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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ

Мета статті: основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних
закладів та конкретні заходи в межах кожного з таких напрямів. Методи дослідження: ситуаційний
підхід, зворотній сценарний аналіз, опис. Основні результати: визначено основні напрями підвищен-
ня економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, встановлено та детально описано
заходи для підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. Сьогодні скоро-
чення державного фінансування, зменшення кількості абітурієнтів негативно впливають на рівень
економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, що потребує її підвищення, зважаючи на
високу соціальну значущість ВНЗ. Основними пропонованими напрямами підвищення економічної
безпеки вищих навчальних закладів в Україні є такі: зростання кількості абітурієнтів та інших спожива-
чів освітніх послуг, забезпечення кількості та якості викладацького складу, оптимізація матеріальної
бази ведення навчального процесу, скорочення витрат на фінансування діяльності, зростання доходів
від інших видів діяльності крім навчальної, укріплення відносин із профільним Міністерством та інши-
ми органами державної влади. Для кожного з запропонованих напрямів запропоновано конкретні за-
ходи, сукупне виконання яких дозволить здійснити відповідний напрям підвищення економічної безпе-
ки вищих навчальних закладів.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, економічна безпека, підвищення, напрям дій, захід.

Г. Д. Тюленев

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Цель статьи: основные направления повышения экономической безопасности отечественных
высших учебных заведений и конкретные мероприятия в каждом из таких направлений. Методы ис-
следования: ситуационный подход, обратный сценарный анализ, описание. Основные результаты:
определены основные направления повышения экономической безопасности высших учебных заве-
дений, установлены и детально описаны мероприятия для повышения экономической безопасности
отечественных высших учебных заведений. Сегодня сокращения государственного финансирования,
уменьшение количества абитуриентов негативно влияют на уровень экономической безопасности
отечественных высших учебных заведений, что требует ее повышения, принимая во внимание высо-
кую социальную значимость ВУЗов. Основными предложенными направления повышения экономиче-
ской безопасности высших учебных заведений в Украине являются такие: увеличение количества
абитуриентов и других потребителей образовательных услуг, обеспечение количества и качества
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преподавательского состава, оптимизация материальной базы ведения учебного процесса, сокраще-
ние затрат на финансирование деятельности, рост доходов от других видов деятельности кроме об-
разовательной, укрепление отношений с профильным Министерством и другими органами государст-
венной власти. Для каждого из предложенных направлений предложено конкретные мероприятия,
совокупное выполнение которых позволит осуществить соответствующее направление повышения
экономической безопасности  высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, экономическая безопасность, повышение, на-
правлений действий, мероприятие.

G. D. Tyulenev

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE ECONOMIC SECURITY
OF DOMESTIC HIGHER SCHOOLS

Article aim: main directions of increasing the economic security of domestic higher schools and
specific actions concerning every identified direction. Research methods: situational approach, reverse
scenario analysis, description. Main results: the main directions of increasing the economic security of
domestic higher schools are proposed. The specific actions to increase the economic security of domestic
higher schools in borders of identified directions are considered and described. Nowadays the reduction of
state financing, decreasing the quantity of enrollees make the negative impact on the level of economical
security of domestic higher schools. This fact demands increasing such level of economical security
according to the high social importance of higher schools. The main proposed directions of increasing the
economic security of higher schools in Ukraine are the following: increasing the quantity of enrollees and
other consumers of educational services, providing the quality and quantity of lecturers structure,
optimization the material base of making the educational process, decreasing the costs for financing the
higher school activity, increasing the incomes for the other activities besides the educational services,
strengthening relations with profile Ministry and other state institutions. For the every proposed direction the
specific actions are considered. The implementation of such actions is expected to execute the every
proposed direction of increasing the economic security of higher schools.

Keywords: higher school, economic security, increasing, direction of actions, action.

Постановка проблеми. Сучасні умови діяльності українських ВНЗ є доволі
складними. Скорочення кількості абітурієнтів та погіршення державного фінансу-
вання обумовлюють актуальність питань економічної безпеки вищих навчальних
закладів в Україні. Ситуація загострюється тим фактом, що, з одного боку, україн-
ські вищі навчальні заклади виконують важливі соціальні завдання, з іншого боку,
їхнє закриття спроможне викликати значні негативні соціальні наслідки (більш до-
кладно це питання досліджено у [15]). При цьому, безумовно, дослідження поня-
тійного апарату економічної безпеки ВНЗ, оцінювання такої економічної безпеки,
представляє інтерес, але першочерговим завданням для українських вищих на-
вчальних закладів у контексті забезпечення їхньої економічної безпеки є її підви-
щення, що обумовлює увагу до конкретних управлінських дій та заходів задля
такого підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціально-економічні трансфо-
рмації на пост-радянському просторі за останні 20 років істотним чином змінили
умови функціонування вищих навчальних закладів та джерела їхнього фінансу-
вання. Більш докладно вплив таких трансформацій на діяльність вищих навчаль-
них закладів  розглянутий в роботах Є.М. Бєлого [1] , С.А.Белякова [2], А.Г. Бер-
муса [3], Л.А.Вербицької [6], В.Б. Касевича [7], Є.А. Князева [9], Т.В. Фінікова [17].
Все це приводить до того, що поступово університети стають, принаймні з позицій
свого фінансування, економічними корпораціями – провайдерами освітніх послуг,
які самостійно заробляють кошти для свого фінансування, вимушені це робити
[5]. Наслідки цього є неоднозначними й виходять за межі статті, хоча опис досвіду
функціонування вищих навчальних закладів як економічних агентів є позитивним
[6], але феномен «університет, як економічний агент» стає все більш актуальним
для України.

