
598

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Д

ЕМ
О

ГР
АФ

ІЯ
, 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 П

РА
Ц

І, 
СО

Ц
ІА

Л
ЬН

А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А
 І

 П
ОЛ

ІТ
И

КА

© Касич А.О.

УДК 331.461

Розробка методики аналізу рівня  
соціально-економічних втрат  

переміщених закладів вищої освіти

Касич А.О.
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті запропоновано алгоритм проведення аналізу соціально-економічних втрат переміщених закладів 
вищої освіти, що має велике значення для прийняття управлінських рішень на регіональному та державному 
рівнях у контексті їх адаптації до нових територіальних умов функціонування. При цьому обґрунтовано базові 
принципи проведення аналізу, окреслено призначення результатів його проведення.
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Касич А.А. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье предложен алгоритм проведения анализа социально-экономических потерь перемещенных уч-
реждений высшего образования, что имеет большое значение для принятия управленческих решений на 
региональном и государственном уровнях в контексте их адаптации к новым территориальным условиям 
функционирования. При этом обоснованы базовые принципы проведения анализа, определены назначения 
результатов его проведения.
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Kasych A.O. PROVIDE INSTRUMENTS FOR ANALYZING THE SOCIAL-ECONOMIC LOSSES LEVEL OF 
TRANSITIONED HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The article proposes an algorithm for analyzing the socio-economic losses of displaced institutions of higher 
education, which is important for the adoption of managerial decisions at the regional and state levels in the context 
of their adaptation to new territorial conditions of functioning. At the same time, the basic principles of the analysis 
were substantiated and the purpose of the results of its conduct was outlined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зовнішня агресія на сході України 
зумовила безпрецедентні процеси, а саме 
переміщення не лише населення, перш за все 
молодого та активного, але й закладів вищої 
освіти. Університети втрачених територій були 
потужними не лише освітніми закладами, але 
й науковими установами, тому для їх збере-
ження в Україні розроблено нормативну базу, 
а саме прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо діяль-
ності вищих навчальних закладів, наукових 
установ, переміщених з тимчасово окупова-
ної території та з населених пунктів, на тери-
торії яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження», а також 
здійснено безпосередньо сам процес пере-
міщення. Ці зміни відбувалися в тих умовах, 
які складались, тобто без можливості вивезти 
матеріальні об’єкти, з втратою частини про-
фесорсько-викладацького складу, однак з 
великим бажанням ініціативних співробітни-

ків зберегти ім’я багатьох потужних закладів 
у системі освіти України. До такого проекту 
не підготовленими виявились як Міністерство 
освіти, самі університети, так і міста, до яких 
відбулося переміщення освітніх закладів.

Сьогодні переміщені університети нама-
гаються зберегти імідж та стати потужними 
освітніми центрами на нових для себе терито-
ріях. Збереження та розвиток потенціалу цих 
університетів має велике значення для роз-
витку освіти загалом, тому оцінка соціально-
економічних втрат переміщених університетів 
має значення для інформаційного забезпе-
чення управлінських рішень на рівні держави.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розвиток системи освіти має велике зна-
чення для економічного зростання країни, а 
особливо в епоху знань. Питання управління 
розвитком системи освіти, а особливо в кон-
тексті розбудови національної інноваційної 
системи та з урахуванням сучасних тенден-
цій на ринку праці, представлено в роботах 
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Таблиця 1
Основні індикатори діяльності переміщених університетів

№ Університети
Місце в рейтингу 
«Топ-200 України» Кількість 

студентів
Кількість 

ПВС
Частка 
к. н. та 

д. н.2014 рік 2017 рік
1 Донецький національний уні-

верситет (ДонНУ), Вінниця 20 27 5 135 438 82,2

2 Донецький національний тех-
нічний університет (ДонНТУ), 
Покровськ

16 25 28 000 1 561 50,6

3 Донбаська національна акаде-
мія будівництва і архітектури 
(ДонНАБА), Краматорськ

151 173 1 495 
(ліцензія) в. д. в. д.

4 Донецький національний уні-
верситет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Баранов-
ського (ДонНУЕТ), Кривий Ріг

52 74 1 007 97 62,9

5 Таврійський національний 
університет імені Володимира 
Івановича Вернадського, Київ

26 127 2 692 442 25,9

Джерело: [15]

[4; 5; 8; 9; 11; 13]. Значну увагу щодо військо-
вої агресії вчені приділяли питанням забезпе-
чення економічної безпеки розвитку закладів 
вищої освіти. Саме тому, питання, які дослі-
джують М.П. Денисенко та С.В. Бреус [5], 
В.В. Коврегін [12], В.П. Мартинюк [13], мають 
велике значення щодо розвитку потенціалу 
українських університетів. До низки систем-
них проблем розвитку української освіти 
додалися завдання адаптації переміщених 
закладів освіти у 2014 році. Системно соці-
ально-економічні проблеми переміщених 
осіб та завдання формування державної 
політики щодо їх вирішення представлено в 
роботах [2; 3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак питання оцінки 
величини соціально-економічних втрат без-
посередньо системи освіти досі залишалися 
без уваги.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає в 
розробці методики аналізу соціально-еко-
номічних втрат освітніх закладів України з 
урахуванням зовнішньої агресії; визначенні 
масштабів таких втрат на прикладі окремих 
університетів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Військові дії на сході зумовили 
досить активні міграційні процеси, перемі-
щення університетів надало їм системності, а 
особливо з точки зору адаптації найбільш ква-
ліфікованого та потенційно-активного насе-
лення. Загалом було переміщено 16 закла-

дів вищої світи (8 – з Донецької області, 7 – з 
Луганської області, 1 – з Криму) [14].

