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У статті здійснено аналіз соціальних та 
економічних функцій ЗВО. Зроблено висно-
вок про те, що в рамках екосеседу під час 
здійснення досліджень на макроекономіч-
ному рівні заклади вищої освіти доцільно 
розглядати як соціальні інституції, які 
безпосередньо впливають на рівень еко-
номічної безпеки системи вищої освіти та 
держави у цілому. За умови дослідження еко-
номічної безпеки на рівні окремих ЗВО вони 
мають розглядатися передусім як субʼєкти 
економіки. Необхідність забезпечення еко-
номічної безпеки вітчизняних ЗВО в сучас-
них складних умовах зумовлює доцільність 
уточнення та конкретизації основних 
категорій «екосеседу» з урахуванням спе-
цифіки діяльності ЗВО як суб’єкта еконо-
міки та соціальної інституції. З огляду на 
зазначене, наведено результати теоре-
тичного дослідження поняття економічної 
безпеки ЗВО, на основі якого запропоно-
вано власне визначення економічної безпеки 
закладів вищої освіти. Проаналізовано 
наукові підходи до трактування й уточнено 
визначення категорій «ризик», «загроза», 
«небезпека» в контексті забезпечення еко-
номічної безпеки закладів вищої освіти. 
Ключові слова: заклад вищої освіти, екосе-
сед, економічна безпека ЗВО, ризик, загроза, 
небезпека.

В статье осуществлен анализ социальных и 
экономических функций вузов. Сделан вывод 

о том, что в рамках экосеседа при проведе-
нии исследований на макроэкономическом 
уровне высшие учебные заведения целесо-
образно рассматривать как социальные 
институты, которые непосредственно 
влияют на уровень экономической без-
опасности системы высшего образования и 
государства в целом. При исследовании эко-
номической безопасности на уровне отдель-
ных вузов они должны рассматриваться 
прежде всего как субъекты экономики. 
Необходимость обеспечения экономической 
безопасности отечественных вузов в 
современных сложных условиях обусловли-
вает целесообразность уточнения и конкре-
тизации основных категорий «экосеседа» с 
учетом специфики деятельности вуза как 
субъекта экономики и социального инсти-
тута. Учитывая указанное, приведены 
результаты теоретического исследова-
ния понятия экономической безопасности 
вуза, на основе которого предложено соб-
ственное определение экономической без-
опасности высших учебных заведений. 
Проанализированы научные подходы к 
трактовке и даны уточнения определений 
категорий «риск», «угроза», «опасность» в 
контексте обеспечения экономической без-
опасности высших учебных заведений.
Ключевые слова: высшее учебное заведе-
ние, экосесед, экономическая безопасность 
вуза, риск, угроза, опасность.

In modern conditions, higher education significantly affects the level of welfare of society and the individual citizen, the possibility of scientific-innovative 
development and increase the state competitiveness. The long-term socio-economic crisis, the strengthening of the European integration and globaliza-
tion processes determine the special importance of the task of ensuring the economic security of the HEIs and the education system as a whole, which 
requires the improvement of the corresponding categorical basis. The article analyzes the social and economic functions of a HEI. It was concluded that in 
the context of economic security of the education discussion, when conducting research at the macroeconomic level, higher education institutions should 
be considered as social institutions that directly affect the level of economic security of the higher education system and the state as a whole. In the study 
of economic security at the level of individual HEI they should be considered primarily as economic actors. In addition, the results of a theoretical study of 
the concept of economic security of a HEI are given. On its basis, taking into account the specifics of the education services market and the activity of a 
HEI, own definition of the economic security of higher education institutions is proposed. The need to ensure the economic security of the domestic HEIs in 
today's difficult conditions makes it expedient to clarify and concretize the main categories of “economic security of education”, taking into account the specif-
ics of a HEI as a subject of the economy and social institution. Considering the specified information, scientific approaches to interpretation are analyzed and 
the definition of the categories “risk”, “threat”, “danger” is clarified in the context of ensuring the economic security of higher educational institutions. Further 
development of the theoretical foundations of the study of ensuring HEIs economic security will help a HEI leadership to realize the risk of activities in the 
education services market, provide an opportunity to identify and analyze existing threats and adapt activities to the factors that create them.
Key words: higher education institution, economic security of education discussion, HEI economic security, risk, threat, danger

Постановка проблеми. В умовах зростання від-
критості національної економіки та посилення інте-
граційних і глобалізаційних процесів зростає ймо-
вірність виникнення нових та загострення існуючих 
ризиків і загроз, пов’язаних із поширенням кризових 
явищ як на рівні економіки у цілому, так і в окре-
мих її секторах. Наслідки фінансово-економічної 
та соціально-політичної криз в Україні призводять 
до необхідності протидіяти численним загрозам на 
всіх рівнях управління для збереження економічної 
самостійності, забезпечення соціальних гарантій, 
збереження та підвищення рівня людського капі-
талу, сприяння сталому розвитку. 

