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У статті визначено та обґрунтовано принципи економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях. Ви-
окремлено та систематизовано загальні та спеціальні принципи управління економічною безпекою закла-
дів вищої освіти. Сформовано на основі цих принципів концептуальні положення управління економічною 
безпекою закладів вищої освіти.
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В статье определены принципы экономической безопасности на различных иерархических уровнях. 
Выделены и систематизированы общие и специальные принципы управления экономической безопасно-
стью учреждений высшего образования. Сформированы на основе этих принципов концептуальные по-
ложения управления экономической безопасностью учреждений высшего образования.
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The general and special principles of economic security at different hierarchical levels has been determined in 
the article. The general and special principles of management of economic security of institutions of higher education 
has been singled and systematized. Based on these principles, conceptual provisions for managing the economic 
security of higher education institutions had been formed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних умовах функ-
ціонування системи вищої освіти у цілому та 
закладів вищої освіти зокрема необхідне роз-
роблення заходів протидії загрозам їх економіч-
ній безпеці, які разом з іншим мають базуватися 
на основоположних принципах формування й 
реалізації економічної політики. При цьому кон-
кретні заходи з реалізації принципів управління 
економічною безпекою закладів вищої освіти 
(ЗВО) визначаються відносно найгостріших про-
блем розвитку вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спира-
ється автор. Основні принципи економічної безпеки 
на різних ієрархічних рівнях розглянуто у публіка-
ціях таких авторів, як: В. Ярочкин [1], О. Власюк 

[2], Н. Верхоглядова, І. Олініченко [4], О. Користін, 
О. Барановський, Л. Герасименко [5], В. Шуршин 
[6], О. Шнипко [7], Ю. Головня [8], А. Бекряшев, 
І. Бєлозєров [9], О. Шпак [10], О. Ляшенко [11]. 
Проте, зважаючи на наявність значної кількості 
публікацій за проблематикою дослідження, слід 
зазначити, що у науковій практиці досі не сфор-
мовано єдиної загальної класифікації принципів 
управління економічною безпекою ЗВО.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у систематизації 
загальних та спеціальних принципів управління 
економічною безпекою закладів вищої освіти та 
формуванні на їх основі концептуальних поло-
жень управління економічною безпекою закла-
дів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
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результатів. Ураховуючи, що ЗВО є одночасно 
і суб’єктами господарювання, і важливими еле-
ментами соціально-економічної системи, їхня 
діяльність має бути спрямована на реалізацію 
життєво важливих інтересів як окремих людей, 
так і суспільства та держави у цілому (спожи-
вачів та замовників освітніх послуг), а також на 
здійснення комплексу заходів протидії негатив-
ному впливу низки чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища, результатом дії яких є 
нарощування загроз та виникнення ризиків еко-
номічної безпеки ЗВО. 

Під час розгляду економічної безпеки кожне 
явище має вивчатися як певна система складо-
вих його елементів, як єдність взаємопов’язаних 
і взаємодіючих предметів, процесів, відносин. 
З позиції забезпечення економічної безпеки під 
цілим розуміється система «суб’єкт – об’єкт – 
система безпеки» для будь-яких об’єктів, рівнів 
і масштабів [1]. 

Об’єктами економічної безпеки виступають 
держава, регіони, підприємства, заклади вищої 
освіти тощо. При цьому держава є одночасно 
об’єктом і основним суб’єктом національної еко-
номічної безпеки. 

З позиції економічної безпеки закладів вищої 
освіти суб’єктом є ЗВО, які можуть бути одно-
часно й об’єктами економічної безпеки. Загалом 
економічній безпеці на різних ієрархічних рівнях 
притаманний інтегральний характер. Співвід-
ношення частини і цілого вивчається загально-
науковими методами аналізу та синтезу, що є 
протилежно спрямованими й разом із тим нероз-
ривно пов’язаними способами пізнання. З тим 
або іншим ступенем конкретизації ці об’єкти під-
лягають захисту в економічній системі кожного 
інституціонального рівня. Об’єкти економічної 
безпеки розглядаються в інституціональному і 
функціональному аспектах [1].

Під час визначення економічної безпеки 
використовується системний підхід, за якого 
об’єкт дослідження представляється на мікро-, 
мікро- та мезорівні. На макрорівні об’єкт захисту 
розглядається як єдине ціле: його внутрішній 
устрій, зв’язки не розглядаються, а досліджу-
ються тільки входи і виходи та їх взаємна залеж-
ність. На макрорівні об’єкт захисту розгляда-
ється ніби зсередини, досліджуються внутрішня 
структура і зв’язок його елементів. На мезорівні 
будь-який об’єкт захисту розглядається на рівні 
складної системи з великою кількістю як вну-
трішніх, так і зовнішніх зв’язків [1].

