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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах реалізації євроінтеграційних пріори!

тетів України важливе значення має забезпечення

сталого зростання вітчизняної економіки, що справ!

ляє позитивний вплив на підвищення конкурентосп!

УДК 338.2: 378

М. П. Денисенко,
д. е. н., професор, професор кафедри бізнес�економіки,
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
С. В. Бреус,
к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес�економіки,
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

M. Denysenko,
Dr. S. (Econ.), Professor, Professor of Department of Business Economics,
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv
S. Breus,
PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Business Economics,
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv
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роможності як окремих суб'єктів господарювання,

так і держави в цілому. В цьому контексті особливої

актуальності набувають питання, пов'язані з необхі!

дністю підвищення якості української вищої освіти,

адже від рівня підготовки випускників, які можуть

бути конкурентоспроможними на вітчизняному та

міжнародних ринках праці багато в чому залежить

майбутнє економічне благополуччя держави, рівень

ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: BASIC TENDENCIES AT
THE MARKET OF LABOUR
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її економічної безпеки та національної безпеки в

цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У контексті дослідження основні наукові результа!

ти оприлюднені в працях багатьох науковців, серед яких

доцільним вбачається виділити таких: Антонова О., Бо!

гиня Д., Боголіб Т., Грищенко І., Вознюк Г., Грішнова

О., Дідківська Л., Єрохін С., Єсінова Н., Завіновська Г.,

Загородній А., Каніщенко Л., Мартинюк В., Мочерний

С., Швайка Л. Враховуючи значні напрацювання нау!

ковців з значеної проблематики дослідження, деталь!

ного розгляду потребують аспекти, пов'язані з забез!

печенням економічної безпеки вищих навчальних зак!

ладів. Таким чином, виникає нагальна необхідність виз!

начення теоретико!практичних аспектів забезпечення

економічної безпеки вищих навчальних закладів з ура!

хуванням як основних тенденцій ринку праці, так і взає!

модії держави, ВНЗ та роботодавців на ньому. Зазна!

чене, у свою чергу, потребує детального розгляду питань,

пов'язаних з функціонуванням ВНЗ, їх фінансово!еконо!

мічним становищем та рівнем економічної безпеки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у розгляді теоретико!практич!

них аспектів забезпечення економічної безпеки ВНЗ з

урахуванням дослідження ролі ринку праці, його взає!

мозв'язку з вищою освітою у контексті забезпечення

економічного розвитку держави, її економічної та на!

ціональної безпеки загалом, а також розробленні за!

ходів підвищення рівня економічної безпеки ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки

спостерігається поглиблення диспропорцій на вітчизня!

ному ринку праці. Вони полягають, зокрема, у поши!

ренні тенденцій невідповідності рівня підготовки випус!

кників вищих навчальних закладів (ВНЗ) потребам еко!

номіки, держави та вимогам роботодавців. За таких

обставин відбувається:

— погіршення фінансово!економічного становища

ВНЗ (які мають багато спільного з підприємствами, у

зв'язку з чим виші можна розглядати і як важливі еле!

менти соціально!економічної системи, і як суб'єкти гос!

подарювання) та зниження рівня їх економічної безпе!

ки;

— зниження рівня розвитку секторів промисловості,

для яких здійснюється підготовка фахівців вищими на!

вчальними закладами України;

— погіршення економічного розвитку держави у ре!

зультаті зниження макроекономічних показників;

— зниження конкурентоспроможності України на

світовій арені та, у загальному підсумку, зниження рівня

Таблиця 1. Зміст та характеристика категорії "ринок праці"

Джерело: сформовано за даними [1; 2].
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економічної безпеки держави й національної безпеки в

цілому.

У цьому контексті як перед ВНЗ, так і перед держа!

вою постає важливе завдання забезпечення економіч!

ної безпеки, сприяти чому може підготовка висококва!

ліфікованих випускників, які будуть затребувані і на

вітчизняному, і на міжнародних ринках праці з ураху!

ванням нарощування процесів глобалізації, що відбу!

вається на всіх рівнях (економічному, політичному, со!

ціокультурному, освітньому тощо), реалізації євроінтег!

