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Анотація. Проведено аналіз існуючих класифікацій ризиків вищих навчальних закладів.
Визначені ризики, що належить до зовнішніх та показана важливість їх постійного аналізу.
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Вступ. Небезпеки сучасності підштовхнули суспільство до більш
глибокого аналізу та вивчення ризиків. Останнім часом набув широкого
поширення ризик-орієнтований підхід в тому числі в сфері охорони праці. Дуже
цікавим є застосування ризик-орієнтованого підходу в системі охорони праці
вищого навчального закладу (ВНЗ).

Актуальність. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу однією зі
стадій є ідентифікація небезпек, що призводять до ризику [1]. В літературі існує
багато класифікацій ризиків навчальних закладів, у тому числі ВНЗ [2]: за
часовими показниками; за терміном дії; за чинниками виникнення; за сферою
походження; за масштабом; за джерелом виникнення; за категоріями; за
характером прояву. За джерелом виникнення ризики поділяють на зовнішні і
внутрішні; суб’єктивні та об’єктивні. Аналіз подій останніх п’ять років каже
про те, що зовнішнім ризикам приділяють мало уваги, хоча вплив їх на
функціонування ВНЗ дуже великий.

Зовнішні ризики. На рівень зовнішніх ризиків впливає дуже велика кількість
чинників – політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні та ін.
Проаналізував різні дослідження, для ВНЗ можна виділити наступні групи
зовнішніх ризиків:

– природні (ризик стихійних лих і екологічні ризики);
– загальноекономічні (ризик зміни економічної ситуації, ризик несприятливої

кон'юнктури ринку, податкові ризики, ризик посилення конкуренції і галузевий ризик);
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– політичні (військові події, виникнення локальних конфліктів, здійснення
революцій, переворотів, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні внаслідок
проведення глобальних політичних заходів (референдумів, виборів), зміни в
політичному курсі, що проводиться державою (наприклад, націоналізація, відмова
нового уряду виконувати зобов'язання, прийняті на себе попереднім, тощо);

– фінансові ризики різної природи, наприклад інфляція.
Окрім того політичний ризик умовно можна розподілити також на країнний,

регіональний та міжнародний. Приклад – короновірусна інфекція COVID-19 до появи
якої вважалось що подібні події неможливі. Зараз цей ризик потрібно враховувати в
роботі ВНЗ, проводити відповідні заходи.

Хоча зовнішні ризики і не пов’язані безпосередньо з діяльністю самого
закладу освіти, і вплинути на них ВНЗ не може, але це не означає, що він не
повинен бути готовим до них. Багато чого залежить від швидкості з якої він
адаптується до ризиків. В сучасному світі заклад який швидко пристосовується
до будь-яких змін має певні переваги на ринку освітніх послуг.

Висновок. Таким чином, аналіз ризиків ВНЗ дуже важливий і повинен постійно
проводитись. Потрібно більше приділяти уваги зовнішнім ризикам навчальних закладів.
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