Більшість закладів освіти становлять 
заклади, що мали історію, авторські наукові 
школи. Всі переміщені освітні заклади вико-
нували важливі функції в розвитку освіти 
України та соціально-економічному розвитку 
відповідних територій. Переміщення таких 
освітніх закладів означало їх збереження 
в системі освіти України як функціонуючих 
суб’єктів, здатних забезпечити прискорення 
економічного розвитку та нових територій.

Заклади освіти, які були переміщені, 
зіткнулись з цілою низкою проблем, які були 
пов’язані з розміщенням закладів вищої 
освіти, поселенням викладачів та студентів, 
забезпеченням належного фінансового забез-
печення цих процесів та загалом функціону-
вання освітнього закладу на новій території.

Ці процеси не могли не вплинути на зни-
ження економічного та наукового потенціалу 
університетів, що відобразилось також на 
погіршенні їх позицій у рейтингах України та 
світу (табл. 1).

На практиці переміщення означало перш 
за все переселення працівників та студентів, 
оскільки матеріально-технічна база (примі-
щення, обладнання) та інтелектуальні ресурси 
(наукові та методичні розробки, програмне 
забезпечення) вивезти не вдалось. Так, напри-
клад, в Донецькому національному універси-
теті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранов-
ського станом на 23 січня 2014 року працювали 
136 осіб та навчалися 2 880 студентів.
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Саме тому всі втрати, понесені систе-
мою освіти України, доцільно поєднувати в 
понятті «соціально-економічні втрати». Для 
визначення предметної зони аналізу вико-
ристаємо сформульоване в роботі [10, с. 107] 
визначення поняття «соціально-економічні 
втрати ВНЗ», які розглядаються як сукуп-
ність втрачених матеріальних, нематеріаль-
них, людських та інтелектуальних активів, 
що можуть бути кількісно оцінені, та якісних 
характеристик діяльності ВНЗ (імідж, досвід 
науково-педагогічного персоналу, система 
науково-технічних зв’язків), що виявляються 
в згаяних поточних та перспективних можли-
востях стійкого розвитку.

Оцінювання масштабів цих втрат на при-
кладі кожного закладу окремо, визначення 
рівня їх економічної безпеки у сучасних 
умовах є важливими завданнями як самих 
освітніх закладів, так і Міністерства освіти, 
оскільки дають змогу визначити масштаби 
необхідних ресурсів для адаптації до нових 
територіальних умов та подальшого розви-
тку. Саме тому розробка методики визна-
чення цих втрат дасть можливість забез-
печити їх об’єктивне визначення задля 
формування інформаційної бази управлін-
ських рішень щодо цільової орієнтації їх 
розвитку в подальшому. Для формування 
такої методики необхідно:

– сформулювати мету аналізу та користу-
вачів отриманої інформації;

– обґрунтувати принципи проведення 
цього виду аналізу в контексті інформаційного 
забезпечення управління університетами;

– визначити основні етапи та системати-
зувати необхідні показники.

Основою метою дослідження рівня соці-
ально-економічних втрат є не лише оцінка 
самих втрат у розрізі складових та в узагаль-
неному вигляді, але й визначення величини 
ресурсів, які необхідні для реалізації дер-
жавної підтримки цих закладів та здійснення 
адресної фінансової допомоги.

Користувачами інформації щодо соці-
ально-економічних втрат переміщених закла-
дів вищої освіти є керівництво самих уні-
верситетів, які мають спрямовувати свою 
діяльність на відновлення потенціалу та ролі 
цих закладів у системі освіти країни; керівни-
цтво профільного міністерства та уряд країни, 
роль яких полягає в забезпеченні необхід-
ної фінансової підтримки процесів адаптації 
освітніх закладів до нових територіальних 
умов; міжнародні інститути, фінансова допо-
мога яких повинна бути спрямована, зокрема, 

на грантову підтримку професорсько-викла-
дацького складу.

Для проведення аналізу та отримання 
достовірної інформації, яка б стала основою 
справді необхідних управлінських рішень, 
доцільно керуватися такими основними прин-
ципами:

1) принцип системності, що визначає 
необхідність проведення дослідження діяль-
ності переміщених університетів у межах сис-
теми освіти загалом та з урахуванням дії всієї 
сукупності чинників, які визначають розвиток 
освіти, зокрема;

2) принцип своєчасності, що означає важ-
ливість проведення аналізу у сучасних умо-
вах, коли процес адаптації ще не завершився, 
і саме на цьому етапі оцінка втрат дасть мож-
ливість визначити обсяг ресурсів, необхідний 
для відновлення потенціалу та позицій пере-
міщених університетів;

3) принцип об’єктивності, що регламентує 
необхідність отримання достовірної інформа-
ції про самі втрати та їх наслідки, оскільки саме 
реальна оцінка ситуації дасть змогу обґрунту-
вати зміст ефективних управлінських рішень;

4) принцип дієвості, що означає важли-
вість використання результатів аналізу в про-
цесі прийняття управлінських рішень на всіх 
рівнях управління діяльністю переміщених 
університетів.

