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Постановка проблеми. В умовах невизначеності 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 

будь-якої організації проблема управління ризиками 

набуває особливої значущості. З розвитком соціально-

економічних процесів, духовним відродженням та ре-

формуванням освіти в Україні, модернізацією існую-

чих навчальних закладів і появою нових їх типів ви-

никає нагальна потреба у створенні сучасних моделей 

управління навчальними закладами на засадах ризик-

менеджменту. У реальній управлінській діяльності 

завжди присутній ризик, який в тій чи іншій мірі зав-

жди наявний в усіх елементах і сферах діяльності зов-

нішнього і внутрішнього середовища організації. Не 

винятком є і навчальні заклади.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий науковий доробок із проблем ризик-менеджменту 

включає наукові праці відомих українських та зарубі-

жних вчених: Н. Атапіна, В. Гранатуров, Д. Галай, 

В. Глущенко, А. Дамодаран, Ю. Денисова, А. Заман, 

А. Григорович, А. Кемпф, К. Кюхнер, Н. Макарова, 

Р. Марк, Г. Монахан, К. Мослер, І. Посохов, 

Д. Стеченко, Д. Хесс, К. Хомбург, Ф. Шмідт, 

Г. Скрадін.  

Мета статті полягає у науково-теоретичному об-

ґрунтуванні особливостей управління навчальним за-

кладом на засадах ризик-менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Управління ризи-

ками, як і всяка управлінська діяльність, має логічний 

аспект і свою процедуру. Теоретично сутність ризик-

менеджменту є невід’ємною частиною будь-якої сві-

домої діяльності, яка складається з процесів форму-

вання мети, прийняття рішень, планування, організа-

ції, лідерства і контролю за всіма видами ресурсів, що 

використовуються. Управління у навчальному закладі 

має специфічні цілі, на різних етапах життєвого циклу 

навчального закладу вони можуть бути комбіновани-

ми та представляти собою різні поєднання зазначених 

підцілей. Однак, слід констатувати, що існує особли-

ва, постійна мета будь-якого навчального закладу, без 

досягнення якої інших цілей досягти неможливо, – 

виживання та конкурентоспроможність. 

Ідентифікація та запобігання ризиків не залежать 

від бажання керівників, оскільки ігнорування ризиків 

означає їх прийняття на рівні їх природної  ймовірно-

сті, однак ймовірність небажаних подій можна знизи-

ти за рахунок певних процедур. Управління на заса-

дах ризик-менеджменту, як і будь-яке управління, в 

більшості випадків має бути ефектив-

ним / результативним, тобто орієнтованим на отри-

мання бажаних результатів. У зарубіжній науковій 

літературі управління ризиками представлено як сис-

тематична і комплексна діяльність. Вчені вказують на 

те, що для прийняття обґрунтованих рішень необхід-

но враховувати ризики, їх слід оптимізувати, під час 

прийняття рішень необхідно враховувати як потен-

ційні ризики, так й історичні.  

У словниках, довідниках та енциклопедичній лі-

тературі управління ризиками розглядають як: мисте-

цтво и формальні методи визначення, аналізу, оцінки, 

попередження виникнення, прийняття заходів щодо 

зниження ступеня ризику протягом життєвого циклу 

проекту і розподіл можливої шкоди від ризику між 

учасниками проекту [4]; діяльність підприємства, фі-

рми, банку, спрямована на скорочення можливих ви-

трат, зумовлених ризиком [1, с. 246]; вид управління, 

заснований на врахуванні можливих відхилень від за-

планованих результатів діяльності внаслідок різнома-

нітних причин, пов’язаних з особливостями прояву 

суб’єктивного фактора [2, с. 728]. 

Отже, аналіз науково-методичної літератури за-

свідчив, що більшість вітчизняних науковців поняття 

«ризик-менеджмент» і «управління ризиками» розг-

лядають як синоніми. Для зручності в англійській мо-

ві замість довгого визначення управління з урахуван-

ням ризику використовують ризик-менеджмент, що у 

перекладі трансформувалося в управління ризиками. 