Основні принципи економічної безпеки роз-
глядаються науковцями на різних ієрархічних 
рівнях. Згідно з українським законодавством, 
«поняття «національна безпека» зумовлює таку 
державну політику у цій сфері, яка має вра-
ховувати поточний стан і перспективи розви-
тку внутрішніх та зовнішніх чинників» [2, с. 42]. 
Зокрема, досліджуючи національну безпеку 
України, він виділяє її базові принципи, такі як 
комплексності та системності, які покладені 

в основу політики національної безпеки США 
(Закон про національну безпеку 1947 р.), на 
них базується також і концепція національної 
безпеки України [2, с. 43]. При цьому комплек-
сність державної стратегічної політики полягає 
у спільній участі не тільки представників різних 
гілок влади, господарсько-керівної та політичної 
еліт, а й наукової спільноти. Доцільним є роз-
гляд державної політики національної безпеки 
на стратегічному рівні з використанням загаль-
них підходів та методів для уникнення зосеред-
ження уваги лише на її складниках та тактичних 
цілях, що можуть не на всіх рівнях збігатися із 
загальнонаціональними. «Дотримання прин-
ципу системності державної політики забезпе-
чуватиме найвищу її ефективність, гармонійне 
та взаємопов’язане функціонування її складни-
ків» [2, с. 42]. У результаті використання прин-
ципу системності збережеться загальна ефек-
тивність державної політики [2, с. 42].

Проте на законодавчому рівні, згідно зі ст. 
2 Закону України «Про національну безпеку» 
[3], незважаючи на те що економічна безпека 
є складником національної безпеки, у цьому 
Законі принципи розглянуто більшою мірою від-
носно її воєнного та політичного складників. 

Так, до основних принципів, що визначають 
порядок формування державної політики у сфе-
рах національної безпеки й оборони, належать 
такі [3]:

1) верховенства права, підзвітності, закон-
ності, прозорості та дотримання засад демо-
кратичного цивільного контролю над функ-
ціонуванням сектору безпеки й оборони та 
застосуванням сили;

2) дотримання норм міжнародного права, 
участі в інтересах України в міжнародних зусил-
лях з підтримання миру і безпеки, міждержав-
них системах та механізмах міжнародної колек-
тивної безпеки;

3) розвитку сектору безпеки й оборони як 
основного інструменту реалізації державної полі-
тики у сферах національної безпеки й оборони.

А згідно зі ст. 25 Закону України «Про націо-
нальну безпеку» [3], до принципів планування у 
сферах національної безпеки й оборони нале-
жать принципи:

1) дотримання національного законодавства 
і міжнародних зобов’язань України;

2) демократичного цивільного контролю над 
сектором безпеки й оборони, відкритості інфор-
мації про державну політику, стратегічні доку-
менти, цілі, пріоритети і завдання планування, 
прозорості та підзвітності використання ресурсів;

3) цілісності, узгодженості, системності пла-
нування у секторі безпеки й оборони, враху-
вання пріоритетів і обмежень, установлених 
державними програмами, планами та прогноз-
ними документами;

4) своєчасності та відповідності прийнятим 
рішенням щодо захисту національних інтересів 
України.
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Принципи економічної безпеки розкриті в 
працях багатьох науковців [1]. При цьому доціль-
ним убачається виділення основних принципів 
та підрядних.

Загальними є принципи, на яких базується 
економічна безпека незалежно від її дії на тому 
чи іншому ієрархічному рівні, спеціальними – 
ті, що є належними безпосередньо до окремих 
об’єктів економічної безпеки, як то держава, 
регіон, підприємство, заклади вищої освіти тощо. 

