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Постановка проблеми. В умовах нарощування 
процесів глобалізації, переходу до економіки знань 
та реформування системи вищої освіти України 
проблематика безпеки закладів вищої освіти (ЗВО) 
з урахуванням специфічних особливостей їхнього 
функціонування набула самостійного значення. 
Зазначене повною мірою стосується розроблення 
відповідного інструментарію її оцінювання з ура-
хуванням доцільності використання наявних нау-
ково-методичних підходів та розроблення нових, які 
враховували б сучасні тенденції економіки України 
та роль і значення ЗВО не лише як суб’єктів госпо-
дарювання, але і як важливих елементів соціально-
економічної системи, а також їх роль і значення для 
забезпечення економічного розвитку держави. При 
цьому практичне використання яких сприяло б лік-
відації розриву між освітою, наукою та виробни-

цтвом та забезпеченню потреб ринку праці, вимог 
економіки та роботодавців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вні науково-методичні підходи до оцінювання еко-
номічної безпеки розглянуто у публікаціях [1–35], 
при цьому проблематика забезпечення економічної 
безпеки закладів вищої освіти висвітлена в працях 
[33–35]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на наявність вели-
кої кількості публікацій у сфері економічної без-
пеки, зокрема закладів вищої освіти, слід зазначити, 
що потребують детальнішого розгляду аспекти, 
пов’язані з можливістю використання наявних нау-
ково-методичних підходів до оцінювання економіч-
ної безпеки закладів вищої освіти з урахуванням 
специфічних особливостей їхнього функціонування 
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щодо доцільності забезпечення потреб ринку праці, 
вимог економіки та роботодавців.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
розгляді основних науково-методичних підходів до 
оцінювання економічної безпеки з огляду їх можли-
вості використання на рівні закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі для оцінювання економічної 
безпеки використовується велика кількість підходів, 
найпоширенішими є такі.

1. Системний підхід. Основою для розроблення 
та поширення системного підходу є загальна теорія 
систем, розроблена австрійським біологом-теорети-
ком Л. фон Берталанфі, який сформулював загальні 
принципи теорії систем та розробив і запропонував 
емпірично-інтуїтивний підхід до проведення систем-
них досліджень. Загальна теорія систем досліджує 
закономірності розвитку та функціонування еконо-
мічних систем [1] і може бути використана як на рівні 
держави взагалі, так і підприємства або ЗВО зокрема, 
у тому числі в межах оцінювання їх економічної без-
пеки. За допомогою системного підходу, як зазнача-
ють З.Б. Живко З.Б. [2] та О.С. Шуміло [3], може бути 
встановлений оптимальний ступінь аналітичного 
розчленування об’єкта і визначена така адекватна 
«аналітична одиниця», яка надалі не розкладається. 
Під час використання системного підходу здійсню-
ється статичний та динамічний аналіз стану об’єкта 
дослідження, при цьому статичні дослідження 
доповнюються динамічними (індексними) показни-
ками, показниками співвідношення та ефективності. 
Системний підхід дає змогу оцінити не тільки стан 
об’єкта дослідження, а й напрям його розвитку [4].

2. Процесний підхід передбачає характеристику 
процесу забезпечення безпеки і базується на розу-
мінні економічної безпеки як безперервного, дина-
мічного процесу, що відбувається під впливом чин-
ників зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Сутність цього підходу та особливості викорис-
тання розглянуто в працях багатьох авторів [5–8], на 
основі аналізу яких можна зазначити, що за умови 
використання цього підходу оцінка економічної без-
пеки передбачає визначення ефективності заходів 
щодо її забезпечення.

3. Функціональний підхід – оцінка економічної 
безпеки здійснюється у розрізі основних функці-
ональних складників, таких як фінансовий, інте-
лектуальний і кадровий, техніко-технологічний, 
політико-правовий, інформаційний, екологічний, 
силовий. Набір функціональних сфер не є універ-
сальним і визначається, виходячи з належності 
суб’єкта господарювання до того чи іншого сектору 
економіки, його стратегічних цілей та завдань. Він 
також використовується на рівні держави, за цим 
підходом побудовані Методичні рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України, 
Наказ Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [9], в яких 

здійснено агрегування показників за функціональ-
ними складовими частинами (виробнича, демогра-
фічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвести-
ційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, 
соціальна, фінансова безпеки) з проведенням нор-
малізації показників та використанням адитивної 
згортки задля розрахунку агрегованих показників 
(інтегральних індикаторів) за складника економіч-
ної безпеки та інтегрального індикатора економіч-
ної безпеки загалом. Вагові коефіцієнти визначено 
за допомогою експертних оцінок.