«Економізація» функціонування вищих навчальних закладів, які з самого
початку були, скоріше, соціальними інститутами, ставить перед ними традиційні
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для комерційних підприємств проблеми. Однією з таких проблем постає забезпе-
чення економічних безпеки, яка постає неодмінною умовою функціонування в
складних умовах зовнішнього середовища. Питання економічної безпеки на мак-
ро- та мікрорівні (на рівні окремого підприємства) є доволі детально розглянутими
у сучасних напрацюваннях [10-14,18 тощо], але спеціальні напрацювання з пи-
тань забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу є відсутніми,
у зв’язку з чим метою статті є визначення основних напрямів підвищення еконо-
мічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів в Україні, зважаючи на
низький стан їхньої економічної безпеки та їхню високу соціальну значущість.

Виклад основного матеріалу. Принципово, основні напрями підвищення
економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладах стисло викладені в
роботі автора [16]. Такими напрямами постають збільшення кількості абітурієнтів
та інших споживачів освітніх послуг, оптимізація матеріальної бази навчального
процесу, зменшення витрат на фінансування поточної діяльності, зростання до-
ходів від інших видів діяльності, диверсифікація джерел доходів, формування
програми укріплення професорсько-викладацького складу, укріплення відносин із
профільним Міністерством.

Для більш докладної розробки напрямів підвищення економічної безпеки
ВНЗ та уточнення змісту запропонованих напрямів пропонується скористатися
ситуаційним підходом, теоретичні та каузальні основи якого детально описано у
роботах М. Фолєтт, Дж. Вудворд, Р. Стогділла, П. Пью, Т. Парсонса, Д. Хіксона, П.
Лоуренса та Дж Лорша, Г. Шермана, Г. Кунца та У. Гомберта  [8]. Ситуаційний
підхід, який почав розвиватися з 60 років ХХ століття, є одним з найбільш відо-
мих, обґрунтованих та апробованих у теорії та практиці управління ХХ століття.
Фактично він базується на відомому законі ситуації М. Фолєтт [8], відповідно до
якого різні типи ситуацій потребують різного типу знання. Використання такого
ситуаційного підходу разом із методом зворотного сценарного аналізу дозволяє
запропонувати такі заходи у межах кожного з напрямів підвищення економічної
безпеки вищих навчальних закладів в Україні (табл. 1).

Таблиця 1

Напрями та конкретні заходи підвищення економічної безпеки ВНЗ

№
з/п

Напрям підвищен-
ня економічної
безпеки ВНЗ

№ Заходи

1.1 Організація співпраці із освітніми закладами І-ІІ рівнів
акредитації з метою залучення їхніх випускників до
навчання

1.2 Залучення іноземних студентів
1.3 Організація співпраці із органами служби зайнятості з

метою перенавчання безробітних
1.4 Організація співпраці із підприємствами та організація-

ми з метою підвищення кваліфікації та набуття першої
або другої вищої освіти їх працівниками

1 Зростання кількості
абітурієнтів та
інших споживачів
освітніх послуг

1.5 Організація проведення та впровадження інших освіт-
ніх продуктів із залученням потенційних споживачів
таких продуктів

2.1 Періодична атестація викладацького складу за визна-
ченими критеріями окремих видів роботи

2 Забезпечення
кількості та якості
викладацького
складу

2.2 Сприяння вивільненню персоналу, який отримав низькі
оцінки за результатами внутрішньої атестації
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Продовження табл. 1

№
з/п

Напрям підвищен-
ня економічної
безпеки ВНЗ

№ Заходи

2.3 Залучення кваліфікованих викладачів до проведення
навчального процесу

2.4 Формування системи мотивації викладацького складу
2.5 Формування кадрового резерву та управління кар’єрою