Управління навчальним закладом на засадах ри-

зик-менеджменту безпосередньо залежить від того, 

якої концепції управління дотримується навчальний 

заклад. Небезпідставно, Н. Атапіна зазначає, що нара-

зі є дві концепції ризик-менеджменту: традиційна та 

сучасна. Традиційна концепція передбачає фрагмен-

тарний характер управління ризиками, епізодичний 
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ризик-менеджмент; сучасна – інтегрований підхід до 

управління і безперервний ризик-менеджмент. Зазна-

чені концепції лежать в основі підходів до побудови 

системи ризик-менеджменту та організації процесу 

управління ризиками. 

Проведений контент-аналіз дає змогу констату-

вати, що у теорії та практиці менеджменту виділяють 

наступні основні підходи до управління: ситуаційний, 

процесний і комплексний (інтегрований, системний). 

Ситуаційний підхід до організації ризик-менеджменту 

у навчальному закладі полягає у виборі методів 

управління, які найкращим чином відповідають пото-

чній ситуації. Таким чином, цей підхід передбачає 

фрагментарний, несистематичний характер впливу на 

ризик, коло керованих ризиків обмежене.  

Процесний підхід розглядає ризик-менеджмент 

як безперервну серію взаємозалежних управлінських 

функцій. Ризик-менеджмент у навчальному закладі 

виконує функції, притаманні будь-якій управлінській 

діяльності (прогнозування (планування), організації, 

контролю, регулювання, координації та мотивації), 

але при цьому специфіка їх виконання визначається 

об’єктом управління. Прогнозування ризику у навча-

льному закладі суттєво впливає на прийняття управ-

лінських рішень та являє собою розробку перспектив-

них змін стану об’єкта в цілому та окремих його час-

тин, яке здійснюється за допомогою статистичних 

(шляхом екстраполяції) та експертних методів (на ос-

нові передбачення змін, використовуючи досвід та 

інтуїцію експертів). Функція організації у ризик-

менеджменті являє собою формування та реалізацію 

програми дій у навчальному закладі, яка спрямована 

на зменшення ризику на основі визначених правил та 

процедур, що притаманні конкретному навчальному 

закладу. Контроль у ризик-менеджменті полягає в пе-

ревірці у навчальному закладі робіт зі зменшення 

ступеня ризику, що потребує аналізу результативності 

заходів з метою оцінювання ефективності дій. Коор-

динація сприятиме забезпеченню єдності об’єкта і 

суб’єкта управління та полягає в узгодженості дій 

усіх ланок системи управління ризиком, апарату 

управління, фахівців та педагогів у навчальному за-

кладі. Функція регулювання у навчальному закладі 

передбачає вплив на об’єкт управління з метою дося-

гнення стану рівноваги об’єкту управління у випадку 

відхилення від заданих параметрів. Мотивація в ри-

зик-менеджменті являє собою процес спонукання 

суб’єктів навчального закладу до зацікавленості в ре-

зультатах своєї праці. 

Отже, поєднання всіх функцій ризик-

менеджменту дозволяє характеризувати ризик-

менеджмент із позицій процесного підходу, водночас 

цей підхід, незважаючи на свою формалізацію, не ви-

рішує питання комплексного проектування системи 

ризик-менеджменту, надаючи лише описання її про-

цесної структури.  

Комплексний ризик-менеджмент характеризуєть-

ся як безперервний процес, що охоплює всі сфери ді-

яльності навчального закладу, в якому задіяні співро-

бітники різних рівнів управління. Саме комплексний 

ризик-менеджмент дозволяє навчальному закладу до-

сягти поставлених стратегічних цілей та передбачає 

єдність системи управління ризиками та загального 

менеджменту закладу.  