4. Ресурсний підхід (інвестиційний) передбачає 
зосередження уваги на ролі ресурсів, унікальних, що 
визначають конкурентні переваги конкретного під-
приємства, організаційних здібностей та компетент-
ностей у підвищенні ефективності організації і про-
тидії невизначеності. Ю.М. Якименко [10] розглядає 
цей підхід із позиції використання його на рівні орга-
нізацій та зазначає, що «застосування ресурсного 
методу вважається продуктивним у разі досягнення 
ключових цілей економічної безпеки організації за 
показниками: фінансової стійкості і незалежності 
підприємства, ефективності його діяльності; високої 
конкурентоспроможності та незалежності техноло-
гічних ресурсів організації; оптимальної організації 
структури підприємства і високої ефективності його 
менеджменту; дієвості колективних науково-дослід-
них робіт, високого рівня кваліфікації персоналу та 
його інтелектуального потенціалу».

5. Ресурсно-функціональний підхід розроблений 
Є.О. Олейніковим [11, с. 143–158] та розглянутий у 
багатьох працях, зокрема в [4; 12–15]; за умови його 
використання оцінювання економічної безпеки здій-
снюється на основі оцінки ступеня використання 
ресурсів за функціональними складниками (з ураху-
ванням їх вагомості – розраховується за допомогою 
методу експертних оцінок) та загалом за допомогою 
інтегрального показника.

6. Програмно-цільовий підхід розглянуто в пра-
цях [4; 16–18], він базується на тому, що оцінка еко-
номічної безпеки здійснюється на основі інтегро-
ваної сукупності показників за функціональними 
складниками, що визначають її рівень, із викорис-
танням методів математичного аналізу, у результаті 
чого можуть бути сформовані математичні моделі. 
Відповідно до цього підходу оцінка безпеки ґрунту-
ється на розрахунку інтегрального показника, який 
визначається на підставі адитивної згортки окремих 
показників, що характеризують окремі складники 
безпеки за кількома рівнями їх інтеграції за допомо-
гою методів багатовимірного аналізу. 

7. Критеріальний підхід. Особливості його вико-
ристання розглянуто в працях [4; 8; 19–20]. Він 
передбачає використання критеріїв економічної 
безпеки, які є специфічними для кожного об’єкта 
оцінювання, використовуються такі показники, як 
вартість суб’єкта господарювання (підприємства) 
[19, с. 106–129]. 
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8. Підхід на основі теорії економічних ризиків роз-
глянуто в працях [4; 21–22]. Формується механізм еко-
номічної безпеки з урахуванням загроз, для яких роз-
раховується ризик, невизначеність або ймовірность.

9. Індикаторний підхід (пороговий). Особли-
вості його використання розглянуто в працях 
[8, с. 138–139; 23–27]. Цей підхід базується на фор-
муванні набору показників (індикаторів), та вияв-
ленні при цьому їх порогових значень, які розгля-
дають як граничні величини, недосягнення яких 
призводить до формування негативних тенденцій у 
сфері економічної безпеки [26]. Сутність цього під-
ходу ґрунтовно описано в працях [23–24], у резуль-
таті його використання здійснюється узагальнююча 
оцінка економічної безпеки суб’єктів господарю-
вання на підставі зіставлення граничних та фактич-
них значень індикаторів, якими можуть виступати 
нормалізовані значення показників, розраховані на 
базі нормативних (граничних) значень вихідних 
показників, нормалізація здійснюється для відносно 
мінімального (дестимулятори) чи максимального 
значення (стимулятори) показника [27, с. 102]. 

10. Методичний підхід, який передбачає оцінку 
співвідношення величини бруто-інвестицій та вели-
чини інвестиційних ресурсів, необхідних для під-
тримки умов, що забезпечують економічну безпеку. 
Цей підхід розроблено Г.В. Козаченко, В.П. Поно-
марьовим та О.М. Ляшенко [8, с. 165], увага при-
ділена можливості за цією методикою здійснювати 
аналіз конкурентних переваг об’єкта дослідження. 
В.Т. Шлемко та І.Ф. Бінько [24, с. 138] також зва-
жають на доцільність врахування інвестиційного 
складника економічної безпеки підприємств.

11. Економіко-математичний (вартісний) підхід. 
Його розробники Д. Ковальов, І. Плєтникова [29] 
зазначають, що вплив внутрiшнiх та зовнішніх чин-
ників на економiчну безпеку пiдприємства дiстає 
свiй прояв у змiнi показникiв його діяльності. Цей 
підхід передбачає на основі функціональної залеж-
ності рівня економічної безпеки підприємства від 
відповідних показників діяльності організацій здій-
снення її оцінки [30, с. 54]. 