персоналу
2.6 Відкриття нових спеціалізованих вчених рад з захисту

дисертацій на здобуття наукових ступенів та підтримка
діяльності існуючих або встановлення зв’язків із тими
ВНЗ, в яких вже існують такі спеціалізовані вчені ради

3.1 Продаж або здача в оренду тих складників матеріаль-
ної бази, які не використовуються у навчальному про-
цесі

3.2 Своєчасний профілактичний ремонт з метою збере-
ження функціональності складників матеріальної бази,
які використовуються у навчальному процесі

3 Оптимізація мате-
ріальної бази ве-
дення навчального
процесу

3.3 Охорона та страхування тих складників матеріальної
бази, які мають високу цінність, є необхідними для
навчального процесу

4.1 Встановлення систем індивідуального опалення буді-
вель та корпусів ВНЗ (у разі економічної доцільності)

4.2 Встановлення режиму економії електроенергії
4.3 Встановлення режиму економії опалювання (у разі

використання індивідуального опалення)
4.4 Поступове скорочення кількості персоналу
4.5 Виведення окремих підрозділів на самоокупність
4.6 Диверсифікований підхід до встановлення надбавок на

заробітну плату персоналу

4 Скорочення витрат
на фінансування
діяльності

4.7 Можливий аутсорсинг деяких видів діяльності та необ-
хідних процедур

5.1 Перегляд ціноутворення на освітні послуги
5.2 Надання науково-дослідницькими підрозділами ВНЗ

послуг, що є пов’язаними із основним видом діяльності
5.3 Перегляд ціноутворення на мешкання студентів у гур-

тожитку

5 Зростання доходів
від інших видів
діяльності крім
навчальної

5.4 Надання майна ВНЗ у оренду
6.1 Забезпечення участі представників ВНЗ у комісіях та

комітетах Міністерства
6.2 PR ВНЗ на рівні Міністерства та серед представників

органів державної влади

6 Укріплення відно-
син із профільним
Міністерством та
іншими органами
державної влади 6.3 Формування та укріплення міжособистісних зв’язків

керівництва ВНЗ та представників Міністерства

Характеризуючи зміст табл. 1, слід сказати таке. Визначені напрями безпо-
середньо витікають з природи джерел коштів, які ВНЗ отримує для фінансування
своєї діяльності – з боку профільного міністерства в межах державного замов-
лення на підготовку певних фахівців, а також з боку платників за студентів, які
навчаються за контрактною формою навчання. Першим тривіально зрозумілим
напрямом збільшення економічної безпеки ВНЗ постає зростання кількості абіту-
рієнтів та інших споживачів освітніх послуг, оскільки саме абітурієнти є основою
для здійснення ВНЗ своєї основної діяльності. Сьогодні загальновідомо, що Укра-
їна відчуває наслідки демографічної кризи  1990-х років, наслідком чого є скоро-
чення кількості абітурієнтів у всі ВНЗ, й ВНЗ мають докладати зусилля для пошуку
та знаходження абітурієнтів. Задля зростання кількості абітурієнтів та інших спо-
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живачів освітніх послуг представляє інтерес як перший конкретний захід організа-
ція співпраці із освітніми закладами І-ІІ рівнів акредитації (школами, коледжами,
технікумами) з метою залучення їхніх випускників до навчання. Така організація,
перш за все, має бути спрямована на встановлення особистісних зв’язків із керів-
ництвом таких закладів, проведення ознайомлювальної роботи серед учнів таких
закладів, інформування їх про спеціальності та напрями підготовки у ВНЗ, органі-
зацію екскурсій до ВНЗ, проведення «днів відкритих дверей» у ВНЗ тощо. Тобто
на момент закінчення освітніх закладів І-ІІ рівнів акредитації їхні випускники ма-
ють бути максимально поінформовані щодо діяльності ВНЗ – й саме наявність
такої інформації разом із наявністю у ВНЗ спеціальностей та напрямів підготовки,
які цікавлять потенційних абітурієнтів та їхніх батьків в умовах обмеженої раціо-
нальності, яку довів Г. Саймон [8] й може стати головним аргументом вступу саме
до конкретного ВНЗ.

Іншим можливим й доволі корисним для вітчизняних ВНЗ заходом щодо
зростання кількості абітурієнтів та інших споживачів освітніх послуг як напряму
підвищення економічної безпеки ВНЗ може стати залучення іноземних студентів
на навчання за контрактною формою. Вітчизняні ВНЗ, особливо ті, які пропонують
технічні та медичні спеціальності, є привабливими для студентів з Близького
Сходу, Африки, Азії тощо через низьку вартість навчання, й використання такої
конкурентної переваги може істотно збільшити кількість абітурієнтів у вітчизняні
ВНЗ, й відповідно дозволить збільшити доходи вітчизняних ВНЗ й позитивно
впливатиме на рівень їхньої економічної безпеки. Навчання іноземних студентів
потребує спеціальної ліцензії й реалізації сукупності заходів з їхнього залучення
та розміщення, але такі заходи постають вкрай корисними з точки зору отримання
ВНЗ додаткових доходів й підвищення його економічної безпеки.

