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The paper analyzes the factors influencing the education activity risks 

of higher education institutions; in order to identify and assess the risks, it 

has been proposed to apply the requirements of the DSTU ISO 31010 

standard. As a software product for building an electronic catalog MS 

Access has been used. The electronic catalog is based on a relational 

database with multi-table links. This approach allows you to quickly 

identify risks and choose organizational and technical measures to 

minimize their negative impact. 
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викладач Волівач А.П. Принципи і підходи побудови електронного 

каталогу ризиків освітньої діяльності / Київський університет 

технологій та дизайну, Україна, м. Київ. 

В роботі проаналізовано чинники, що впливають на ризики 

освітньої діяльності закладів вищої освіти, запропоновано для 

ідентифікації й оцінювання ризиків застосовувати вимоги 
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стандарту ДСТУ ISO 31010. В якості програмного продукту для 

побудови електронного каталогу використано MS Access. В основу 

електронного каталогу покладено реляційну базу даних, яка має 

багатотабличні зв’язки. Такий підхід дозволяє оперативно 

виявляти ризики та обирати організаційно-технічні заходи з 

метою мінімізації їх негативного впливу. 

Ключові слова: освітня діяльність, електронний каталог, 

ризики, програмний продукт, стандарт ДСТУ ISO 31010. 

 
Вступ. Діяльність закладів вищої освіти в Україні 

регламентується низкою Законів, зокрема: «Про освіту» [1], «Про 

вищу освіту» [2], «Про наукову і науково-технічну діяльність»[3], 

нормативно-правовими актами та прийнятим кабінетом міністрів 

України проектом концепції «Стратегії сталого розвитку України до 

2030 року» [4]. Дані нормативні документи спрямовані на створення 

спільної зони конкурентоспроможного Європейського простору вищої 

освіти та відповідають принципам Болонської системи.  

Згідно даних документів найбільш вагомими складовими є освітня 

програма та освітній процес в рамках якого вона функціонує. Проте, 

щоб заклад вищої освіти був конкурентоспроможним на ринку праці 

йому потрібно постійно оцінювати якість функціонування освітніх 

програм за швидкоплинними вимогами стейкхолдерів та за 

результатами моніторингу вносити зміни щодо їх модернізації.  

Практичний досвід доводить, що на якість функціонування 

освітнього процесу і освітньої програми в рамках якого вона 

функціонує впливають зовнішні та внутрішні ризики. Останні 

потребують постійного моніторингу та розроблення й впровадження 

організаційно-технічних заходів щодо їх зменшення. Наприклад, 

методичних рекомендацій, у вигляді електронного каталогу, який 
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дозволяє визначати, ідентифікувати та оцінювати ризики й 

оперативно приймати рішення щодо їх мінімізації. 