До основних принципів економічної безпеки 
відносяться такі [1]:

1. Принцип системності. Він є основополож-
ним принципом економічної безпеки. У його 
основі знаходиться співвідношення цілого (не 
є тотожним сумі частин, воно володіє новою 
якістю, відсутньою в частинах і виникає у резуль-
таті їх взаємодії) і частини (має відносну само-
стійність із властивими їй якісними особливос-
тями і може, своєю чергою, розглядатися як ціле 
зі своїми складовими частинами, але вже мен-
шого масштабу). За цим принципом здійсню-
ється побудова економічної безпеки за ієрар-
хічними рівнями. Таким чином, будь-яке явище 
у сфері економічної безпеки доцільно вивчати 
як ціле, відносно самостійне, що включає низку 
явищ меншого масштабу, воно є частиною біль-
шого явища, відбиває його вплив на ціле та на 
нього впливає. За цього принципу відбувається 
облік як внутрішніх взаємозв’язків і взаємоза-
лежностей, так і зовнішніх чинників із позицій 
розгляду об’єкта дослідження як елемента еко-
номічного простору більш високого рівня [4].

2. Принцип взаємозв’язку і взаємозалеж-
ності. Його сутність полягає у тому, що всі еле-
менти системи нерозривно пов'язані між собою 
і водночас впливають один на одного всередині 
системи. 

3. Принцип визначальних чинників, що поля-
гає у виділенні істотних зв’язків та відносин, що 
мають вирішальний вплив на стан безпеки. Цей 
принцип дає змогу відсіяти другорядні чинники 
впливу, що не справляють значний вплив на 
функціонування економічної безпеки.

4. Принцип комплексності. Він полягає у 
необхідності аналізу всіх боків об'єкта дослі-
дження (галузевого, територіального, соціаль-
ного, технічного і екологічного складників).

5. Принцип варіантності (альтернативності). 
Сутність цього принципу полягає у виявленні та 
обґрунтуванні кількох варіантів виходу з кризо-
вої ситуації, з одного боку, та розрахунку траєк-
торії соціально-економічного розвитку на май-
бутнє – з іншого.

6. Принцип безумовного пріоритету економіч-
ної безпеки як найважливішого елементу якості 
життя і соціального прогресу, тобто пріоритет-
ності рішення завдань і здійснення заходів, спря-
мованих на збереження здоров'я і життя людини, 
підтримку нормальних умов його існування. 

7. Принцип прийнятного ризику, тобто вияв-
лення і реалізації доступних заходів, спрямова-

них на захист людини в ринковому середовищі і 
недопущення кризових ситуацій.

8. Принцип сумісності технічного і соціаль-
ного складників економічної безпеки і безумов-
ного пріоритету останньої.

9. Принцип компромісу між поколіннями з 
акцентом тяжкості подолання кризових ситуацій 
сьогодні.

Підрядними принципами є принципи еконо-
мічної безпеки за ієрархічними рівнями. 

Зокрема, на макрорівні виділяють такі осно-
вні принципи забезпечення економічної безпеки 
держави [5]:

– верховенства закону під час забезпечення 
економічної безпеки;

– додержання балансу економічних інтересів 
особи, сім’ї, суспільства, держави;

– взаємної відповідальності особи, сім’ї, сус-
пільства, держави щодо забезпечення еконо-
мічної безпеки;

– своєчасності й адекватності заходів, 
пов’язаних із відверненням загроз і захистом 
національних економічних інтересів;

– пріоритету договірних (мирних) заходів у 
вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфлік-
тів економічного характеру;

– інтеграції національної економічної без-
пеки з міжнародною економічною безпекою.

Принципи економічної безпеки на мезорівні 
поділяються на загальні (комплексності, систем-
ності, варіантності (альтернативності), прийнят-
ного ризику) та специфічні, які доповнюються 
принципами оптимізації економічної безпеки, 
що забезпечує підвищення рівня життя і соці-
альний прогрес, тобто пріоритетності вирішення 
завдань і здійснення заходів, спрямованих на 
збереження здоров’я і життя людини, підтримку 
нормальних умов її існування та сумісності тех-
нічного й соціального складників економічної 
безпеки за безумовного пріоритету останньої. 
На цих принципах базується формування сис-
теми економічної безпеки регіону, забезпечення 
необхідного рівня наукової обґрунтованості 
оцінки загроз безпечному регіональному розви-
тку і їх наслідків [5; 6].

На мезорівні (до якого можна віднести регіо-
нальний рівень) до основних принципів функці-
онування систем [7] належать:

– принцип ефективного цілеформування 
(полягає у тому, що ціль ефективної поведінки 
системи задається над системою);

– принцип цілісності (стверджує, що ціле є 
більшим від суми складання його елементів, 
тобто система має властивості, які не виво-
дяться із властивостей її елементів та способів 
їх поєднання);

– принцип детермінізму (його сутність поля-
гає у тому, що причина зміни стану системи 
завжди знаходиться поза системою);

– принцип оптимальності (стверджує, що сис-
тема повинна рухатися до мети за оптимальною 
траєкторією);
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– принцип спеціалізації і кооперування (поля-
гає у тому, що, рухаючись до мети, система має 
тенденцію спеціалізуватися на виконанні своєї 
функції та кооперуватися з іншими системами);

– принцип ієрархічності (стверджує, що роз-
виток системи здійснюється ієрархічно).