Корисним заходом в межах напряму зростання кількості абітурієнтів та інших
споживачів освітніх послуг є організація співпраці із органами служби зайнятості з
метою перенавчання безробітних. Безумовно, робота з органами служби зайнятості
неспроможна істотно збільшити кількість клієнтів освітніх послуг, які надають ВНЗ,
але така робота спроможна внести додатковий вклад у збільшення кількості абіту-
рієнтів та зростання доходів ВНЗ від здійснення основної діяльності.

Додатковим заходом, який спроможний, хоча й не дуже значно, збільшити
кількість абітурієнтів у ВНЗ постає організація співпраці із підприємствами та ор-
ганізаціями з метою підвищення кваліфікації та набуття першої або другої вищої
освіти їх працівниками. Підприємства та організації можуть спрямовувати своїх
працівників на основі домовленостей та угод із ВНЗ на навчання. Іншою корисною
стороною такої співпраці є пряме врахування потреб роботодавців під час підго-
товки потенційних працівників. Значна кількість підприємств потребує періодично-
го підвищення кваліфікації працівників. Тобто ВНЗ може надавати освітні послуги
не тільки у вигляді першої або другої вищої освіти, але й у вигляді короткостроко-
вих курсів та курсів підвищення кваліфікації, що призведе до зростання доходів
ВНЗ.

Нарешті, додатковим корисним заходом підвищення економічної безпеки
ВНЗ в межах напряму збільшення кількості абітурієнтів є організація проведення та
впровадження інших освітніх продуктів із залученням потенційних споживачів таких
продуктів. Великий ВНЗ на основі попередньо укладених угод може бути провайде-
ром та контролером у освітніх програмах за різними міжнародними сертифікатами.
Причому споживачами таких освітніх програм можуть бути ті ж самі студенти, які
вже отримують у ВНЗ вищу освіту. Такий комплексний підхід, з одного боку, дозво-
лить отримати більшу кількість освітніх послуг студентам ВНЗ, а, з іншого боку, є
корисним для підвищення економічної безпеки ВНЗ. Інші освітні продукти – у тому
числі й дистанційне навчання на основі використання сучасних інформаційних тех-
нологій (проведення навчання на основі віддаленого доступу), яке вже має прикла-
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ди свого успішного використання у сфері вивчення іноземних мов, бізнес-курсів то-
що – вряд чи стануть заміною основного освітнього продукту – вищої освіти – але
такі додаткові освітні продукти можуть сприяти розширенню асортименту освітніх
послуг та отриманню ВНЗ додаткових доходів. До того ж, використання сучасних
інформаційних технологій позитивно вплине на імідж ВНЗ.

Зростання кількості абітурієнтів спроможне позитивно вплинути на безпеку
ВНЗ у короткостроковому періоді через зростання кількості коштів, які надходять
до ВНЗ. Втім у довгостроковому періоді не менш важливим постає завдання за-
безпечення діяльності ВНЗ викладацьким складом необхідної кваліфікації, оскіль-
ки результат навчального процесу та якість освіти значною мірою залежить саме
від викладачів, які беруть участь у такому процесі. Крім того, саме викладацький
склад, визначаючи якість викладання навчальних курсів, створює передумови для
формування іміджу ВНЗ, що має довгострокові наслідки щодо його економічної
безпеки. Сьогодні через падіння навчального навантаження у багатьох українсь-
ких ВНЗ проблема забезпечення професорсько-викладацьким складом не існує,
але це не виключає необхідності кількості та якості викладацького складу. У ВНЗ
великих міст така проблема гостро не стоїть, але для невеликих ВНЗ питання
створення та підтримки викладацького складу може бути однією з основних.

З числа заходів для забезпечення кількості та якості викладацького складу
інтерес представляє періодична атестація викладацького складу за визначеними
критеріями окремих видів роботи (навчальної, методичної, наукової), на основі яких
можна зробити обґрунтований висновок щодо результатів діяльності кожного ви-
кладача. Такий висновок може стосуватися формування надбавок до заробітної
плати, просування у кар’єрі тощо. Використовуваних критеріїв для атестації не по-
винно бути дуже багато, але вони мають відображати основні аспекти діяльності
викладача. Такими критеріями можуть бути повне виконання навчального наванта-
ження, відсутність зафіксованих випадків порушення навчального процесу, керів-
ництво творчими роботами студентів та підготовка студентів, які зайняли призові
місця на регіональних та всеукраїнських студентських конкурсах, олімпіадах тощо,
кількість публікацій у фахових наукових виданнях та кількість опублікованих тез
конференцій протягом року, кількість опублікованих посібників, підручників, та мо-
нографій (у тому числі у співавторстві) протягом року інші можливі критерії. Атеста-
ція, з одного боку, є корисною для керівництва ВНЗ, оскільки дозволяє прозоро та
зрозуміло за окремими результатами оцінити діяльність кожного викладача. З іншо-
го боку, атестація, якщо її результати впливають на заробітну плату викладача та
його можливе кар’єрне зростання, є стимулом до якісної та результативної праці,
що позитивно вплине й на якість освітнього процесу.