Питаннями оцінювання якості освітніх складових закладів вищої 

освіти займався ряд вітчизняних та іноземних науковців, зокрема 

Азгальдов Г.Г. [5], Адлєр Ю.П. [6], Столярчук П.Г., Байцар Р.І. [7], Бойко 

Т.Г. [8], Тріщ Р.М., Кіпоренко Г.С. [9], Віткін Л.М., Хімічева Г.І. [10], 

Должанський А.М. [11] та інші. Азгальдов Г.Г., Адлєр Ю.П. в своїх 

працях досить вдало розкривають питання пов’язані з принципами 

TQM, кваліметричними методами і підходами, проте дані праці не 

враховують специфіку функціонування освітньої програми в частині 

оцінювання ризиків. Столярчук П.Г., Байцар Р.І. в своїх працях 

наводять методи оцінювання результативності функціонування 

системи управління якістю підприємством, надають залежності по 

визначенню їх групового та загального рейтингу, рекомендують 

проводити оцінювання СУЯ за допомогою комплексного аналізу 

процесів, проте нажаль на практиці дані підходи потребують 

удосконалення в частині їх адаптації до закладів вищої освіти. Тріщ 

Р.М., Кіпоренко Г.С. наводять ризики притаманні закладам вищої 

освіти, проте нажаль не надають якісні та кількісні показники, за якими 

їх можна оцінити. Должанський А.М. використовує метод PEST-

аналізу лише для переліку факторів (чинників) впливу на діяльність 

ЗВО але не надає їх якісних і кількісних характеристик. Віткін Л.М., 

Хімічева Г.І. довели, що для оцінювання процесів освітньої діяльності 

найбільш інформативними є кваліметричні методи, принципи та 

підходи які дозволяють кількісно і якісно оцінювати як освітній процес 

в цілому, так і його окремі складові. Проте, не враховують ризики, 

пов’язані з функціонуванням освітніх програм і не надають 

рекомендацій щодо їх зменшення. Бойко Т.Г. в своїх роботах надає 

загальні принципи і підходи щодо кваліметричного оцінювання але не 
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надає методичних рекомендацій щодо їх адаптації до освітньої 

програми.  

Таким чином, дослідження пов’язані з вибором принципів, 

методів і підходів до ідентифікації ризиків освітньої діяльності і 

побудова на їх основі електронного каталогу для оперативного 

визначення організаційно-технічних заходів щодо їх мінімізації є 

актуальною і своєчасною. 

Мета роботи полягає у визначенні чинників, які обумовлюють 

ризики освітньої діяльності та вибору й обґрунтуванню методів, 

принципів і підходів до побудови електронного каталогу. 

Об’єктом дослідження є ризики освітньої діяльності та методи й 

принципи побудови електронного каталогу. 

Виклад основного матеріалу. Дана робота є продовженням 

низки досліджень проведених авторами в галузі оцінювання ризиків 

освітньої діяльності та розроблення принципів, методів та підходів 

щодо їх зменшення. 

Для оцінювання ризиків освітньої діяльності Кабінетом Міністрів 

України була прийнята Постанова про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері вищої освіти [12]. Згідно цією Постанови, ступінь 

ризику закладів вищої освіти оцінюється ризик-орієнтованими 

критеріями: чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки; 

кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 

працевлаштованих за основним місцем роботи; стан оприлюднення 

на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених 

законодавством документів та інформації; кількість порушень вимог 

законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами 

заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом 

останніх п’яти років, що передують плановому періоду; наявність 
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відокремлених структурних підрозділів; наявність іноземних 

здобувачів вищої освіти; частка неакредитованих спеціальностей, 

освітніх програм [12]. 

Міжнародною організацією зі стандартизації для прогнозування 

та запобігання ризиків розроблена ціла серія міжнародних стандартів 

ISO 31000. Ці стандарти є універсальним інструментом управління 

ризиками для прийняття рішень, формування стратегічних цілей 

спрямованих на зменшення ризиків та підвищення 

конкурентоспроможності будь-якої організації (установи), в тому числі 

й закладів вищої освіти. Серія цих стандартів є дієвими 

інструментами щодо вибору систематичних методів оцінювання 

ризиків.  

В ході досліджень встановлено, що ефективним механізмом 

управління ризиками освітнього процесу є застосування стандарту 

ДСТУ ISO 31010 [13]. Згідно даного стандарту загальна оцінка ризиків 

узагальнює процес ідентифікації, аналізу та оцінювання. 

Слід зазначити, що результат загального оцінювання залежить 

від ефективності обміну інформацією. Дослідження, як правило 

проводить спеціальна експертна група. Останню доцільно формувати 

згідно вимог наведених у джерелі [14]. При цьому особливу увагу 

потрібно приділяти вибору та обґрунтуванню професійно 

орієнтованих критеріїв. Це пов’язано з тим, що від їх вибору залежить 

достовірність кінцевих результатів оцінювання. 

Одним з етапів загального оцінювання ризиків є встановлення 

оточення. Для освітньої програми та освітнього процесу в рамках 

якого вона функціонує необхідно визначати внутрішні та зовнішні 

фактори (чинники), що пов’язані з освітньою діяльністю закладів 

вищої освіти. При цьому, варто зазначити, що зовнішнє середовище 

повинно включати такі групи факторів впливу, як політичні, економічні, 
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соціально-культурні та технологічні. Щодо внутрішнього середовища 

то воно утворюється за рахунок зацікавлених сторін освітньої 

програми та освітнього процесу в рамках якого вона функціонує. В 

роботах [15, 16] пропонується для цього використовувати методи 

PEST та SWOT-аналізу. 