Окремо основними принципами забезпе-
чення економічної безпеки регіону вважаються 
принципи [5; 6]:

– інтеграції з національною економічною без-
пекою;

– додержання балансу регіональних інтересів; 
– чіткого розмежування змісту діяльності, 

повноважень та відповідальності органів дер-
жавної влади на державному та регіональному 
рівнях; 

– чіткого розмежування повноважень і відпо-
відальності органів державної влади та місце-
вого самоврядування; 

– прагнення до примноження національного 
багатства країни шляхом ефективного викорис-
тання природно-ресурсного, науково-техніч-
ного, фінансового, інтелектуального трудового 
потенціалу регіону. 

Також існує класифікація принципів органі-
зації та здійснення захисту у сфері економічної 
безпеки регіону, зокрема [8]:

1) системності, що передбачає розглядання 
проблем захисту з урахуванням усіх небезпеч-
них каналів відпливу інформації та несанкціоно-
ваного доступу до неї, а також можливого часу та 
умов їх виникнення, комплексного застосування 
правових, організаційних та технічних заходів 
щодо захисту; при цьому мають бути забезпе-
чені спадкоємність та безперервність захисту;

2) обґрунтованості, оскільки складність 
завдань, що вирішуються, великий обсяг робіт, а 
також обмеженість ресурсів зумовлюють необ-
хідність глибокого науково-технічного обґрунту-
вання рішень, що приймаються, всебічної оцінки 
щодо їх реалізації;

3) достатності, що означає необхідність 
пошуку ефективних та надійних заходів захисту, 
без зайвих витрат і забезпечується викорис-
танням найдосконаліших методів та засобів 
захисту. За характером впливу на загрозу серед 
способів захисту можна виділити узгодження, 
стримування, протидію та примушення;

4) гнучкості в управлінні, що забезпечує здат-
ність, залежно від умов захисту та важливості 
об’єктів, що захищаються, прогнозування загроз 
та запобігання їх нейтралізації, оперативну та 
ефективну ліквідацію наслідків цих загроз;

5) своєчасності, що зумовлюється необхід-
ністю завчасного розроблення заходів захисту 
та контролю (у протилежному разі проведення 
заходів щодо захисту може не лише не дати 
ефекту, а й призвести до додаткових збитків).

На мікрорівні принципами економічної без-
пеки є: комплексність (системність); пріоритет 
заходів попередження; безперервність; закон-
ність; плановість; економність; взаємодія; ком-

петентність; поєднання гласності та конфіден-
ційності [5]. Основою економічної безпеки певні 
принципи:

1. Системності, згідно з яким в організа-
ції економічної безпеки немає «важливих» та 
«неважливих» елементів. 

2. Обґрунтованості. Обмеженість ресурсів 
захисту, як і всіх інших економічних ресурсів, 
вимагає глибокого науково-технічного обґрун-
тування рішень щодо забезпечення економічної 
безпеки.

3. Достатності. Вибір конкретної моделі еко-
номічної безпеки визначається рівнем небезпеки.

4. Гнучкості. Це здатність суб'єкта економіч-
ної діяльності швидко змінювати модель здій-
снення безпеки залежно від характеру розвитку 
небезпеки.

5. Своєчасності. Суб'єкт економічної безпеки 
повинен мати відпрацьовані моделі захисту від-
повідно до рівня розвитку небезпеки і своєчасно 
застосовувати їх, згідно з моніторингом, до кон-
кретного стану небезпеки.

6. Бажання захищатися. Є наслідком проти-
річ між окремими структурами економічних сис-
тем, незбалансованості власності і влади між 
центральними та периферійними, інституцій-
ними й виконавчими елементами системи.

7. Вміння захищатися. Бажання захищатися 
повинно доповнюватися вмінням.

