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За своєю сутністю заклади вищої освіти (ЗВО) мають багато спільних рис з 

суб’єктами господарювання і знаходяться під впливом низки чинників, які справляють 

негативний вплив на їх діяльність як підприємств, основною метою яких є задоволення 

потреб споживачів та отримання прибутку в розмірах достатніх для забезпечення їх 

ефективного функціонування. Проте заклади вищої освіти виконують соціально-

економічну функцію та являються об’єктами соціально-економічної системи. Загалом 

чинники, які справляють негативний вплив на діяльність ЗВО за своєю сутністю є 

загрозами їх економічній безпеці, до них відносяться зокрема такі: зниження якості 

вищої освіти, відтік кваліфікованих кадрів з ЗВО, 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. Також за існуючих реалій розвитку економіки України 

до важливих чинників, що формують загрози економічній безпеці як ЗВО, так і 

держави, а також визначають спрямованість міжнародних економічних комунікацій, 

можна віднести невисоку представленість вітчизняних вишів у міжнародних рейтингах 

університетів. Адже від позиції вишу у рейтингах залежить не тільки його престиж як 

закладу освіти та рівень конкурентоспроможності, але і економічної безпеки. 

Включаючись у боротьбу за високі позиції у вітчизняних та міжнародних рейтингах, 

виші сприяють таким чином покращенню якості освіти.  

Загалом слід зазначити, що підвищенню рівня економічного розвитку держави в 

сучасних умовах сприятиме забезпечення ефективного функціонування закладів вищої 

освіти та їх економічної безпеки, зокрема у результаті підвищення якості підготовки 

фахівців, які можуть бути конкурентоспроможними як на вітчизняному, так і на 

міжнародному ринку праці.  

За умови активізації зусиль держави, закладів вищої освіти та суб’єктів 

господарювання може відбутись відновлення зв’язку між освітою, наукою та 

виробництвом. Сприяти чому може підготовка фахівців у ЗВО на замовлення суб’єктів 

господарювання з урахуванням вимог ринку праці, потреб економіки та роботодавців у 

кваліфікованих фахівцях, організація виробничих та переддипломних практик 

студентів за участю працівників промислових підприємств тощо. 