Вища освіта – одна з найбільш важливих соці-
ально-економічних систем, що відіграє важливу 
роль у побудові фундаментальних основ суспіль-
ства, його соціально-політичної та економічної 
організації [1, с. 154]. В умовах глобалізації освіта 
значною мірою визначає рівень добробуту сус-
пільства та окремого громадянина, можливість 
становлення економіки знань, інноваційного роз-
витку та підвищення конкурентоспроможності 
держави [2, с. 3]. З огляду на зазначене, особливо 
важливим завданням на сучасному етапі соці-
ально-економічного розвитку є забезпечення еко-
номічної безпеки ЗВО та системи освіти у цілому, 
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що вимагає вдосконалення відповідного категорі-
ального базису. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення економічної безпеки на 
рівні окремих ЗВО присвячено праці: І.М. Кондрата, 
який у контексті дослідження економічної безпеки 
виробництва освітніх послуг та його інституціо-
нального забезпечення розглянув питання забез-
печення фінансової стійкості ЗВО [3]; В.М. Пугача 
[4], який під час дослідження економічної безпеки 
ЗВО особливу увагу приділив питанню забезпе-
чення та оцінювання якості освіти, а проблеми 
фінансування ЗВО та корупції дослідив як суттєві 
загрози якості освіти, а отже, й економічній безпеці 
ЗВО; Н.К. Алімової [5], яка серед основних загроз 
економічній безпеці закладів освіти виділила про-
блеми їх фінансування та «тіньові гроші», запро-
понувала використання фандрайзингових техно-
логій як інструмента підвищення рівня економічної 
безпеки в загальноосвітніх закладах; Г.Д. Тюле-
нева, який запропонував принципові основи поси-
лення економічної безпеки ЗВО [6], та ін.

З огляду на необхідність забезпечення економіч-
ної безпеки ЗВО як однієї із суспільно важливих соці-
ально-економічних систем, науковцями Г.В. Коза-
ченко та Г.Д. Тюленевим запропоновано термін 
«екосесед», під яким розуміють новий напрям у 
сфері наукових досліджень економічної безпеки – 
економічної безпеки освіти [7, с. 108]. Науковці від-
значають принципову відмінність підходів до дослі-
дження економічної безпеки ЗВО як «економічної 
корпорації» та як суспільно важливої соціально-еко-
номічної системи, безпека якої є елементом системи 
національної безпеки. Погоджуючись з Г.В. Коза-
ченко та Г.Д. Тюленевим, що в межах екосеседа ЗВО 
має розглядатися передусім як суспільна інституція, 
зауважимо, що такий підхід є доцільним під час 
забезпечення економічної безпеки вищої освіти на 
макроекономічному рівні. Водночас сучасні складні 
соціально-економічні умови діяльності вітчизня-
них ЗВО зумовлюють, на думку автора, доцільність 
дослідження питань забезпечення їх економічної 
безпеки на мікроекономічному рівні саме виходячи з 
того, що ЗВО є економічним субʼєктом, не нівелюючи 
при цьому суспільної значимості вищої освіти.

З огляду на зазначене, потребує уточнення 
категорія економічної безпеки ЗВО, а також кате-
горії «ризик», «загроза», «небезпека» на основі 
аналізу сучасних умов та особливостей діяльності 
закладів вищої освіти як соціальних інституцій та 
субʼєктів економіки.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення визначення категорії «економічна безпека 
ЗВО» з урахуванням соціальної та економіч-
ної ролей ЗВО, а також конкретизація категорій 
«ризик», «загроза» і «небезпека» в контексті дослі-
дження економічної безпеки ЗВО на основі аналізу 
чинників та умов їхньої діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Традиційно місією ЗВО в Україні вважається 
задоволення потреб фізичних та юридичних осіб 
в освітніх послугах і наукових дослідженнях на 
основі створення та реалізації інтелектуальної 
продукції [8, с. 64]. У Законі України «Про вищу 
освіту» зазначається, що поєднання освіти з 
наукою та виробництвом має на меті підготовку 
конкурентоспроможного людського капіталу для 
забезпечення інноваційного високотехнологіч-
ного розвитку країни, самореалізації особистості, 
потреб суспільства та ринку праці [9]. 