раційних пріоритетів України та переходу до економіки

знань.

В умовах сьогодення не простежується роль та ме!

ханізм взаємодії держави на ринку з вишами і, як зво!

ротній ефект, вплив елементів ринку праці на забезпе!

чення економічної безпеки ВНЗ, економічний розвиток

країни, забезпечення економічної безпеки держави й

національної безпеки в цілому.

Існує велика кількість визначень поняття "ринок

праці", сформованих, класифікованих та обгрунтованих

науковцями, серед яких найрозповсюдженішими в еко!

номічній науці є визначення, наведені в таблиці 1.

Таким чином, з урахуванням наведених в таблиці 1

визначень та характеристик ринку праці, слід зазначи!

ти, що в цих трактуваннях категорії "ринок праці" відсут!

ня "характеристика ринку праці освітньої сфери" і, у ре!

зультаті, не відображений зв'язок та взаємодія на ньо!

му вищих навчальних закладів, що сприяють формуван!

ню пропозиції кваліфікованої робочої сили та робото!

давців, які здійснюють формування попиту на неї. Інши!

ми словами, є недосконалим механізм, завдяки реалі!

зації якого відбувається взаємодія випускників вищих

навчальних закладів та роботодавців шляхом узгоджен!

ня ціни на інтелектуальний капітал та умов праці між

ними з урахуванням іміджу вишів, що сприяє залучен!

ню інтелектуального капіталу нації до сфери національ!

ного виробництва та забезпечення економічної безпе!

ки ВНЗ та держави. Таким чином, слід зауважити, що

лише за умови підготовки фахівців світового рівня може

стати реальністю сталий тренд економічного зростан!

ня держави.

Тому таким, що найбільш повно відображає наве!

дене вище можна вважати таке визначення ринку праці:

"Ринок праці — це частина економічної системи, її еле!

мент і характеристика, в межах яких відбувається залу!

чення праці як економічного ресурсу до сфери націо!

нального виробництва" [2].

З урахуванням наведеного поняття "ринок праці"

можна сформулювати таке визначення ринку праці ос!

вітньої сфери: "Ринок праці освітньої сфери — це еле!

мент і характеристика економічної системи, а також

механізм (інститут), на якому відбувається взаємодія

випускників ВНЗ та роботодавців шляхом узгодження

ціни на інтелектуальний капітал та умов праці між ними

з урахуванням іміджу ВНЗ, що сприяє залученню інте!

лектуального капіталу нації до сфери національного

виробництва та забезпечення економічної безпеки ВНЗ

та держави".

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо роз!

рахунку рівня економічної безпеки України, затвердже!

них Міністерством економічного розвитку і торгівлі Ук!

раїни, від 29.10.13 № 1277 [3] економічна безпека — це

стан національної економіки, який дає змогу зберігати

стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечу!

вати високу конкурентоспроможність у світовому еко!

номічному середовищі і характеризує здатність націо!

нальної економіки до сталого та збалансованого зрос!

тання.

За сучасних реалій розвитку економіки України у

наукових працях немає сталості у трактуванні поняття

Таблиця 2. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості
у 2010—2015 рр. (у середньому за період)

2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 1 2015 1

1.     15-70 , , . 
1713,9 1661,9 1589,8 1510,4 1847,6 1654,7
2.       15-70 , %   

 -3,03 -4,34 -4,99 22,33 -10,44
3.   , : 
-    
33,0 27,7 23,5 21,9 22,3 27,8
-    ,    
27,2 30,1 34,0 34,6 31,8 28,9
-   '        
10,0 9,2 8,4 8,1 7,8 7,5 
-    
6,3 6,9 8,8 8,4 9,3 9,9
-         
15,5 18,1 16,9 16,8 16,7 16,4
-   ( ) ’   
2,4 2,5 2,5 3,8 4,6 3,7
-  ’ ,  
0,9 0,9 1,5 1,2 1,4 0,9
-      
1,3 1,2 1,4 1,0 0,3 0,3
- ,     
0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1
-   
3,2 3,2 2,9 4,0 5,2 4,5

1 Дані за 2010—2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 2015 рік

— також без частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: сформовано за даними [5].
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"економічна безпека ВНЗ". Вона найчастіше характе!

