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Анотація. У статті здійснено дослідження сутності і змісту категорії «загроза». Здійснено групування теоретичних 
підходів до її визначення. Окреслено вплив загроз на економічну безпеку вищих навчальних закладів. При цьому врахо-
вано основні тенденції на ринку праці з метою забезпечення його потреб, вимог економіки та роботодавців у високок-
валіфікованих фахівцях. Визначено системні форми загроз економічній безпеці вищих навчальних закладів, зокрема, з 
урахуванням доцільності її забезпечення.
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Вступ та постановка проблеми. Вищі навчальні 
заклади (ВНЗ) в сучасних умовах розвитку економіки 
України знаходяться під впливом низки чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища, що справляють нега-
тивний вплив на їх фінансово-економічну діяльність та, 
як результат, на їхню економічну безпеку, отже, еконо-
мічну безпеку держави та національну безпеку загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні 
аспекти забезпечення економічної безпеки ВНЗ, зокрема, 
з урахуванням основних тенденцій на ринку праці з 
метою забезпечення потреб ринку праці, вимог еконо-
міки та роботодавців у висококваліфікованих фахівцях 
розглядаються в наукових працях багатьох авторів [1–7]. 
Сутність та характеристика категорії «загроза» знайшли 
відображення у значній кількості наукових праць авторів 
[10–26].

Віддаючи належне напрацюванням науковців з про-
блематики дослідження, слід зазначити, що детальнішого 
розгляду потребують певні аспекти, пов’язані з дослі-
дженням характеристики такої категорії, як «загроза», в 
контексті економічної безпеки ВНЗ, зокрема переміщених 
з тимчасово окупованих територій, з подальшим виокрем-
ленням системних загроз їх економічній безпеці.

Метою роботи є уточнення сутності і змісту категорії 
«загроза» та виділення системних загроз функціонуванню 
вищих навчальних закладів, серед яких є переміщені з 
тимчасово окупованих територій, з перспективою забез-
печення їх економічної безпеки.