Таким чином, ЗВО як соціальна інституція є 
центром створення, акумулювання, обміну та роз-
повсюдження інтелектуального капіталу, а також 
субʼєктом формування людського капіталу. Без-
умовно, розвиток інтелектуального та людського 
капіталів має суттєве суспільне значення, оскільки 
забезпечує інноваційність, науковість, техноло-
гічність, економічну ефективність та соціальну 
результативність розвитку суспільства, що в умо-
вах євроінтеграції та глобалізації є необхідними 
для забезпечення конкурентоспроможності країни 
на міжнародній арені.

Отже, задоволення потреб суспільства в освіт-
ніх послугах і результатах наукових досліджень є 
місією ЗВО, що відображає специфіку діяльності 
закладів вищої освіти як соціальних інституцій.

Водночас у сучасних умовах заклади вищої 
освіти функціонують як економічні субʼєкти, які 
взаємодіють з іншими субʼєктами (державою, сус-
пільними та громадськими організаціями, окре-
мими громадянами та бізнес-структурами) для 
обміну ресурсами, товарами і послугами за прин-
ципами платності та вільної конкуренції.

Основним ринком діяльності ЗВО є ринок інте-
лектуальної продукції, взаємовідносини на якому 
повинні будуватися за принципом максимізації 
прибутку [10, с. 2–3]. Таким чином, освітні послуги 
та результати наукових досліджень є товаром, 
реалізація якого на ринку інтелектуальної продук-
ції формує основну частину фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення господарської діяль-
ності ЗВО. Пропозиція освітніх послуг та іншої 
інтелектуальної продукції формується сукупністю 
закладів вищої освіти та дослідницьких інститутів, 
які в умовах ринку є конкурентами. З огляду на 
це, ефективність діяльності та рівень економічної 
безпеки ЗВО значною мірою визначаються рівнем 
їхньої конкурентоспроможності, тобто можливістю 
задоволення платоспроможного попиту на освітні 
послуги та результати наукових досліджень, який 
формується на основі потреб абітурієнтів, юри-
дичних осіб і суспільства. 

У цілому вітчизняні ЗВО функціонують на націо-
нальному та міжнародному ринках освітніх послуг 
як самостійні економічні субʼєкти, що зумовлює 
визначну роль рівня конкурентоспроможності під 
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час забезпечення їхньої економічної безпеки та 
відсутність суттєвих відмінностей під час трак-
тування категорій «економічна безпека ЗВО» та 
«економічна безпека підприємства» вітчизняними 
та зарубіжними науковцями.

Так, більшість науковців під час дослідження 
економічної безпеки ЗВО зазначає, що її забезпе-
чення передбачає захищеність ЗВО, у тому числі 
від внутрішніх та зовнішніх загроз [5; 8, с. 64]. 
Зокрема, С.Р. Демідов економічну безпеку ЗВО 
визначає як економічну захищеність від зовнішніх 
та внутрішніх загроз і впливу негативних чинни-
ків, що забезпечує конкурентоспроможність ЗВО в 
перспективі [11]. С.Д. Резнік зазначає, що еконо-
мічна безпека закладу вищої освіти – це елемент 
загальної системи захисту, а саме заходи, спрямо-
вані на захист від економічних ризиків та загроз 
[12, с. 43]. 

Суттєвою характеристикою економічної безпеки 
закладів вищої освіти, відповідно до [5], є також 
наявність (достатність) ресурсів. Економічна без-
пека ЗВО – це «…якісна характеристика ЗВО як 
окремого умовно самостійного субʼєкта, що виконує 
сукупність явних та прихованих завдань, визначає 
його здатність продовжувати свою діяльність з ура-
хуванням забезпечення необхідними ресурсами та 
дотримання визначених інтересів протягом прогно-
зовано тривалого періоду часу» [13].

У цілому вивчення наукової літератури щодо 
сутності понять економічної безпеки підприємства 
й економічної безпеки ЗВО, а також дослідження 
специфіки ринку освітніх послуг та діяльності 
закладів вищої освіти стали основою для форму-
вання авторського визначення поняття «еконо-
мічна безпека ЗВО» в такій редакції: економічна 
безпека закладу вищої освіти – це стан ЗВО, який 
характеризується раціональним використанням 
та розвитком його економічного потенціалу; забез-
печенням конкурентоспроможності на основі гар-
монізації інтересів ЗВО з інтересами зацікавлених 
осіб; захищеністю від негативних впливів чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 
умінням використовувати наявні можливості. 