Важливим, хоча й непопулярним заходом у межах виділеного напряму під-
вищення економічної безпеки ВНЗ, є сприяння вивільненню персоналу, який
отримав низькі оцінки за результатами внутрішньої атестації. Таке вивільнення
має бути поступовим, прозорим, заздалегідь прогнозованим для персоналу. Таке
вивільнення з позиції забезпечення економічної безпеки ВНЗ є багатоплановим: з
одного боку, воно дозволяє скоротити витрати на заробітну плату; з іншого боку,
умова вивільнення персоналу за результатами низьких оцінок за наслідками ате-
стації, є додатковим стимулом до якісної праці персоналу ВНЗ; з третьої сторони,
поступове вивільнення персоналу дозволяє оптимізувати кількість викладацького
складу до умов падіння навчального навантаження.

З іншої сторони, вивільнення персоналу, який отримав низькі оцінки за ре-
зультатами атестації, не є самоціллю, бо бездумне скорочення викладацького
складу для економічної безпеки ВНЗ може мати виключно негативні, хоча й дов-
гострокові наслідки. Тому іншим заходом є залучення кваліфікованих викладачів
до проведення навчального процесу. Такі викладачі можуть бути практиками, які
виступатимуть викладачами-сумісниками, бо часто залучення практиків до навча-
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льного процесу має виключно позитивні наслідки з позиції отримання студентами
практично цінних сучасних знань, передачі сучасного досвіду у певній сфері тощо.
Або таких викладачів великі ВНЗ можуть просто запрошувати до роботи з інших
ВНЗ, створюючи належну мотивацію. Перспективним напрямом дій з цього при-
воду є проведення курсів лекцій викладачами з інших ВНЗ або практиків тощо.
Варіація щодо залучення кваліфікованих викладачів до проведення навчального
процесу може бути різною, але такі заходи мають здійснюватися задля покра-
щання якості навчального процесу, й підвищення іміджу ВНЗ та його привабливо-
сті для студентів, що має довгострокові позитивні наслідки щодо економічної без-
пеки ВНЗ.

Заходом внутрішнього характеру щодо забезпечення кількості та якості ви-
кладацького складу в контексті підвищення економічної безпеки ВНЗ є формування
системи мотивації викладацького складу. Така мотивація може бути різною за фо-
рмою – матеріальною, квазі-матеріальною, нематеріальною тощо. На сьогоднішній
день часто у ВНЗ залежність між результатом праці викладача – проведенням на-
вчальних занять, кількістю наукових та методичних публікацій тощо – часто є відсу-
тньою, що зменшує зацікавленість викладачів у результатах праці. Це негативним
чином відображається на якості навчального процесу. Крім часто використовуваних
адміністративних технологій у вигляді планово-контрольних заходів саме форму-
вання розвиненої системи мотивації може стати дієвим інструментом стабільного
покращання навчального процесу та забезпечення його якості.

Логічним продовженням попереднього заходу та окремим заходом в межах
зазначеного напряму підвищення економічної безпеки ВНЗ є формування кадро-
вого резерву та управління кар’єрою персоналу, яке дозволяє одночасно виріши-
ти дві проблеми: підвищення мотивації персоналу на основі нематеріальних сти-
мулів та залучення кваліфікованих мотивованих фахівців до проведення навча-
льного процесу. Кар’єра суто викладацького складу в ВНЗ є доволі пласкою та
має незначну кількість рівнів. У той час, як з теорій мотивації [8] відомо, що для
забезпечення зацікавленості в роботі кожні 5-7 років має здійснюватися перемі-
щення персоналу, ВНЗ як організація не забезпечує таких умов. Саме тому фор-
мування кадрового резерву та управління кар’єрою персоналу дозволяє покра-
щити залучення кваліфікованих викладачі до проведення навчального процесу та
забезпечити їхню зацікавленість у його результатах.