Результати дослідження. Згідно з даними Всесвітнього 
економічного форуму за глобальним індексом конкуренто-
спроможності Україна посіла у 2017–2018 роках 81 місце 
серед 137 країн світу (до десятки країн, як і в попередньому 
дослідженні, увійшли США, Сінгапур, Нідерланди, Німеч-
чина, Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінлян-
дія [8]). Україна знаходиться на рівні Шрі-Ланки (85 місце), 
Молдови (89), Камбоджі (94), Єгипту (100). Серед п’яти 
країн-найближчих сусідів по рейтингу вищі місця посідають 
Чорногорія (77), Грузія (67), Казахстан (57), Туреччина (53)  
та Бахрейн (44). Проте за критерієм «вища освіта і профе-
сійна підготовка» Україна посідала у 2015–2016 роках серед 
140 країн 34 місце, у 2016–2017 роках серед 138 країн –  
33 місце, у 2017–2018 роках серед 137 країн – 35 місце 
відповідно, а за критерієм «відповідність бізнесу сучас-
ним вимогам» протягом зазначеного періоду посідала такі 
місця: 91 у 2015–2016 роках, 98 у 2016–2017 роках, 90 –  
у 2017–2018 роках. З огляду на ці дані держава ще може скласти 
конкуренцію провідним країнам світу, проте нарощування 
загроз економічній безпеці ВНЗ перешкоджає їх ефективному 
функціонуванню. При цьому доцільними вбачаються виді-
лення системних форм загроз на основі дослідження їх сут-
ності та характеристики в контексті забезпечення економічної  
безпеки вищих навчальних закладів й розробка адекватних  
сучасним умовах заходів щодо їх подолання. Об’єк тивною 
підставою для цього можна вважати значення вищої освіти 
для економічного зростання України та ролі вищих навчаль-
них закладів як провідників інновацій та центрів знань.
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Незважаючи на поширене викорис-
тання в науковій літературі поняття 
«загроза», сутність та характеристика 
її як категорії трактується авторами 
по-різному, її визначення інколи є про-
тилежними за значенням. Зокрема, 
в Сучасному тлумачному словнику  
[9, с. 307] загроза практично ототожню-
ється з небезпекою і є її ймовірністю, 
можливістю, при цьому близькими є 
визначення, які наводять Д. Варнес [10],  
В.І. Мунтіян [11], Т.Б. Кузенко [12, с. 18],  
О.М. Бандурка, В.Є. Духова, К.Я. Пет-
рова, І.М. Черв’яков [13], але без ура-
хування ймовірнісного аспекту. З точки 
зору забезпечення економічної безпеки 
ВНЗ, оцінка якої передбачає викорис-
тання економіко-статистичних мето-
дів, заслуговують на увагу трактування 
загрози С.П. Дубецькою [14] (згідно з ним характеристика 
загрози є наближеною до попередніх, але з важливою від-
мінністю, що загроза є потенційною реальною подією), 
В.М. Ячменьової [15, с. 313] (яка розглядає загрозу як 
наслідок збігу обставин, що не піддаються контролю), 
М.М. Єрмошенка [16] та А. Пекіна [17] (вони визначають 
загрозу як конкретну форму небезпеки). Також науковці 
розглядають загрозу загалом як сукупність умов і чинни-
ків зовнішнього і внутрішнього середовища, що створю-
ють небезпеку, яка може створювати ризики (З.С. Варна-
лій [18, с. 109], Т.Г. Васильців [19, с. 26], І.І. Дідович [20]), 
схожою є характеристика ризику такими авторами, як 
П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк [21, с. 609], з від-
мінністю, що умови і чинники, які в сукупності становлять 
загрозу, породжують економічну небезпеку. Деталізацію 
чинників, що впливають на економічну безпеку підпри-
ємства, під час трактування загрози економічній безпеці 
підприємства здійснює Д.В. Зеркалов [22, с. 272]. Як 
ознаку небезпеки розглядає Н.П. Карачина [23, с. 31], а як 
наслідок дії – Є.М. Рудніченко [24; 25, с. 192]. Дещо від-
мінною, але загальною є характеристика загрози Л. Коже-
ньовскі [26] як потенційної причини небажаного стану.

Загалом можна зазначити, що підходи до визначення 
загрози як категорії відрізняються різноманітністю, інколи 
є протилежними за змістом та загалом у науковій літера-
турі не вироблено єдиного підходу до її трактування.

На основі наведених визначень категорії «загроза» та 
її характеристик у працях різних авторів здійснено групу-
вання теоретичних підходів до її визначення (рис. 1).

На основі узагальнення наявних підходів до визна-
чення загроз найбільш прийнятним з позиції забезпе-
чення економічної безпеки ВНЗ є підхід, що передбачає 
розгляд загрози як форми небезпеки. Такі визначення 
наводять такі автори, як М.М. Єрмошенко [16] («загроза – 
це конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукуп-
ність негативних чинників та умов») та А. Пекін [17] 
(«загроза – це найбільш конкретна та безпосередня форма 
небезпеки або сукупність умов і факторів, які створюють 
небезпеку різним суб’єктам»).

Враховуючи значення вищої освіти та роль вищих 
навчальних закладів в забезпеченні економічного зрос-
тання України, доцільно зважати на те, що ВНЗ можна 
розглядати як в ролі елементів соціально-економічної 
системи, так і в ролі суб’єктів господарювання. Заслуго-
вують на увагу з проблематики дослідження наукові здо-
бутки таких авторів [1–4], як Г.В. Козаченко, Г.Д. Тюлєнєв 
[1, с. 108], які пропонують виділяти за рівнями вертикалі 
національну економічну безпеку, економічну безпеку 

Рис. 1. Теоретичні підходи до визначення  
категорії «загроза»
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регіону та економічну безпеку соціально-економічних 
систем. Останню вони пропонують називати «екосесед» 
(economic security of education), відрізняючи від економіч-
ної безпеки підприємства (economic security of enterprise) 
[1, с. 108]). При цьому автори зазначають, що «зі змішаної 
позиції формування експлейнарного базису екосеседа має 
базуватися на такому його тлумаченні: екосесед забезпе-
чується за рахунок створення такої структури ВНЗ, за якої 
створюються економічні умови, за яких виникає можли-
вість найповнішого використання його властивостей, а 
ознаки і характерні риси ВНЗ, що представлені низкою 
параметрів, свідчать про його роль у суспільстві».