Дійсно, забезпечення економічної безпеки 
ЗВО в умовах трансформації соціально-економіч-
ної системи України, євроінтеграції і глобалізації 
вимагає, перш за все, наявності та раціональ-
ного використання його економічного потенціалу 
як передумови здійснення будь-якої економічної 
діяльності. Фінансове забезпечення діяльності 
ЗВО, що функціонує на ринку освітніх послуг як 
самостійний субʼєкт, потребує забезпечення його 
конкурентоспроможності, тобто наявності стій-
кого платоспроможного попиту на освітні послуги 
і результати наукових досліджень ЗВО. З огляду 
на наявність певних протиріч між соціальними та 
економічними цілями діяльності ЗВО, забезпе-
чення його конкурентоспроможності має здійсню-

ватися з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 
осіб, основними з яких є: держава, колектив ЗВО, 
студенти (абітурієнти), бізнес-структури (робото-
давці). І, нарешті, захищеність ЗВО від негатив-
них впливів чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища, як наявних, так і потенційних, та 
вміння використовувати можливості є характерис-
тиками, які, на думку автора, забезпечують еконо-
мічну безпеку ЗВО з достатніми рівнями економіч-
ного потенціалу і конкурентоспроможності. 

Слід зазначити, що негативний вплив чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища харак-
теризується наявністю ризиків, загроз, небезпек. 
Аналіз наукових праць дав змогу зробити висно-
вок про відсутність єдиного підходу до тракту-
вання поняття ризику. При цьому більшість нау-
ковців, характеризуючи дану категорію, відзначає, 
що ризик відображає можливість (імовірність) 
виникнення додаткових утрат (збитків, негатив-
них наслідків, додаткових витрат, недоотримання 
доходів, втрати прибутку, зниження платоспро-
можності, виникнення несприятливої ситуації) 
[8, с. 18; 14, с. 22–23; 15, с. 18; 16, с. 539]. Мож-
ливість отримання додаткових прибутку, доходів, 
вигоди чи інших позитивних наслідків як однієї з 
характеристик ризику розглядається науковцями 
значно рідше [9, с. 18].

Окремі науковці повʼязують ризик з об’єктив-
ними обставинами, тобто невизначеністю (непе-
редбачуваністю, випадковістю) змін внутрішнього 
середовища, а також з діями субʼєктів економіч-
них відносин та інших подій чи явищ [17, с. 192]. 
Водночас невизначеність як характеристика 
ризику може бути суто субʼєктивною, а саме непе-
редбачуваним результатом ухвалених рішень 
[14, с. 22–23]. Окрім того, важливою, на нашу 
думку, характеристикою ризику як економічної 
категорії є те, що ризик може призвести до від-
хилення від запланованих результатів (параме-
трів) чи прогнозованих варіантів, як зазначається 
у працях [9, с. 18; 14, с. 22–23].

Таким чином, аналіз підходів науковців до 
визначення категорії ризику дає змогу виокремити 
такі його важливі характеристики: можливість 
виникнення додаткових втрат; невизначеність 
наслідків впливу обʼєктивних та субʼктивних чин-
ників діяльності субʼєкта економіки; ймовірність 
відхилення показників діяльності від запланова-
них (прогнозованих), недосягнення мети.

Окрім того, у контексті дослідження економічної 
безпеки ЗВО в умовах євроінтеграції та глобаліза-
ції можливість отримання додаткових вигід також 
є важливою характеристикою ризику з огляду на 
неоднозначність впливу окремих наслідків зазна-
чених процесів на стан економічної безпеки 
окремих ЗВО. У сучасних умовах якість аналізу 
ризиків, оптимальність прийнятих управлінських 
рішень та ефективність відповідних дій і заходів 
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ЗВО визначають можливість адекватного управ-
ління ризиками, результатами якого можуть стати 
як нейтралізація чи мінімізація негативних наслід-
ків, так і отримання додаткових вигід у результаті 
використання наявних можливостей.

Близькими до ризику є категорії «загроза» та 
«небезпека». Так, результатом впливу загроз на 
діяльність економічних субʼєктів є збитки, шкода, 
втрати [9, с. 18; 18, с. 27; 19, с. 30], які, врешті-
решт, призводять до небажаних змін у діяльності 
субʼєкта економіки (порушення стійкості та роз-
витку, нормального функціонування, нормаль-
ного фінансово-економічного стану, реалізації 
інтересів) і навіть припинення його діяльності  
[16, т. 3, с. 95; 18, с. 27; 19, с. 26].

