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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СИСТЕМИ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ 

 

В сучасних умовах рівень адекватності оцінювання економічної безпеки 

системи закладів вищої освіти (ЗВО) і управління нею залежить від своєчасного 

виявлення та ідентифікації загроз й вибору методів оцінювання ризиків. 

Системних сформованих класифікацій загроз економічній безпеці системи ЗВО 

в науковій літературі не наводиться. Зважаючи на це вважається за доцільне 

навести класифікацію загроз економічній безпеці системі ЗВО (рис. 1). 

З урахуванням наведеної класифікації загроз економічній безпеці системі 

закладів вищої освіти можна виокремити їх в межах вказаних ознак з 
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урахуванням наявності причинно-наслідкових зв’язків між чинниками, 

викликами, небезпеками, загрозами та ризиками, що дозволяє визначити 

послідовність появи загроз, та віднести їх до системи закладів вищої освіти. 

Зважаючи на наведену систему класифікації загроз ризики можна розподіляти 

таким же чином задля можливості їх узагальнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація загроз економічній безпеці системи закладів вищої 

освіти (узагальнено автором та основні елементи оприлюднено в праці [1]) 

 

Реалізація зазначеного передбачає використання різних методів 

оцінювання ризиків (рис. 2), які в загальному вигляді поділяються на якісні та 

кількісні. Така класифікація є найпоширенішою з точки зору забезпечення 

економічної безпеки [2]. 

У контексті забезпечення економічної безпеки системи ЗВО та 

управління нею, в першу чергу, доцільно виявити загрози [3], ідентифікувати їх 

за певними ознаками та оцінити силу впливу на економічну безпеку системи 

закладів вищої освіти. 
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Рис. 2. Класифікація методів оцінювання ризиків (узагальнено автором та 

основні елементи оприлюднено в праці [1]) 

 

Послідовність оцінювання ризиків може бути такою: виявлення джерел 

ризиків, ідентифікація, оцінювання рівня (якісний, кількісний аналіз), 

визначення мінімально допустимого граничного, порогового значення, 

узагальнення результатів аналізу, розроблення заходів їх зниження.  

Враховуючи вищезазначене, слід відмітити, що виявлення загроз, ризиків 

та їх оцінювання є в сучасних умовах важливим аспектом управління 

економічною безпекою в цілому та системи закладів вищої освіти зокрема. 

Жоден з наявних методів не являється універсальним, їх бажано 

використовувати в комплексі, що передбачає розроблення методичного підходу 

до оцінювання ризиків системи закладів вищої освіти на основі комбінування 

переваг окремих методів (статистичного та імітаційного моделювання методом 
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Монте-Карло) задля отримання у результаті точного прогнозу рівня ризиків. 
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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Відкритість економіки країни слід розгялдати з позиції товарного і 

фінансового ринку. 

Для оцінювання відкритості економіки країни зовнішньоекономічним 

ринкам товарів і послуг може бути  використана сукупність показників, яка 

складається за таких груп: обсягові (абсолютні), результативні, показники 

динаміки і структури, а також показники інтенсивності. 
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