В іноземній літературі [1] наводяться такі 
принципи економічної безпеки підприємства:

1. Комплексності. Реалізується як сукупність 
правових, організаційних та інженерно-техніч-
них заходів, вона полягає у:

– забезпеченні безпеки персоналу, мате-
ріальних і фінансових ресурсів від можливих 
загроз усіма доступними законними засобами, 
методами та заходами;

– забезпеченні безпеки інформаційних ресур-
сів протягом усього життєвого циклу, на всіх тех-
нологічних етапах їх обробки (перетворення) і 
використання, у всіх режимах функціонування;

– здатності системи до розвитку й удоскона-
лення відповідно до змін умов функціонування 
підприємства.

2. Своєчасності. Передбачає постановку 
завдань комплексної безпеки на ранніх стадіях 
розроблення системи безпеки на основі аналізу 
та прогнозування економічної ситуації, загроз 
безпеки підприємства, а також розроблення 
ефективних заходів попередження посягань на 
законні інтереси.

3. Безперервності. Полягає у постійному роз-
робленні та реалізації заходів щодо забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

4. Активності. Захист інтересів підприємства 
відбувається за рахунок достатнього ступеня 
наполегливості з використанням стандартних і 
нестандартних засобів забезпечення безпеки.

5. Законності. Полягає у розробленні системи 
безпеки на основі дотримання законодавства у 
сфері підприємницької діяльності, інформати-
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зації і захисту інформації тощо з використан-
ням усіх дозволених методів виявлення і припи-
нення правопорушень.

6. Обґрунтованості. Можливості та засоби 
захисту мають бути реалізовані на сучасному 
рівні розвитку науки і техніки, обґрунтовані з 
погляду прогнозного рівня безпеки та відпові-
дати встановленим вимогам і нормам.

7. Економічності. Полягає в економічній 
доцільності і порівняності можливого збитку і 
витрат на забезпечення безпеки з використан-
ням критерія «ефективність – вартість». При 
цьому вартість системи безпеки повинна бути 
меншою за розмір можливого збитку від будь-
яких видів загроз.

8. Спеціалізації. Відбувається залучення до 
розроблення та впровадження заходів і засобів 
захисту спеціалізованих організацій із забезпе-
чення безпеки. При цьому експлуатація техніч-
них засобів і реалізація заходів безпеки пови-
нні здійснюватися професійно підготовленими 
фахівцями служби безпеки і функціональних та 
обслуговуючих підрозділів підприємства.

9. Взаємодії та координації. Полягає у здій-
сненні заходів забезпечення безпеки на основі чіт-
кого взаємозв'язку відповідних підрозділів і служб, 
сторонніх спеціалізованих організацій у цій галузі, 
координації їх зусиль для досягнення постав-
лених цілей, а також співпраці із зацікавленими 
об'єднаннями та взаємодії з органами державного 
управління і правоохоронними органами.

10. Удосконалення. Здійснюється вдоскона-
лення заходів і засобів захисту на основі влас-
ного досвіду, появи нових технічних засобів з 
урахуванням змін у методах і засобах розвідки 
і промислового шпигунства, нормативно-техніч-
них вимог, досягнутого вітчизняного і зарубіж-
ного досвіду.

11. Централізації управління. Здійснюється 
самостійне функціонування системи безпеки 
за єдиними правовим, організаційним, функціо-
нальним і методологічним принципами і центра-
лізоване управління діяльністю системи безпеки.

При цьому окремо виділяються принципи 
управління економічною безпекою підприємства, 
що виступають правилами, на основі яких здій-
снюється функціонування організацій, визнача-
ють поведінку суб’єкта й об’єкта в процесі управ-
ління та характер взаємовідносини організації з 
навколишнім середовищем [11, с. 149]. 

Вони відображають закономірності розвитку 
управлінських відносин, унаслідок чого є логіч-
ним завершенням ланцюжка «закони – законо-
мірності – досвід управління – принципи». При 
цьому одночасно є зведенням законів управ-
ління та правилами управлінської діяльності 
[11, с. 150]

До принципів управління економічною без-
пекою підприємства належать, зокрема, такі [9]:

1. Принцип законності. Його сутність полягає 
у тому, що вся діяльність підприємства повинна 
носити законний характер. 

2. Принцип економічної доцільності. Він 
полягає у тому, що доцільно організовувати 
захист тільки тих об’єктів, витрати на захист 
яких менше, ніж втрати від реалізації загроз за 
цими об’єктами.

3. Поєднання превентивних та реактивних 
заходів економічної безпеки. При цьому превен-
тивними є заходи попереджувального харак-
теру, реактивними – заходи, які приймаються в 
разі реального виникнення загроз або необхід-
ності мінімізації їх негативних наслідків.