Нарешті пропононованим заходом з метою забезпечення кількості та якості
викладацького складу є відкриття нових спеціалізованих вчених рад з захисту ди-
сертацій на здобуття наукових ступенів та підтримка діяльності існуючих або
встановлення зв’язків із тими ВНЗ, в яких вже існують такі спеціалізовані вчені
ради: традиційною вимогою до викладачів ВНЗ (й однією з умов ліцензування пе-
вних спеціальностей) є наявність наукових ступенів кандидата або доктора наук,
й тому процедура набуття відповідних наукових ступенів для ВНЗ є обов’язковою
вимогою до формування викладацького складу, який відповідає наявним вимо-
гам. Саме тому для ВНЗ є виключно доцільним або формування відповідних спе-
ціалізованих вчених рад у складі самого ВНЗ або формування режиму співпраці із
іншими ВНЗ, в яких такі ради вже функціонують.

Запропоновані заходи дозволяють поступово забезпечити та підтримати
необхідний рівень викладацького складу, але важливим ресурсом здійснення
освітньої діяльності ВНЗ постає необхідна матеріальна база, підтримка якої є
окремим напрямом підвищення економічної безпеки ВНЗ. Для ВНЗ доцільно вес-
ти річ не про скорочення матеріальної бази, й, звичайно не про її просте наро-
щення в складних умовах функціонування вітчизняних ВНЗ в Україні, а, скоріше,
про оптимізацію матеріальної бази ведення навчального процесу. Критерієм оп-
тимальності в такому разі є комбінування достатності для проведення навчально-
го процесу та відсутності не використовуваних у навчальному процесі та для ви-
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конання адміністративних функцій приміщень та площ. Наявна матеріальна база
– приміщення, будівлі, площі, земля, обладнання – не тільки використовуються у
реалізації основної діяльності ВНЗ, але й потребують пов’язаних витрат, тому
така база має бути достатньою (із певним запасом) для проведення навчального
процесу, але не більше того.

Сформований напрям підвищення економічної безпеки ВНЗ визначає необ-
хідні для його реалізації заходи. Першим таким заходом є продаж або здача в
оренду тих складників матеріальної бази, які не використовуються у навчальному
процесі – це дозволить скоротити пов’язані витрати, вивільнити необхідні для ве-
дення основної діяльності кошти та (у разі оренди) збільшити періодичні доходи
ВНЗ. Звичайно, це позитивно вплине на економічну безпеку ВНЗ. Додатковим за-
ходом постає своєчасний профілактичний ремонт з метою збереження функціо-
нальності складників матеріальної бази, які використовуються у навчальному
процесі. Безумовно, профілактичний ремонт потребує коштів та зусиль, але такі
кошти та зусилля дозволяють економити більші кошти, які будуть необхідними у
разі відсутності профілактики. Найбільш повно необхідність профілактики прояв-
ляє себе стосовно опалення приміщень, електропостачання тощо. Нарешті, кори-
сним заходом в контексті оптимізації матеріальної бази ВНЗ постає Охорона та
страхування тих складників матеріальної бази, які мають високу цінність, та є не-
обхідними для навчального процесу. Щодо кожного матеріального об’єкту в дія-
льності ВНЗ існують певні ризики. У такому разі фізична охорона та необхідне
страхування несуттєво збільшать витрати ВНЗ, але дозволять захистити майно
від пошкодження у разі певних несподіваних подій.

Одним з ключових напрямів підвищення економічної безпеки ВНЗ постає
скорочення витрат на фінансування діяльності. Слід підкреслити, що такий на-
прям постає вагомим, але не єдиним – суттєвою помилкою керівництва багатьох
ВНЗ є акцентування виключно на зниженні витрат, що може принести певні коро-
ткострокові вигоди та вирівнювання економічної безпеки, але саме по собі не до-
зволяє збільшити економічну безпеку підприємства у довгостроковому періоді.
Варто зазначити, що скорочення витрат на фінансування діяльності має відпові-
дати трьом мінімальним критеріям: таке скорочення не повинно створювати погі-
ршення діяльності ВНЗ у довгостроковому періоді; таке скорочення не повинно
приводити до перебільшення доходів ВНЗ над витратами та формування надли-
шків коштів на кінець звітного періоду; таке скорочення не повинно приводити до
погіршення якості навчального процесу та якості освітніх послуг, які надаються
студентам у ВНЗ. Сформульовані критерії фактично виступають «перевірочним
тестом» для будь-яких захdодів, які спрямовані на скорочення витрат ВНЗ.

Першим важливим заходом для скорочення витрат підприємства постає
встановлення систем індивідуального опалення будівель та корпусів ВНЗ (у разі
економічної доцільності). Це зумовлено такими причинами: другою за розміром (а
іноді – й першою) після витрат на заробітну плату з числа статей витрат ВНЗ по-
стають саме комунальні платежі. Самостійно забезпечити водопостачання та
електроенергію ВНЗ не в змозі, але ВНЗ може самостійно на основі використання
індивідуальних міні-котелень здійснювати опалення якщо не всіх, то значної час-
тини приміщень. Це дозволить після однократних вкладень (монтаж міні-
котелень) істотно скоротити витрати ВНЗ.