ризується як стан ВНЗ, в якому наявних ресурсів до!

статньо для запобігання, послаблення або захисту від

загроз діяльності вишу [4].

У цьому контексті доцільно зазначити, що поглиб!

лення диспропорцій, що існують на вітчизняному ринку

праці з урахуванням невідповідності потреб ринку праці,

економіки та вимог роботодавців обсягам та якості

підготовки випускників ВНЗ, у свою чергу, призводить

до збільшення рівня безробіття, зокрема, серед випус!

кників вишів.

У результаті відбувається нарощування негативних

тенденцій розвитку вітчизняної вищої освіти, у резуль!

таті дії яких відбувається поглиблення розриву якості

підготовки фахівців для потреб економіки, зниження

рівня матеріально!технічного забезпечення ВНЗ, що

здійснюють підготовку фахівців та збільшення частки

непрацевлаштованих випускників загальноосвітніх та

вищих навчальних закладів (ЗОНЗ та ВНЗ). Дані про

кількість прийнятих студентів та випускників ВНЗ Украї!

ни наведено у таблиці 2. Так, за даними цієї таблиці про!

тягом 2010—2015 років відбувалось щорічне зменшен!

ня кількості безробітного населення у віці 15—70 років

проте у 2014 році порівняно з 2013 роком їх кількість

збільшилась на 22,33%, а у 2015 році відносно 2014

року — зменшилась на 10,44%. Загалом у 2015 році

відносно 2010 року кількість безробітного населення

зменшилась на 3,45%.

Також досить значною, за даними таблиці 2, є част!

ка непрацевлаштованих випускників ЗОНЗ та ВНЗ, яка

у 2015 році становила 16,4%, у 2010 році — 15,5%, ча!

стка безробітних за іншими причинами незайнятості є

набагато меншою протягом 2010—2015 років (переваж!

ною є тільки частка вивільнених з економічних причин,

вона становила у 2010 році 33,0%, у 2015 році була

дещо меншою і складала 27,8%, незважаючи на

збільшення кількості безробітного населення, а також

частка звільнених за власним бажанням, за угодою

сторін, яка, навпаки, збільшилась з 27,2% у 2010 році

до 28,9% у 2015 році).

Важливим фактором, що впливає на такий стан

справ, є збільшення кількості абітурієнтів, які вступа!

ють на популярні, однак не затребувані в сучасних умо!

вах спеціальності і не віддають перевагу при вступі

вкрай дефіцитним з точки зору забезпечення потреб

промисловості і економіки в цілому спеціальностям,

подальше працевлаштування за якими не є пріоритет!

ним для них через низький рівень оплати праці на

підприємствах та скорочення їх кількості в сучасних

умовах. У результаті дії зазначеного фактору відбу!

вається зменшення мобільності робочої сили, подаль!

ша локалізація випускників ВНЗ у великих містах. Про!

те в сучасних умовах розвитку економіки України ба!

гато вітчизняних організацій відчувають дефіцит ква!

ліфікованих бухгалтерів, фінансових аналітиків, подат!

кових консультантів, юристів і інших фахівців при їх

надлишку на ринку праці. Однією з причин цього є

недостатність практичного досвіду більшості випуск!

ників ВНЗ та низький рівень їх підготовки (не обсяг от!

риманих знань, а здатність ефективно працювати у

швидкоплинному професійному середовищі та гнучко

реагувати на його вимоги) [6].

Розірваний зв'язок між освітою, наукою та вироб!

ництвом можна вважати однією з причин відірваності

знань, отриманих у вітчизняних вишах від вимог робо!

тодавців. Керівники багатьох бізнес!структур не заці!

кавлені (не мають матеріальних стимулів) в участі у

підготовці фахівців для потреб власних підприємств: для

них придбання готових закордонних розробок є менш

ризикованим і менш витратним [7].

З урахуванням вищезазначеної необхідності врегу!

лювання ринку праці з точки зору встановлення відпо!