4. Принцип безперервності. Його сутність 
полягає у тому, що процес функціонування сис-
теми економічної безпеки підприємництва має 
здійснюватися постійно.

5. Принцип диференційованості. Він полягає 
у тому, що вибір заходів із подолання загроз, що 
виникають, відбувається залежно від характеру 
загрози і ступеня тяжкості наслідків її реалізації.

6. Принцип координації. Його сутність поля-
гає у тому, що для досягнення поставлених 
завдань потрібно постійно здійснювати узго-
дження діяльності підрозділів служби безпеки, 
підприємства та поєднання організаційних, еко-
номіко-правових та інших способів захисту.

7. Повна підконтрольність системи забезпе-
чення економічної безпеки керівництву суб’єкта 
підприємницької діяльності. Полягає у тому, що 
інтереси системи економічної безпеки мають 
бути підпорядковані загальним інтересам усього 
підприємства.

Серед принципів управління економічною 
безпекою підприємства окремо виділяють 
ті, що відповідають цілям такого управління 
з позиції узгодження інтересів підприємства 
[11, с. 150–152]: 

– історизму (здійснюється об’єктивна оцінка 
відносної цілісності і завершеності етапів управ-
ління економічною безпекою підприємства);

– безперервності (базується на безперерв-
ному процесі управління економічною безпекою 
підприємства);

– циклічності (базується на процесі повто-
рюваності процесів, які справляють прямий чи 
опосередкований вплив на процес управління 
економічною безпекою підприємства);

– конвергентності (є сукупністю індукційних 
методів пошуку об'єктивного кінцевого резуль-
тату управління економічною безпекою підпри-
ємства);

– комплексності (ґрунтується на врахуванні 
всіх особливостей підприємства та визначенні 
впливу сукупності чинників на управління його 
економічною безпекою); 

– узгодженості (полягає у дотриманні обґрун-
тованості під час прийняття рішень виходячи з 
позицій раціональності, узгодженні інтересів вну-
трішніх і зовнішніх стейкхолдерів підприємства); 

– пріоритетності (базується на ранжируванні 
цілей і завдань відповідно до вибраної концеп-
ції управління економічною безпекою підпри-
ємства);
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– варіантності (ґрунтується на виявленні й 
обґрунтуванні кількох варіантів чи сценаріїв 
досягнення цілей управління економічною без-
пекою підприємства); 

– прийнятного ризику (полягає у виявленні й 
оцінці ступеня ризику запропонованих заходів 
досягнення цілей управління економічною без-
пекою підприємства);

– своєчасності (полягає у дотриманні норм і 
правил тайм-менеджменту в управлінні еконо-
мічною безпекою підприємства та здійснення 
дій на випередження без зниження рівня готов-
ності до відвернення загроз як зовнішніх, так 
і внутрішніх, трансформуючись тим самим у 
принцип активності);

– легітимності (полягає у дотриманні чинного 
законодавства, норм та правил корпоративного 
устрою та соціальної відповідальності).

Віддаючи належне науковим здобуткам уче-
них, слід зазначити, що в сучасній науковій літе-
ратурі окремо не виділяються принципи еконо-
мічної безпеки закладів вищої освіти як елементів 
соціально-економічної системи. Слід зазначити, 
що в науковій літературі лише частково розгля-
нуто принципи управління економічної безпекою 
ЗВО, що пов’язане передусім із тим, що еконо-
мічна безпека закладів вищої освіти розгляда-
ється на рівні суб’єктів господарювання і засно-
вана на тих самих принципах, які лягли в основу 
економічної безпеки підприємства.

Забезпечення економічної безпеки ЗВО 
залежить від принципів, які є основою та голов-
ною підставою для впровадження та розвитку. 
Погоджуючись у цілому з науковцями у сфері 
економічної безпеки, слід зазначити, що діяль-
ність закладів вищої освіти спрямована не лише 
на досягнення результатів як суб’єктів господа-
рювання, а й на поповнення інтелектуального 
ресурсу нації та його відтворення, що зумовлює 
введення окремої класифікації принципів управ-
ління економічною безпекою закладів вищої. 
Зазначеного можна досягти шляхом виділення 
з широкого переліку принципів економічної без-
пеки, які існують на різних ієрархічних рівнях 
економічної безпеки, загальних та спеціальних 
принципів управління економічною безпекою 
закладів вищої освіти. 