Процес ризик-менеджменту визначено  як система-

тичне використання наявних у розпорядженні менедже-

рів законів, принципів, функцій, методів, способів і при-

йомів для вирішення завдань, що стосуються ризиків: 

установлення контексту, аналізу (виявлення й оцінки), 

впливу, моніторингу і комунікації [5]. 

Закони управління являють собою встановлені тео-

ретичним або емпіричним способом і логічно обґрунто-

вані залежності між цілями управлінської діяльності та 

методами їх досягнення. Традиційно сукупність законів 

управління розділена на три групи: загальні (відобража-

ють найбільш загальні причинно-наслідкові залежності 

в управлінській діяльності), приватні (виявляються в де-

якому збільшенні ефективності системи в цілому або її 

елементів) і спеціальні (пов’язані з різними галузями те-

орії управління) [3]. Саме до третьої групи належати-

муть закони управління ризиком. Що стосується зони 

ризику, то не можна у разі ризикової ситуації залишати 

справу на самостійне вирішення, необхідно прорахову-

вати всі можливі наслідки прийняття ризику і за допо-

могою спеціальних методів і способів управляти ситуа-

цією. Закон єдності систем управління говорить про те, 

що діяльність будь-якого навчального закладу являє со-

бою єдину систему, що централізовано управляється та 

розділена на ієрархічні рівні управління, кожна з яких 

представляє собою підсистему. Система управління ри-

зиком знаходиться саме в такій ієрархічній системі і під-

порядковується більш загальним вимогам системи на-

вчального закладу, виконуючи єдині і загальні завдання, 

що стоять перед ним. Закон співвідносності об’єкта і 

суб’єкта управління ухвалюється відповідно до сфери 

управління конкретного виду діяльності. Об’єкт і 

суб’єкт управління оформлені в певні системи – керова-

ну і керуючу, які знаходяться в безперервній взаємодії, 

при цьому головна і визначальна роль належить об’єкту 

управління. Зміни визначатимуть зміст і динаміку 

суб’єкта управління, тобто його методи і форми. Суть 

проблеми відповідності об’єкта і суб’єкта управління 

полягає в такому розвитку керуючої системи, яке відпо-

відало б ступенем і рівнем розвитку об’єкта і його пот-

ребам. Стосовно сфери управління ризиком це означає, 

що система ризик-менеджменту повинна відстежувати 

всі можливі процеси протікання ризикової ситуації і 

гнучко реагувати на ситуацію. 

Отже, єдність дій законів управління полягає в 

тому, що ці закони безпосередньо взаємодіють, впли-

ваючи один на одного своїми властивостями. Ефекти-

вність управління залежить від ступеня активного ви-

користання всієї системи законів управління в сукуп-

ності. Система управління ризиком у навчальному за-

кладі не повинна суперечити основним управлінським 

рішенням, повинна доповнювати систему ефективно-
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го управління навчальним закладом. Виходячи із за-

гальних методологічних законів управління і врахо-

вуючи зони ризику економічної діяльності навчально-

го закладу, виділимо основні спеціальні закони 

управління ризиками.  

Найбільш важливим законом ризик-менеджменту 

є закон неуникнення ризику, зміст якого полягає в 

тому, що діяльність будь-якого навчального закладу 

завжди супроводжується ризиками, присутніми в її 

зовнішньому або внутрішньому середовищі. Цей за-

кон засвідчує неможливість уникнення ризиків, тому 

їх необхідно сприймати як об’єктивний елемент сис-

теми управління. Другим законом можна позначити 

закон поєднання потенційної втрати і вигоди, що 

практично в будь-яких ситуаціях ризику потенційна 

можливість втрат або збитків поєднується з потенціа-

льною можливістю отримання додаткових доходів. 