Зокрема, як зазначає В.П. Мартинюк [2], найчастіше 
економічну безпеку ВНЗ «розглядають з позицій ресурс-
ного та захисного підходів – як стан вишу, в якому наяв-
них ресурсів достатньо для запобігання, послаблення 
або захисту від загроз діяльності ВНЗ». Під загрозою 
(яка в кінцевому підсумку може бути виражена у вигляді 
шкоди, що характеризує зниження економічного потенці-
алу вишу) розуміється сукупність умов, процесів, чинни-
ків, що перешкоджають реалізації економічних інтересів 
ВНЗ. При цьому під час здійснення оцінки економічної 
безпеки ВНЗ (як і економічної безпеки держави) великого 
значення набувають виявлення загроз та розробка заходів 
щодо їх подолання. Він зазначає, що «наслідки реалізації 
загроз діяльності ВНЗ обов’язково відіб’ються на показ-
никах його діяльності».

В праці [3] І.С. Стеців характеризує економічну без-
пеку ВНЗ як «такий стан його економіки, який дає змогу 
зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
гарантує стабільне функціонування та динамічний розви-
ток». При цьому вона відзначає, що «економічна безпека 
ВНЗ залежить від спроможності керівництва попередити 
та уникати можливі загрози і ліквідовувати шкідливі 
наслідки негативних явищ, що впливають на їхню діяль-
ність, як суб’єкта економіки».

Такі позиції є актуальними та містять можливості для 
подальшого поглибленого дослідження економічної без-
пеки держави та економічної безпеки ВНЗ. Проте біль-
шою мірою вони стосуються ВНЗ з позиції підвищення 
ефективності їх функціонування як суб’єктів економіки 
(господарюючих суб’єктів), проте ВНЗ також забезпе-
чують підготовку фахівців для потреб економіки, вимог 
ринку праці та роботодавців, отже, вони виконують і 
важливу соціальну функцію, що виявляється, зокрема, 
в навчанні (підготовка фахівців для ринку праці), вихо-
ванні студентів як важливих членів суспільства та нау-
ковій діяльності (їх можливості адаптації під впливом 



78

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 16, частина 1 • 2017

науково-технічного та соціального прогресу), тобто вони 
виступають в сучасних умовах як провідники інновацій 
і центри знань. У зв’язку з цим доцільним вбачається 
визначення загроз їх економічній безпеці з урахуванням 
впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середо-
вища та розробка комплексних заходів їх подолання або 
принаймні мінімізації негативних наслідків у результаті 
їх нарощування.

З точки зору дослідження уваги заслуговує визна-
чення В.В. Коврегіна [4], який зазначає, що «під еко-
номічною безпекою ВНЗ розуміється економічна захи-
щеність закладу освіти та інтересів його учасників від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, що дає змогу надійно 
зберегти й ефективно використовувати для виконання 
своєї місії свій економічний потенціал». Таке визна-
чення характерне для вишів, що функціонують в умо-
вах ринкових відносин та тих ВНЗ, що зазнали пев-
них втрат під час окупації Криму та окремих районів 
Донецької та Луганської областей і здійснюють свою 
діяльність на підконтрольній території України. У 
цьому контексті визначення В.В. Коврегіним місії ВНЗ 
є актуальним (адже вищі навчальні заклади в умовах 
ринкових відносин виконують функції як суб’єкта 
економіки, так і елемента системи). Так, він пропо-
нує розуміти «під місією ВНЗ можливість задоволення 
потреб населення (фізичних осіб), а також підприємств 
і організацій (юридичних осіб) в освітніх послугах 
і дослідженнях за допомогою створення й реалізації 
інтелектуальної продукції» [4]. В результаті належний 
рівень економічної безпеки ВНЗ буде досягнутий, коли 
будуть забезпечені потреби економіки, вимоги ринку 
праці та роботодавців.