відності вимог ринку праці, економіки та роботодавців

виникає необхідність розробки і реалізації комплексу

заходів, котрі повинні передбачати наряду з іншим вдос!

коналення механізму управління сферою вищої освіти на

усіх рівнях задля приведення у відповідність освітніх про!

грам підготовки фахівців відповідно зі складовими еко!

номічної безпеки з урахуванням вимог часу, сучасних

умов та перспектив розвитку економіки, у тому числі з

проведенням обов'язкового моніторингу усіх зацікавле!

них у цьому процесі сторін (держави, роботодавців тощо).

Об'єктивною підставою для цього є те, що сучас!

ний стан економіки характеризується значними темпа!

ми інфляції, наявністю розбіжності між фінансовою

звітністю підприємств країн ЄС і США та вітчизняною.

У результаті здійснення відбору методів оцінки інвес!

тиційних проектів виникає низка проблемних питань, які

характеризуються існуванням розбіжності в методах

відбору й оцінки інвестиційних проектів на рівні держа!

ви, регіону, підприємства й встановленням критеріїв

ефективності інвестиційних проектів; визначенням ролі

і місця соціальних чинників під час відбору інвестицій!

них проектів та потреби у їх врахуванні при обгрунту!

ванні доцільності реалізації інвестиційних проектів на

різних рівнях (держави, регіону, підприємства).

У цьому контексті зростає роль вищих навчальних

закладів як провідників інновацій і центрів знань, що

збільшує їх відповідальність за результати підготовки

фахівців у сфері оцінки проектів, управління проектним

портфелем, інвестування тощо. У зв'язку з зазначеним

виникає потреба підготовки фахівців відповідного рівня

кваліфікації за освітніми програмами, що передбачають

вивчення навчальних дисциплін: "Проектний аналіз",

"Обгрунтування та розроблення проектів розвитку ком!

панії", "Інвестиційний аналіз", "Управління проектним

портфелем", Економіка та організація інноваційної

діяльності", "Інвестиційна діяльність підприємства",

"Стратегічний аналіз", "Провайдинг інновацій", "Еконо!

мічне прогнозування розвитку підприємства" тощо.

Враховуючи вищенаведене, можна констатувати, що

направлення зусиль ВНЗ у сучасних умовах розвитку еко!

номіки України на підвищення рівня підготовки студентів у

результаті вивчення ними зазначених навчальних дисциплін,

враховуючи при цьому, необхідність забезпечення сталого

тренду економічного зростання держави, повинно відпові!

дати вимогам ринку праці, економіки та роботодавців та

сприятиме, зокрема: акумулюванню фінансових ресурсів та

подальшому їх спрямуванню у реальний сектор економіки;

зменшенню рівня безробіття серед випускників вітчизняних

вишів; покращанню показників фінансово!економічного

стану вищих навчальних закладів; забезпеченню економіч!

ної безпеки ВНЗ та підвищенню її рівня; забезпеченню еко!

номічної безпеки держави та національної безпеки загалом.
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Задля нівелювання чи зменшення негативного впливу

загроз в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів

України доцільно використовувати досвід країн ЄС, зок!

рема в частині: зменшення навчального навантаження вче!

них ВНЗ, що служило б стимулом для більш якісної їх ре!

алізації як науковців; збільшення обсягів фінансування

вишів як з державного бюджету, так і з різних фондів та

за рахунок надходження коштів від приватних осіб в якості

благодійних внесків та в якості сплати за навчання;

здійснення підготовки вітчизняними ВНЗ фахівців з ура!

хуванням вимог роботодавців та потреб ринку праці і еко!

номіки; реалізація заходів, спрямованих на запроваджен!

ня програм перекваліфікації фахівців, зокрема, безпосе!

редньо на підприємствах (шляхом активізації співпраці

ВНЗ та роботодавців); здійснення фінансової підтримки

на державному рівні та за допомогою різноманітних

фондів молодіжних, так званих, "Startup!проектів" та

різноманітних організаційних форм підприємств шляхом

надання субсидій, пільгових кредитів, консультацій тощо;

за сприяння держави за допомогою різноманітних фондів

розширення мережі центрів перекваліфікації при ВНЗ.
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