Для ідентифікації ризиків різних галузей національної економіки в 

стандарті [13] пропонується 15 основних методів. В ході досліджень 

авторами було встановлено, що для освітнього процесу найбільш 

придатними є три методи: «Мозковий штурм», метод «Делфі» та 

«Аналіз небезпечних чинників і критичні точки контролю (HACCP)» 

[14]. 

З метою уникнення ризиків, що виникають при функціонуванні 

освітньої програми на всіх етапах її життєвого циклу та мінімізації їх 

негативного впливу потрібно проводити постійний моніторинг та 

критичний аналіз. Проте, для цього закладам вищої освіти необхідно 

передбачити регулятивні документи, наприклад електронний каталог 

ризиків. Застосування даного каталогу дозволить оперативно 

визначати тип ризику та впроваджувати організаційно-технічні заходи 

щодо його зменшення. 

Для побудови електронного каталогу спочатку проводиться 

класифікація ризиків за методикою наведеною у джерелі [17]. В 

основу даної методики покладено метод ієрархій, дерево цілей та 

вимоги стандарту ДСТУ ISO 31010. 

В ході досліджень встановлено, що основною функцією каталогу 

є інформаційно пошукова. Такий підхід дозволяє мати логічну 

структуру інформації про ризики та визначати їх за групами та 

підгрупами. 

Варто зазначити, що відбір інформації про ризики відбувається за 

значущістю, яка полягає в їх унікальності. Оскільки ризики є типовими 
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і притаманні лише освітній програмі та освітньому процесу в рамках 

якого вони функціонують то електронний каталог може бути 

рекомендованим до застосування будь-яким закладом вищої освіти. 

Під час опису ризиків доцільно застосовувати принципи 

адекватності, достовірності, наукової об'єктивності та повноти 

інформації. 

В якості програмного продукту для побудови електронного 

каталогу було використано MS Access. Останній являє собою 

реляційну базу даних, яка має багатотабличні зв’язки. Інформація в 

таблицях зв’язана за унікальним полем «код». Схема даних 

міжтабличних зв’язків наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Схема даних міжтабличних зв’язків 

Наприклад, за групою ризиків можна знайти їх інтегровані 

показники (рис. 2), за якими відображаються відповідні одиничні 

показники (рис. 3), за останніми розкриваються наслідки впливу (рис. 

4). 

Приклад пошуку одиничних показників за інтегрованим 

показником «Ризик непрофесійної кваліфікації НПП» наведено на рис. 

2. 

 
Рис. 2 – Пошук інтегрованих показників за відповідною групою ризику 
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Приклад пошуку одиничних показників за інтегрованим 

показником «Ризик непрофесійної кваліфікації НПП» наведено на рис. 

3. 

 
Рис. 3 – Пошук одиничних показників за відповідним інтегрованим 

показником. 

Приклад наслідків впливу за групою ризиків «Ризики 

професорсько-викладацького складу» наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Наслідки впливу за відповідною групою ризику 

 

Отже, використання даного каталогу дозволяє виконувати пошук 

необхідної інформації за кожною групою ризиків. Це суттєво полегшує 

роботу експертній групі та керівництву закладу вищої освіти під час 

проведення моніторингу ризиків освітньої діяльності та впровадженні 

організаційно технічних заходів щодо зменшення їх негативного 

впливу.  

Висновки. Запропоновано електронний каталог ризиків 

структурних складових освітньої діяльності ЗВО. Даний каталог 
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побудовано у вигляді реляційної бази даних. Це дозволяє більш точно 

структурувати ризики за відповідними характеристиками й визначати 

наслідки та рекомендувати організаційно-технічні заходи щодо 

зменшення їх негативного впливу. 
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