Загрози діють лише на роботу окремих ланок 
економічних субʼєктів, несуттєво впливаючи на 
їхню діяльність у цілому. Неефективна протидія 
загрозам призводить до зростання їх кількості 
та переростання у негативний процес, який при-
зводить до погіршення результатів діяльності 
[10, с. 30]. На даному етапі система втрачає здат-
ність до саморегулювання, що зумовлює необхід-
ність антикризового управління [19, с. 31].

Неоднозначно у працях науковців висвіт-
люється співвідношення категорій «загроза» і 
«небезпека». Так, у праці [20] загроза визнача-
ється як найбільш конкретна та безпосередня 
форма небезпеки або сукупність умов і чинників, 
що створюють небезпеку. Близьким до попере-
днього є визначення загроз як наявних та потен-
ційно можливих явищ і чинників, що створюють 
небезпеку [21]. Водночас загроза може бути також 
визначена як «…наслідок небезпеки у вигляді 
обʼєктивного чинника потенційно негативної дії» 
[17, с. 192]. При цьому поняття небезпеки в науко-
вій літературі визначається як «можливість якогось 
лиха, нещастя, якоїсь катастрофи, шкоди і т. ін.»  
[16, т. 5, с. 246]. Однак частіше небезпека трак-
тується як «обʼєктивна» реальність, можливість 
[17, с. 192; 18, c. 27]. 

У цілому аналіз наукової літератури став осно-
вою для формування власного бачення щодо 
сутності категорій «ризик», «загроза» та «небез-
пека». У контексті дослідження економічної без-
пеки ЗВО під ризиком пропонується розуміти: 
невизначеність наслідків (позитивних і негатив-
них) дії обʼєктивних і субʼєктивних чинників, що 
може призвести до відхилення показників діяль-
ності від запланованих (прогнозованих). Негатив-
ний вплив чинників на діяльність субʼєктів еконо-
міки перетворює їх на загрози та небезпеки. При 
цьому під небезпекою пропонується розуміти кон-
кретне обʼєктивне явище (процес), що впливає 
або може вплинути на діяльність субʼєкта еконо-
міки у цілому. Під загрозою, своєю чергою, пропо-
нується розуміти явище (процес) або їх сукупність, 
що негативно впливають або можуть вплинути на 

окремі функціональні складові елементи еконо-
мічного субʼєкта. 

Так, діяльність вітчизняних ЗВО в умовах транс-
формаційної економіки, євроінтеграції та глобалі-
зації є ризиковою, оскільки існує ймовірність від-
хилення результатів (показників) діяльності від їх 
запланованих рівнів у результаті дії значної кіль-
кості чинників внутрішнього та зовнішнього серед-
овища. При цьому євроінтеграцію та глобалізацію, 
а також кризові явища в суспільно-економічній 
системі Україні слід розглядати як небезпеки для 
ЗВО, оскільки вони можуть негативно впливати 
на діяльність вітчизняних закладів вищої освіти 
у цілому на основі реалізації значної кількості 
загроз окремим аспектам діяльності ЗВО. Такими 
загрозами визначено: загострення конкурентної 
боротьби на ринку освітніх послуг; скорочення 
бюджетного фінансування вищої освіти (зниження 
соціальних гарантій для населення); збільшення 
питомої ваги ЗВО, які надають освітні послуги за 
найбільш популярними спеціальностями; підви-
щення рівня безробіття; надмірну залежність ЗВО 
від бізнес-структур; зниження якості освіти через 
зміщення пріоритетів у бік модернізації методів 
управління, комерціалізації освіти; невідповідність 
освітніх послуг потребам ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
У цілому проведене теоретичне дослідження свід-
чить про те, що питання сутності економічної без-
пеки, визначення її складників та чинників впливу, 
формування системи управління економічною 
безпекою на рівні держави та окремих підпри-
ємств детально досліджено в працях вітчизня-
них та зарубіжних науковців. Економічна безпека 
закладу вищої освіти як об’єкт досліджень еконо-
містів зустрічається в науковій літературі не так 
часто. Водночас необхідність забезпечення еконо-
мічної безпеки вітчизняних ЗВО в сучасних умовах 
зумовлює необхідність уточнення та конкретизації 
основних категорій «екосеседу» з урахуванням 
специфіки діяльності ЗВО як суб’єкта економіки та 
соціальної інституції. 