До загальних принципів управління еконо-
мічною безпекою закладів вищої освіти слід від-
нести такі: 

1. Принцип системності. Діяльність закла-
дів вищої освіти у результаті виконання ними 
соціальної та виховної функцій, а також підго-
товки кадрів відповідної кваліфікації для забез-
печення потреб ринку праці, вимог економіки та 
роботодавців є одночасно кінцевим результатом 
їхньої діяльності за умови отримання доходів на 
належному рівні та проміжним, що може спри-
яти підвищенню конкурентоспроможності еко-
номіки у цілому. При цьому досліджуються вну-
трішні взаємозв’язки і вплив зовнішніх чинників 
на економічну безпеку закладів вищої освіти.

2. Принцип комплексності. Забезпечення 
економічної безпеки ЗВО досягається за раху-
нок реалізації комплексу системи заходів на різ-
них рівнях управління; здатності закладів вищої 
освіти як системи до розвитку відповідно до змін 
умов функціонування системи вищої освіти. 

3. Принцип безперервності. Здійснення про-
цесу оцінювання економічної безпеки ЗВО 
постійно з урахуванням впливу чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища як на функ-
ціонування системи вищої освіти в цілому, так і 
на їхню діяльність зокрема.

4. Принцип взаємодії координації. Відбува-
ється взаємодія та узгодження інтересів еконо-
міки та роботодавців з потребами ринку праці та 
розроблення відповідних програм забезпечення 
підготовки кадрів належної кваліфікації закла-
дами вищої освіти для досягнення рівноважної 
кон’юнктури ринку праці.

5. Принцип визначальних чинників. Виді-
лення найсуттєвіших зв’язків, що мають вирі-
шальний вплив на стан економічної безпеки 
ЗВО, що може бути основою для розроблення 
в подальшому заходів щодо підвищення рівня 
економічної безпеки закладів вищої освіти, при 
цьому не відбудеться розпорошення фінансо-
вих ресурсів держави.

6. Принцип варіантності (альтернативності). 
Для поліпшення функціонування системи вищої 
освіти у цілому та ЗВО зокрема розраховуються 
різні варіанти їх рівня економічної безпеки з ура-
хуванням можливих загроз та ризиків.

7. Прийнятного ризику. Визначення межі 
допустимого ризику, що сприятиме здійсненню 
доступних заходів, спрямованих на захист 
закладу вищої освіти від безпосередніх загроз 
та своєчасному розробленню превентивних 
заходів зменшення їхнього негативного впливу.

Спеціальними принципами управління еко-
номічною безпекою закладів вищої освіти 
доцільно вважати такі:

1. Принцип своєчасності. Постановка 
завдань комплексної безпеки ЗВО на початко-
вих стадіях розроблення системи економічної 
безпеки відбувається на основі проведення 
аналізу та розроблення прогнозів економічної 
ситуації, виявлення загроз економічній безпеці, 
оцінювання ризиків та розроблення ефективних 
заходів їх зменшення.

2. Принцип обґрунтованості. Використання 
можливих заходів запобігання загрозам та 
зменшення ризиків економічній безпеці закла-
дів вищої освіти з урахуванням можливості 
досягнення бажаного рівня економічної безпеки 
ЗВО та за допомогою розроблення заходів та 
всіх рівнях управління.

3. Принцип удосконалення. Вдосконалення 
заходів і засобів захисту економічної безпеки 
ЗВО як на основі власного досвіду, так і в резуль-
таті входження у світовий освітній простір, 
упровадження Болонського процесу та досвіду 
провідних країн світу у сфері вищої освіти з 
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урахуванням їхніх результатів підвищення рівня 
економічної безпеки. Вдосконалення моделей 
оцінювання економічної безпеки закладів вищої 
освіти, ризиків тощо.

4. Принцип балансу інтересів. Здійснюється 
узгодження інтересів держави, роботодавців та 
закладів вищої освіти з урахуванням особли-
востей розвитку секторів економіки та регіонів, 
при цьому враховуються чинники внутрішнього 
та зовнішнього середовища.

5. Принцип цільової спрямованості (авторська 
розробка). Полягає у здійсненні процесу забез-
печення економічної безпеки та управління нею з 
погляду встановлення цілей та їх співвідношення 
з ресурсами, необхідними для їх досягнення з 
виокремленням загроз та оцінюванням ризиків 
економічної безпеки закладів вищої освіти. 