Іншими важливим заходами, які безпосередньо пов’язані із комунальними
платежами, є встановлення режиму економії електроенергії та встановлення ре-
жиму економії опалювання (у разі використання індивідуального опалення). При-
чому такий режим має забезпечуватися не тільки суто адміністративними захо-
дами (відповідними наказами й розпорядженнями), але й заходами технічного
характеру (наприклад, встановлення датчиків руху із автоматичним включенням
світла у темний період доби). Режим економії опалювання (у разі індивідуального
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опалення) може залежати від періоду року, температури тощо. Гнучкий режим
використання комунальних ресурсів дозволить без зниження якості навчального
процесу скоротити витрати ВНЗ.

Оскільки вагомою за розміром статтею витрати будь-якого ВНЗ є витрати
на оплату праці, то логічним заходом для скорочення витрат є поступове скоро-
чення кількості персоналу за рахунок скорочення викладацького складу, скоро-
чення допоміжних служб та підрозділів, виходу окремих працівників на пенсію то-
що. Цей захід корелює із заходом 2.2 (табл. 1), однак слід ще раз підкреслити, що
таке вивільнення має бути поступовим, прозорим й не має нести загрози забез-
печенню навчального процесу якісним викладацьким складом. Зрозуміло, що по-
ступове вивільнення персоналу є вкрай непопулярним заходом, але в умовах ді-
яльності вітчизняних ВНЗ він є вимушеним.

Для великих ВНЗ можливим заходом з метою скорочення витрат може ста-
ти виведення окремих підрозділів на самоокупність. Такий захід є непопулярним
серед працівників таких підрозділів, але він дозволяє підвищити мотивацію їхньої
діяльності та скоротити витрати ВНЗ в цілому. Такими підрозділами можуть бути
відокремлені структурні підрозділи, інші підрозділи, які самостійно формують до-
ходи, але й потребують витрат.

Таким, що представляє інтерес, причому не тільки з точки зору скорочення
витрат як напряму підвищення економічної безпеки ВНЗ, але й з точки зору моти-
вації персоналу ВНЗ є диверсифікований підхід до встановлення надбавок до
окладу  персоналу. На сьогоднішній день часто в українських ВНЗ надбавки вста-
новлюються масово – за певний науковий ступень або вчене звання, за суміщен-
ня посад тощо без урахування різниці в результатах праці. Це не тільки демоти-
вує персонал ВНЗ (однакова винагорода в першу чергу демотивує тих працівни-
ків, які прагнуть до якісної праці [8]), але й призводить до надмірного витрачання
коштів. У такому разі прозорий та зрозумілий диверсифікований підхід до встано-
влення надбавок на заробітну плату дозволяє вирішити декілька завдань в діяль-
ності ВНЗ одразу: напряму пов’язати результати діяльності викладацького складу
із заробітною платою та іншими можливими видами винагороди; зменшити витра-
ти підприємства; сприяти прозорості та зрозумілості в оцінці результатів діяльно-
сті викладацького складу. Вагомою умовою в такому разі постає те, що диверси-
фікація надбавок до окладу має бути чітко прив’язана не до виконуваних посадо-
вих обов’язків (процесний підхід), а до отримуваних результатів (результатний
підхід). Така умова дещо ускладнює розробку системи мотивації, але робить її
дієвою та цілеспрямованою.

Нарешті, корисним для ВНЗ заходом скорочення витрат постає можливий
аутсорсинг деяких видів діяльності та необхідних процедур. Такими видами дія-
льності та процедурами для ВНЗ можуть бути другорядні операції, які не пов’язані
із веденням навчального процесу, але є необхідними для забезпечення такого
процесу: охорона, обслуговування приміщень та території ВНЗ, обслуговування
комп’ютерів ВНЗ тощо. В такому разі слід просто порівняти фактичні витрати у
ситуації, коли ВНЗ самостійно здійснює таку діяльність, та можливі витрати у разі
передання таких процесів та видів діяльності на аутсорсинг. У разі нечастої реа-
лізації таких видів діяльності може виникнути ситуація, коли аутсорсинг дозволить
скоротити витрати ВНЗ.