12. Циклічний підхід розглянуто в працях [6, с. 39; 
10, с. 136; 31, с. 13–19]. Під час використанні цього під-
ходу особлива увага приділяється загрозам економіч-
ній безпеці, що виникають на перетині хвиль еконо-
мічного розвитку і реалізуються або у формі переходу 
до нового циклу розвитку (пов’язаний з теорією еко-
номічних циклів), або втратою конкурентних переваг.

13. Кластерний (інфраструктурний) підхід окрес-
люється спроможністю системи досягати заданих 
цілей за рахунок чинників, що її забезпечують. Цей 
підхід відрізняється високим ступенем складності 
проведеного аналізу з використанням методів мате-
матичного аналізу [6, с. 39; 10, с. 137]. 

14. Ситуаційний підхід розглянуто в працях 
[10, с. 138; 32, с. 209–210]. Зважаючи на економічну 
безпеку, яку можна розглядати як об’єкт управління, 

використання цього підходу на основі управління 
ситуацією дає змогу «здійснювати ефективне управ-
ління конкретною ситуацією та приймати адекватні 
їй рішення» [32, с. 209]. У результаті можуть бути 
розроблені сценарії, що дають змогу мінімізувати 
втрати і збитки за умови їх неминучості. 

Зважаючи на наведені характеристики науково-
методичних підходів до оцінювання економічної 
безпеки, слід зазначити, що вони в чистому вигляді 
практично не використовуються, деякі підходи роз-
глянуто фрагментарно в працях науковців, часто 
буває синтез підходів, а деякі з них можуть бути від-
несені до декількох підходів одночасно. Зазначені 
обмеження для можливості використання розгля-
нутих підходів на рівні ЗВО пов’язані насамперед 
із різнобічністю трактувань цього поняття. Під час 
здійснення оцінювання економічної безпеки закла-
дів вищої освіти більшість науковців використовує 
ресурсно-функціональний та індикаторний підходи. 

Переважно науково-методичні підходи перед-
бачають оцінювання економічної безпеки закладів 
вищої освіти як суб’єктів господарювання. Проте, 
зважаючи на те, що ЗВО не є замкнутими системами, 
їхня діяльність залежить від впливу багатьох чин-
ників, що породжують загрози і містять ризики на 
певному етапі, а мета функціонування вишів полягає 
не лише у їхньому розвитку, але й у розвитку дер-
жави загалом, під час оцінювання економічної без-
пеки закладів вищої освіти не можна обмежуватися 
вибором вихідних показників і методів її оціню-
вання, враховуючи лише результати діяльності окре-
мих вишів. Доцільно враховувати роль та значення 
ЗВО для забезпечення економічного зростання дер-
жави і використовувати показники для оцінювання 
не лише на мірорівні, але і на макрорівні. Таким 
чином, розглянуті підходи не можуть бути викорис-
тані повною мірою для оцінювання економічної без-
пеки ЗВО, частіше за все науковцями розробляються 
власні методики на основі синтезу декількох із нихю 
Зокрема, авторський методичний підхід до оціню-
вання економічної безпеки закладів вищої освіти з 
подальшим розробленням моделі оцінювання їх еко-
номічної безпеки наведено в працях [33–34].

Вибір оптимального підходу залежить від об’єкта 
дослідження, що пов’язано з амбівалентністю вищої 
освіти (з одного боку, зростання якості вищої сприяє 
підвищенню рівня економічного розвитку держави, 
а з іншого – реалізація державної політики за допо-
могою різноманітних програм є визначальною у 
функціонуванні системи вищої освіти загалом та 
впливає на підвищення її якості) та дуальністю 
поняття «заклади вищої освіти», які можна розгля-
дати як суб’єкти господарювання та елементи соці-
ально-економічної системи. 

Висновки. З урахуванням вищезазначеного слід 
констатувати, що науково-методичні підходи до оці-
нювання економічної безпеки мають свої переваги 
та недоліки, які являють собою обмеження для мож-
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ливості використання розглянутих науково-методич-
них підходів на рівні ЗВО. Під час вибору оптималь-
ного підходу доцільно враховувати роль та значення 
ЗВО для забезпечення економічного зростання дер-
жави і використовувати показники для оцінювання 

не лише на мікрорівні, але і на макрорівні. За умови 
практичного використання науково-методичних під-
ходів можлива ліквідація розриву між освітою, нау-
кою та виробництвом та забезпечення потреб ринку 
праці, вимог економіки та роботодавців.
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