Врахування обґрунтованих принципів 
дасть можливість провести аналітичні дослі-
дження на професійному рівні та сформувати 
обсяг інформації, необхідної для керівництва 
університетів, регіональної влади, Міністер-
ства освіти та регіонального розвитку.

Базис розробки методики аналізу величини 
соціально-економічних втрат можуть скласти 
праці, в яких представлені підходи до аналізу 
діяльності університетів [1; 6; 7; 10; 13].

На основі наявної методики аналізу резуль-
тативності діяльності університетів та тлума-
чення поняття «соціально-економічні втрати» 
пропонується алгоритм дослідження наслід-
ків переміщення університетів із окупованих 
територій (табл. 2).

Оскільки сформульоване поняття «соці-
ально-економічні втрати» є складним, то в 
ході аналізу слід використовувати не лише 
абсолютні значення, які дадуть змогу встано-
вити рівень втрат за кожною складовою, але 
й інтегральні показники, що дасть можливість 
надати узагальнену оцінку соціально-еконо-
мічних втрат.

Представлений алгоритм дасть змогу про-
вести дослідження величини соціально-еко-
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номічних втрат та їх впливу на поточні та 
перспективні результати діяльності закладів 
освіти, що має велике значення для відро-
дження їх функцій та забезпечення відповід-
ності значимості до військової агресії.

Висновки з цього дослідження. Важ-
ливість своєчасної та об’єктивної оцінки 
величини та наслідків соціально-економіч-
них втрат переміщених освітніх закладів 
не викликає сумнівів, оскільки дасть змогу 
підвести інформаційну основу під управлін-
ські рішення щодо їх подальшого розвитку, 
які приймаються як керівництвом закладів, 

Міністерством, так і міжнародними інсти-
тутами, що надають фінансову допомогу 
Україні.

Запропонований алгоритм аналізу соці-
ально-економічних втрат переміщених уні-
верситетів дасть змогу провести всебічний 
аналіз їх поточної та перспективної ролі в роз-
витку системи освіти, регіонів, а також визна-
чити величину необхідних ресурсів, необхід-
них для адаптації та розвитку. Обмеженням 
дослідження є відсутність інформації щодо 
діяльності цих закладів до 2014 року у віль-
ному доступі.

Таблиця 2
Алгоритм аналізу рівня соціально-економічних втрат переміщених університетів  

через призму їх економічної безпеки
Етапи аналізу Зміст етапу Показники

1 етап. Дослідження дина-
міки основних результатів 
діяльності університету 
протягом періоду до та 
після переміщення.

Визначення загальних 
позицій та значення кож-
ного університету.

– Позиції університету в рейтингах;
– кількість студентів;
– фінансовий результат діяльності 
університету;
– імідж університету серед студентів 
та роботодавців.

2 етап. Порівняння тен-
денцій розвитку пере-
міщених університетів з 
особливостями функціо-
нування системи освіти 
України.

Встановлення невід-
повідностей процесів 
розвитку переміщених 
університетів із загаль-
ними тенденціями роз-
витку освіти.

– Динаміка кількості студентів універ-
ситету порівняно з динамікою кількості 
студентів в Україні;
– динаміка кількості ПВС.

3 етап. Аналіз величини та 
динаміки складових соці-
ально-економічних втрат 
університетів.

Дослідження кількісно-
якісних характеристик 
складових соціально-
економічних втрат.

– Динаміка величини активів, їх 
структура;
– динаміка величини основних засо-
бів, рівень їх зносу;
– динаміка величини НМА;
– доходи університету;
– кількість студентів;
– надходження коштів за загальним 
та спеціальним фондами бюджету.

4 етап. Визначення впливу 
соціально-економічних 
втрат на економічну без-
пеку університету.

Оцінка рівня економічної 
безпеки університету.

– Величина бюджетних асигнувань, їх 
частка у загальних доходах;
– доходи від надання послуг (вико-
нання робіт), їх частка у загальних 
доходах;
– динаміка величини капітальних 
видатків;
– видатки на заробітну плату, їх 
частка у загальній величині видатків;
– частка ПВС високої кваліфікації у 
загальній кількості ПВС;
– досвід науково-педагогічного персо-
налу.

5 етап. Встановлення 
масштабів соціально-еко-
номічних втрат в узагаль-
неному вигляді.

Визначення узагальне-
ної величини соціально-
економічних втрат.

– Узагальнений індекс соціально-еко-
номічних втрат;
– узагальнений індекс економічної 
безпеки.

Джерело: розробка автора
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