Третім законом є пряма залежність між ступенем ри-

зику і рівнем запланованих доходів. Чим вище сту-

пінь ризику при здійсненні економічної операції, тим 

вище рівень від цієї операції доходів, а чим нижче 

ступінь ризику, тим нижче рівень запланованих дохо-

дів. У принципах діяльності узагальнюються всі відо-

мі сучасній управлінській науці закони та закономір-

ності, а також емпіричний досвід.  

Отже, як і всі управлінські закони, принципи 

управління поділяються на загальні, приватні та спеціа-

льні. У межах дослідження нас будуть цікавити загальні 

принципи управління на засадах ризик-менеджменту та 

спеціальні принципи управління ризиками.  

Принцип наукової обґрунтованості управління 

вимагає суцільного, комплексного вивчення всієї су-

купності факторів, що впливають на діяльність навча-

льного закладу. У випадку ризик-менеджменту для 

прийняття ризику необхідно мати всю сукупність фа-

кторів, наявних у навчальному закладі, щоб прийняти 

рішення щодо входження в ризикову ситуацію.  

Принцип системного підходу до вирішення 

управлінських завдань вимагає, щоб менеджер освіти 

розглядав начальний заклад як сукупність взаємо-

пов’язаних і взаємодіючих елементів. Головним в си-

стемному підході є розробка і використання уявлень 

про цілісність та відкритість систем. Вплив ризику на 

всі складові елементи діяльності навчального закладу 

може скласти уявлення про системний аналіз, що 

включає в себе формулювання цілей ризику, його 

впливу на окремі компоненти навчального закладу, 

визначення кількісного та якісного складу, що  вхо-

дять в систему елементів.  

Принцип оптимальності управління встановлює 

вимогу досягнення цілей управління з мінімальними 

витратами часу і коштів. З ним нерозривно 

пов’язаний принцип гнучкості управління, практична 

реалізація якого дозволяє забезпечити своєчасну ада-

птацію організації до умов зовнішнього середовища. 

У ризиковій ситуації як ніколи буває необхідно адап-

тувати і перебудовувати навчальний заклад чи її 

окремі елементи у відповідність до вимог зовнішньо-

го або внутрішнього середовища. Іноді тільки таким 

способом можливо уникнути втрат. До спеціальних 

принципів ризик-менеджменту можна віднести на-

ступні: принцип лояльності, прогнозування, резерву-

вання, мінімізації втрат і максимізації доходів. 

Принцип лояльного ставлення до ризиків вимагає 

розглядати їх як об’єктивний і необхідний чинник ді-

яльності навчального закладу. Відповідно до цього 

принципу потрібно не прагнути уникати ризиків, а 

вміло керувати ними, домагаючись максимальної ко-

ристі від ризикових ситуацій. Принцип прогнозування 

означає, що з метою підвищення ефективності управ-

ління ризиками керівництво має вживати заходів для їх 

прогнозування. Прогнозування дозволяє заздалегідь під-

готуватися до негативних явищ і створити необхідні пе-

редумови для їх локалізації або нейтралізації. Принцип 

резервування передбачає створення в організації внут-

рішніх резервних фондів, які дозволять у разі потреби 

пом’якшити важку ситуацію. Засоби таких фондів необ-

хідно використовувати у вкрай напружених ситуаціях, 

пов’язаних із непередбаченими ризиковими ситуаціями. 

Принцип мінімізації втрат і максимізації доходів вима-

гає від ризику раціонально використовувати наявні в ро-

зпорядженні навчального закладу ресурси, але прагнути 

до підвищення доходів за рахунок грамотної реалізації 

проектів з ризиковою складовою. 

Під час розробки стратегії і тактики розвитку на-

вчального закладу в обов’язковому порядку повинні бу-

ти визначені ризики, вивчені всі потенційні загрози, оці-

нені масштаби наслідків і ймовірність їх виникнення, 

визначено заходи, спрямовані на їх мінімізацію. 