Скорочення витрат постає доцільним напрямом підвищення економічної без-
пеки ВНЗ, але виключно бажано, щоб таке скорочення витрат супроводжувалося
зростанням доходів від освітньої та інших видів діяльності ВНЗ. Першим заходом
щодо забезпечення зростання доходів (крім вже розглянутого зростання кількості
абітурієнтів ВНЗ та інших споживачів освітніх послуг) є перегляд ціноутворення на
освітні послуги із можливим зростанням ціни на освітні послуги ВНЗ. Однак, у тако-
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му разі існує дві обмежувальні умови: формальна й ринкова. Формальна умова по-
лягає в тому, що формування ціни на ринкові послуги не повинно порушувати на-
явні нормативні вимоги для запобігання претензій до ВНЗ з боку уповноважених
органів. Ринкова умова полягає в тому, що збільшення ціни не повинно знижувати
конкурентоспроможність ВНЗ та його привабливість для потенційних абітурієнтів,
оскільки сучасні українські ВНЗ працюють в умовах істотної конкуренції. Однак, в
загальному випадку розумне ціноутворення (з урахуванням необхідності покриття
всіх витрат ВНЗ та прогнозування зростання таких витрат на майбутні 3-4 роки з
урахуванням інфляції) дозволяє збільшити доходи ВНЗ.

Іншим заходом для забезпечення зростання доходів від інших видів діяль-
ності є надання науково-дослідницькими підрозділами ВНЗ послуг, що є
пов’язаними із основним видом діяльності. В межах госпрозрахункових відносин
окремі підрозділи ВНЗ можуть надавати підприємствам та організаціям на платній
основі інтелектуальні послуги. У першу чергу, такими підрозділами є дослідниць-
ко-конструкторські, підрозділи, що займаються (або можуть займатися) розробкою
програмного забезпечення тощо. Це дозволить несуттєво (у порівнянні із дохода-
ми від основної діяльності щодо надання вищої освіти) збільшити  доходи ВНЗ,
що позитивним чином вплине на його економічну безпеку.

Додатково, хоча й несуттєво, збільшити доходи ВНЗ, може перегляд ціноу-
творення на мешкання студентів у гуртожитку. У гуртожитках великого ВНЗ меш-
кають сотні студентів, тому підвищення ціни на проживання навіть на п’ятдесят
гривень щомісячно приведе до зростання доходів ВНЗ на сотні тисяч гривень.
Для невеликого ВНЗ результат буде меншим, але все одно дозволить підвищити
доходи ВНЗ.

Нарешті, виключно корисним заходом для зростання доходів ВНЗ є надан-
ня майна ВНЗ у оренду. Зрозуміло, що така «орендна» діяльність не повинна пе-
решкоджати реалізації основної діяльності ВНЗ – освітньої, й для більшості ВНЗ
така діяльність є вимушеною. Але надання майна в оренду дозволяє ВНЗ не про-
сто отримати однократне зростання доходу, а забезпечити його періодичний при-
ріст. При цьому оренда може бути змістовим доповненням навчального процесу,
якщо орендарі будуть надавати супутні послуги – продаж предметів канцелярії та
книг, громадське харчування, послугами якого зможуть користуватися й виклада-
чі, й студенти, побудове обслуговування студентів тощо.

Варто зазначити, що кожен з представлених заходів в межах такого напря-
му забезпечення економічної безпеки ВНЗ, як зростання доходів від інших видів
діяльності крім навчальної, дозволяє, може й несуттєво, але збільшити доходи
ВНЗ. Реалізація ж всіх запропонованих заходів може дозволити істотно позитивно
вплинути на баланс доходів та витрат в межах конкретного ВНЗ й таким чином
підвищити рівень його економічної безпеки.

Оскільки на діяльність будь-якого ВНЗ, як організації державної форми вла-
сності, виключно значний вплив здійснює профільне Міністерство, то важливим
напрямом посилення економічної безпеки ВНЗ є укріплення відносин із профіль-
ним Міністерством та іншими органами державної влади. Таке укріплення може
бути реалізоване шляхом трьох основних заходів: забезпечення участі представ-
ників ВНЗ у комісіях та комітетах Міністерства, PR  ВНЗ на рівні Міністерства та
серед представників органів державної влади, формування та укріплення міжосо-
бистісних зв’язків керівництва ВНЗ та представників Міністерства. Такі заходи є
необхідними задля забезпечення позитивного впливу зовнішнього керуючого ор-
гану (в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту) на ВНЗ, який проявля-
ється у прискоренні проходження процедур акредитації та ліцензування, наданні
значного за обсягом державного замовлення на підготовку спеціалістів певного
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профілю, покращання перспектив ВНЗ у разі проходження певної реструктуриза-
ції в системі вищої освіти України тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Запропоновані на-
прями підвищення економічної безпеки ВНЗ та заходи в межах кожного з таких
напрямів є основою для формування певного плану або програми заходів в ме-
жах конкретного ВНЗ для забезпечення підвищення його економічної безпеки.
Вони охоплюють широке коло питань, які мають бути вирішені задля забезпечен-
ня економічної безпеки вищого навчального закладу – скорочення його витрат,
зростання доходів, зростання кількості абітурієнтів, підвищення якості викладаць-
кого складу тощо.
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