Негативний вплив чинників зовнішнього серед-
овища на діяльність вітчизняних закладів вищої 
освіти є ймовірним, але не обовʼязковим. Усвідом-
лення керівництвом ЗВО ризикованості діяльності 
на ринку освітніх послуг, виявлення й аналіз наяв-
них загроз та адаптація діяльності до чинників, що 
їх створюють, дають змогу перетворювати загрози 
на можливості, а небезпеку євроінтеграції та гло-
балізації – на перспективний напрям трансформа-
ції системи вищої освіти України.
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IMPROVING THE CATEGORICAL BASIS FOR STUDYING A HEI ECONOMIC SECURITY

The purpose of the article. The growth of the openness of the national economy, the strengthening of 
integration and globalization processes, the spread of crisis phenomena both at the economy level as a whole 
and in its individual sectors lead to an increase in the possibility of the emergence of new risks and threats and 
exacerbating of existing ones. This causes the need to counteract numerous threats at all levels of government 
in order to preserve economic independence, provide social guarantees, preserve and increase the level of 
human capital, promote sustainable development.

Since higher education plays an important role in building the fundamental pillars of society, its socio-
political and economic organization, it largely determines the level of welfare of a society and an individual 
citizen, the possibility of developing knowledge economy, increasing the competitiveness of the state, the most 
important task is to ensure a HEI economic security and the education system in general, which requires the 
clarification and specification of certain categories of economic security of education.

The purpose of this article is to clarify the definition of the category “economic security of a HEI” taking into account 
the social and economic roles of a HEI, as well as specifying the categories of “risk”, “threat” and “danger” in the context 
of the study of a HEI economic security based on the analysis of the factors and conditions of their activities.

Methodology. The methodological basis of the study was the use of a dialectical approach to the analysis 
and understanding of the essence and content of the main categories of economic security of education (eco-
nomic security of a HEI, risk, threat, danger). The use of the comparison and generalization method has become 
the basis for clarifying the conceptual and categorical apparatus of the theory of economic security of higher 
education institutions, the study of the role of a HEI as a social institution and as an economic entity in modern 
conditions of higher education system transformation the and the socio-economic system in Ukraine as a whole.

Results. In modern conditions, higher education significantly affects the level of welfare of society and 
the individual citizen, the possibility of scientific-innovative development and increase the state competitive-
ness. The long-term socio-economic crisis, the strengthening of the European integration and globalization 
processes determine the special importance of the task of ensuring the economic security of the HEIs and the 
education system as a whole, which requires the improvement of the corresponding categorical basis.

The article analyzes the social and economic functions of a HEI. It was concluded that in the context of 
economic security of the education discussion, when conducting research at the macroeconomic level, higher 
education institutions should be considered as social institutions that directly affect the level of economic secu-
rity of the higher education system and the state as a whole. In the study of economic security at the level of 
individual HEI they should be considered primarily as economic actors.

In addition, the results of a theoretical study of the concept of economic security of a HEI are given. On its 
basis, taking into account the specifics of the education services market and the activity of a HEI, own defini-
tion of the economic security of higher education institutions is proposed.

Practical implications. The need to ensure the economic security of the domestic HEIs in today's difficult 
conditions makes it expedient to clarify and concretize the main categories of “economic security of education”, 
taking into account the specifics of a HEI as a subject of the economy and social institution. Considering the spec-
ified information, scientific approaches to interpretation are analyzed and the definition of the categories “risk”, 
“threat”, “danger” is clarified in the context of ensuring the economic security of higher educational institutions.

Further development of the theoretical foundations of the study of ensuring HEIs economic security will 
help a HEI leadership to realize the risk of activities in the education services market, provide an opportunity to 
identify and analyze existing threats and adapt activities to the factors that create them.

Value/originality. This study contains an analysis, generalization and author's definition of the categories "eco-
nomic safety of a HEI", "risk", "threat" and "danger". This study contains an analysis, generalization and author's 
definition of the categories "economic safety of a HEI", "risk", "threat" and "danger". It is important that the category 
of a HEI economic security has its own specifics in comparison with the category of the enterprise economic 
security, especially in the current conditions of development of the national system of higher education, which 
is accompanied by the transformation of the system of higher education and the crisis phenomena in the state 
socio-economic system, the strengthening of European integration and globalization processes. At the same time, 
the necessity for a HEI to operate in the competitive conditions of the market of educational services, causes the 
similarity of the interpretation of the category of economic security in the study of an enterprise and a HEI.


