ЗВО та 
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особливостей розвитку системи вищої освіти України привела до ви-
окремлення серед запропонованих принципів управління економічною 
безпекою групи соціальних принципів, а також доповнення переліку 
науково-організаційних принципів принципом «співробітництва та 
інтеграції». В цілому, запропоновані принципи дозволяють врахува-
ти при здійсненні управління економічною безпекою ЗВО як їх еко-
номічної ролі, так і соціальної місії.
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