Слід зазначити, що на кожному із цих прин-
ципів певною мірою ґрунтується результатив-
ність управління економічною безпекою закла-
дів вищої освіти. 

Узагальнення наукових напрацювань у сфері 
економічної безпеки дає підстави для виокрем-
лення, систематизації загальних та спеціальних 
принципів управління економічною безпекою 
закладів вищої освіти з урахуванням ступеня 
їхнього впливу на рівень економічної безпеки 
закладів вищої освіти (рис. 1). 

При цьому доцільним убачається враху-
вання того, що кінцевою метою управління має 
бути укріплення інституціональної місії закладів 

вищої освіти у результаті забезпечення високого 
рівня викладання, підготовки кадрів і наукових 
досліджень [10, с. 11].

Слід зазначити, що управління ЗВО має 
бути спрямоване на розв’язання низки завдань, 
характерних для закладів вищої освіти як 
суб’єктів господарювання, так і важливих еле-
ментів соціально-економічної системи. До цих 
завдань належать, зокрема, такі:

– організація доступу до вищої освіти всіх 
категорій населення;

– підвищення якості вищої освіти та ефектив-
ності всієї освітньої системи;

– розвиток конкурентного освітнього серед-
овища [10, с. 12].

Від дотримання всіх принципів управління 
закладом вищої освіти значною мірою залежить 
ефективність його діяльності. На основі дослі-
дження сутності наведених принципів та їх ролі 
в управлінні економічною безпекою вишів, зва-
жаючи на сутність економічної безпеки закла-
дів вищої освіти як стану захищеності ЗВО та 
захисту від загроз їхній діяльності [12–15], 
сформовано концептуальні положення управ-
ління економічною безпекою закладів вищої 
освіти, до яких слід віднести такі:

1. Дослідження економічної безпеки закладів 
вищої освіти як процесу в статичному та дина-
мічному аспектах.

2. Здійснення діагностики стану економічної 
безпеки закладів вищої освіти постійно з ура-

Рис. 1. Принципи управління економічною безпекою закладів вищої освіти 
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [1–11]
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хуванням впливу чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища.

3. Дослідження взаємозв’язків між елемен-
тами системи та врахування їхнього впливу на 
економічну безпеку закладів вищої освіти.

4. Визначення чинників, що справляють най-
суттєвіший вплив на стан економічної безпеки 
закладів вищої освіти та розроблення на їх 
основі заходів управління.

5. Розроблення та впровадження заходів 
управління економічною безпекою закладів вищої 
освіти системно на різних рівнях управління з 
урахуванням при цьому їх здатності до розвитку. 

6. Розрахунок кількох варіантів рівня еконо-
мічної безпеки закладів вищої освіти з ураху-
ванням можливих загроз та ризиків їх функціо-
нуванню.

7. Здійснення тісної взаємодії та узгодження 
інтересів економіки та роботодавців із потре-
бами ринку праці та розроблення відповід-
них програм забезпечення підготовки кадрів 
належної кваліфікації закладами вищої освіти 
для досягнення рівноважної кон’юнктури 
ринку праці.

8. Визначення меж допустимого ризику та 
розроблення заходів, спрямованих на захист 
закладів вищої освіти від загроз або зменшення 
їхнього негативного впливу на рівень економіч-
ної безпеки ЗВО.

9. Здійснення управління економічною безпе-
кою закладів вищої освіти як провідним склад-
ником управління національною економікою.

10. Розгляд інформаційно-аналітичної бази 
оцінювання економічної безпеки закладів вищої 
освіти як центральної частини управління їх 
економічною безпекою.

11. Врахування під час оцінювання рівня еко-
номічної безпеки закладів вищої освіти не лише 
поточного стану системи вищої освіти, а й потенці-
алу та можливості його відтворення у перспективі.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Враховуючи вищенаведене, можна констату-
вати, що управління економічною безпекою 
закладів вищої освіти має базуватися на визна-
чених принципах. Реалізація виокремлених та 
систематизованих загальних та спеціальних 
принципів управління економічною безпекою 
закладів вищої освіти з урахуванням ступеня 
їхнього впливу на рівень економічної безпеки 
закладів вищої освіти й сформованих на основі 
цих принципів концептуальних положень управ-
ління економічною безпекою закладів вищої 
освіти сприятиме досягненню цілей управління 
та забезпеченню економічної безпеки ЗВО на 
належному рівні. Подальші дослідження перед-
бачають формування концепції управління еко-
номічною безпекою закладів вищої освіти.
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