При цьому важливим вбачається дослідження загроз 
національній безпеці та загроз системі вищої освіти, 
зокрема вищим начальним закладам. Так, у ст. 7 Закону 
України «Про основи національної безпеки України» [27] 
виділена низка загроз національним інтересам і націо-
нальній безпеці України в економічній сфері. Визначені 
загрози [27] певною мірою характерні для ВНЗ, серед 
них дотичними до проблематики дослідження слід вва-
жати такі:

– істотне скорочення внутрішнього валового про-
дукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності 
і науково-технічного та технологічного потенціалу, ско-
рочення досліджень на стратегічно важливих напрямах 
інноваційного розвитку;

– недостатні темпи відтворювальних процесів та 
подолання структурної деформації в економіці;

– критична залежність національної економіки від 
кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення 
внутрішнього ринку;

– нераціональна структура експорту з переважно 
сировинним характером та низькою питомою вагою про-
дукції з високою часткою доданої вартості;

– неефективність використання паливно-енергетич-
них ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їх 
постачання та відсутність активної політики енергозбере-
ження, що створює загрозу енергетичній безпеці держави;

– «тінізація» національної економіки.
Згідно з висновками фахівців Національного інсти-

туту стратегічних досліджень [28] за доповіддю «Реформа 
американської освіти і національна безпека» [29] в допо-
віді виділено п’ять основних загроз, що пов’язані зі сфе-
рою вищої освіти, зокрема нарощуванням в ній негатив-
них тенденцій: «загроза для економічного зростання і 
конкурентоспроможності; загроза для воєнної безпеки; 
загроза для інформаційної безпеки; загроза для глобаль-

них інтересів США; загроза для єдності і згуртованості 
нації». Також простежується тісний зв’язок національної 
безпеки із забезпеченням ефективного розвитку люд-
ського капіталу: «військова сила вже не є достатньою 
умовою для гарантування безпеки держави. Національна 
безпека нині тісно пов’язана з людським капіталом, а сила 
чи слабкість людського капіталу країни визначається ста-
ном системи освіти» [28].

При цьому до уваги слід брати те, що з 39 вищих 
навчальних закладів Криму, Донецької та Луганської 
областей, які опинилися в окупації, лише 18 переїхали в 
інші міста України. З урахуванням зменшення загальної 
кількості ВНЗ і, як наслідок, студентів та науково-педа-
гогічного персоналу вишів (при цьому слід враховувати, 
що з кожним роком кількість випускників вітчизняних 
шкіл, що від’їжджають на навчання за кордон, зростає) 
виділено основні системні форми загроз вищим навчаль-
ним закладам. Зазначене, зокрема, стосується тих ВНЗ, 
що переміщені з тимчасово окупованих територій в умо-
вах зовнішньої агресії. Так, до основних системних форм 
загроз слід віднести такі:

1) ліцензований обсяг та кількість місць державного 
замовлення;

2) кількість випускників ВНЗ загалом та в розрахунку 
до кількості ВНЗ;

3) кількість студентів вищих навчальних закладів 
загалом та в розрахунку до кількості ВНЗ зокрема;

4) видатки на вищу освіту в розрахунку на ВВП Укра-
їни та до загальних видатків державного бюджету;

5) видатки на вищу освіту в загальних видатках зведе-
ного бюджету та у загальній кількості ВНЗ;

6) видатки на вищу освіту в загальних видатках зведе-
ного бюджету та у загальній кількості студентів ВНЗ;

7) кількість вступників до ВНЗ загалом та в розра-
хунку до ліцензійного обсягу й обсягу державного замов-
лення;

8) кількість студентів, які навчались за рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів, органів державної влади 
та юридичних осіб, фізичних осіб загалом та в розрахунку 
до загальної кількості студентів ВНЗ;

9) кількість студентів у розрахунку до загальної кіль-
кості населення України;

10) кількість науково-педагогічних працівників зага-
лом та в загальній кількості працівників;

11) кількість науково-педагогічних працівників, що 
мають науковий ступінь доктора та кандидата наук зага-
лом та в розрахунку до загальної кількості ВНЗ зокрема;

12) кількість аспірантів та докторантів загалом та в 
розрахунку до загальної кількості ВНЗ зокрема.