Висновки. Узагальнення представлених поглядів 

провідних науковців щодо управління ризиками та 

врахування основних положень теорії управління дає 

можливість дійти висновку, що забезпечення резуль-

тативного управління навчальним закладом в сучас-

них умовах неможливо без ефективного управління 

ризиками. Основні етапи ризик-менеджменту: визна-

чення мети ризикованих подій, діагностика проблем, 

визначення можливих ризиків, аналіз ризику, визна-

чення методів впливу на ризик, вибір оптимального 

методу впливу за умов оцінки порівняльної ефектив-

ності, розробка управлінського рішення, ухвалення 

рішення, безпосередній вплив на ризик, контроль і 

коригування результатів процесу управління. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ  

ЗАВЕДЕНИЕМ НА ОСНОВЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 В статье уточнена сущность понятия «риск-менеджмент», обоснованы особенности управления 

учебным заведением на основе риск-менеджмента в современных условиях. Раскрыты подходы, законы, прин-

ципы, функции риск-менеджмента. Отметим, что управление рисками, как и всякая управленческая деятель-

ность, имеет логический аспект и свою процедуру. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью любой 

сознательной деятельности, которая состоит из процессов формирования цели, принятия решений, планирова-

ния, организации, лидерства и контроля над всеми видами ресурсов, которые используются. Проведенный кон-

тент-анализ позволяет констатировать, что в теории и практике менеджмента выделяют следующие основные 

подходы к управлению: ситуационный, процессный и комплексный (интегрированный, системный). Именно 

комплексный риск-менеджмент позволяет учебному заведению достичь поставленных стратегических целей и 

предполагает единство системы управления рисками и общего менеджмента заведения. Определено, что обес-

печить результативное управление учебным заведением в современных условиях невозможно без эффективно-

го управления рисками. Основными этапами риск-менеджмента являются: определение цели рискованных со-

бытий, диагностика проблем, определение возможных рисков, анализ риска, определение методов воздействия 

на риск, выбор оптимального метода влияния в условиях оценки сравнительной эффективности, разработка 

управленческого решения, принятие решения, непосредственное влияние на риск, контроль и корректировка 

результатов процесса управления. Процесс риск-менеджмента рассматривается как систематическое использо-

вание имеющихся в распоряжении менеджеров законов, принципов, функций, методов, способов и приемов для 

решения задач, касающихся рисков: установление контекста, анализа (выявление и оценки), влияния, монито-

ринга и коммуникации. 

Ключевые слова: принципы, функции, риск-менеджмент, управление образовательным учреждением, риск.  
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PECULIARITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTION  

ADMINISTRATION BASING ON RISK MANAGEMENT 

The article is focused on the determination of the concept of “risk management” and the substantiation of features 

of educational institution administration on the basis of risk management in the modern context. Different approaches, 
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rules, principles and functions of risk management are described. It is worth noting that risk management as any other 

management activity has its logic aspect and specific procedure. Risk management is an integral part of any conscious 

activity, which consists of such processes as forming the purpose, decision-making, planning, organizing, as well as 

controlling all kinds of the applied recourses. The carried out content-analysis allows to admit that modern theory and 

practice of management has the following approaches to management: situational, process and complex (integrated, 

systemic). It is complex risk management, which helps an educational institution reach the planned strategic goals and 

assumes the unity of risk management system and general institution management. Nowadays it is impossible to pro-

vide the successful educational institution administration without the efficient risk management. The main stages of risk 

management are the following: setting a goal of risky activity, diagnosing problems, assigning probable risks, analyzing 

risks, examining methods of influencing risks, choosing optimal method of influence in terms of efficiency assessment, 

developing management decision, making a decision, direct impact on risk, controlling and correcting management re-

sults. The process of risk management is considered as a systemic usage of rules, principles, functions, methods, ways 

and tools of solving problems , concerning risks: setting context, analysis (revealing and assessment of risk), impact, 

monitoring and communication.  

Keywords: principles, functions, risk management, educational institution administration, risk.  
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