Ефективне функціонування вищої освіти загалом та 
ВНЗ зокрема сприятиме зменшенню загроз сфері вищої 
освіти, отже, економічній безпеці держави та національ-
ній безпеці загалом.

Висновки. Загалом загрози за зазначеними систем-
ними формами узагальнено формують головну загрозу 
функціонуванню ВНЗ, яка породжується впливом чинни-
ків зовнішнього та внутрішнього середовища і є недостат-
ньою відповідністю рівня підготовки фахівців з вищою 
освітою потребам економіки, вимогам ринку праці та 
роботодавців, що є характерним і для України загалом, 
і для тимчасово окупованих територій зокрема. Адже за 
умови підвищення якості вищої освіти відбудеться змен-
шення загроз функціонуванню ВНЗ, буде забезпечена 
потреба в кадрах високої кваліфікації для відбудови тери-
торій після їх деокупації, підвищення рівня економічної 
безпеки ВНЗ, а також буде забезпечений синергетичний 
ефект розвитку економіки.
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Аннотация. В статье осуществлено исследование сущности и содержания категории «угроза». Осуществлено 
группирование теоретических подходов к ее определению. Определено влияние угроз на экономическую безопас-
ность высших учебных заведений. При этом учтены основные тенденции на рынке труда с целью обеспечения его 
потребностей, требований экономики и работодателей в высококвалифицированных специалистах. Определены си-
стемные формы угроз экономической безопасности высших учебных заведений, в частности, с учетом целесообраз-
ности ее обеспечения.

Ключевые слова: угроза, риск, экономическая безопасность ВУЗов, экономическая безопасность государства, на-
циональная безопасность.

Summary. The article studies the nature and content category «threat». Performed grouping theoretical approaches to its 
definition. Outlined the impact of threats to higher education institutions economic security. It takes into account the main ten-
dencies in the labor market in order to meet its needs, requirements of the economy and employers in highly skilled profession-
als. Determined systemic forms of threats for higher education institutions economic security on the basis of expediency higher 
education institutions economic security, including temporarily displaced from the occupied territories.

Key words: threat, risk, higher education institutions economic security, state economic security, national security.
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ДЛЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОРГОВОГО ПОРТУ

DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR SOFTWARE  
FOR THE MODEL OF QUEUING SYSTEM OF THE TRADING PORT

Анотація. У статті проведений аналіз процесів обслуговування транспортних засобів на КПП порту з точки зору 
моделювання системи масового обслуговування. Досліджені основні показники СМО з урахуванням планів подальшо-
го зростання вантажопотоків порту. Визначені ключові вимоги до ПЗ, яке необхідно розробити, щоб розвинути інфра-
структуру порту до гідного рівня. Описаний процес інтеграції ПЗ для КПП з ПЗ інших структурних підрозділів.

Ключові слова: порт, транспортний засіб, СМО, ПЗ, інтеграція.

Вступ та постановка проблеми. Ефективне функціо-
нування морського транспорту є необхідною умовою ста-
новлення України як морської держави, стійкого розвитку 
її транспортного комплексу й економіки країни загалом.

Географічне положення України сприяє розвитку 
її транспортного потенціалу, інтеграції у світову тран-

спортну систему передусім як держави, що має можли-
вість забезпечити транзит вантажів через центр Європи 
найкоротшим шляхом.

Морські торгові порти є складовою частиною транспорт-
ної і виробничої інфраструктури держави з урахуванням їх 
розташування на напрямах міжнародних транспортних кори-


