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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Управління ризиками» 

 
Ступінь освіти Доктор філософії 
Спеціальність 263 Цивільна безпека. 

Тривалість викладання 7 чверть 
Заняття: 5 годин на тиждень 

Лекції 3 години на тиждень 
Практичні 2 години на тиждень 

 

Мова викладання українська 
 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: https://do.nmu.org.ua/enrol/index.php?id=1306 

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти 

Онлайн-консультації: Microsoft Teams – група «Управління ризиками» 
Інформація про викладача  

Чеберячко Сергій Іванович, професор кафедри 
охорони праці та цивільної безпеки, доктор 
технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - 
Охорона праці 
Персональна сторінка 
https://aop.nmu.org.ua/ua/spivrob_kaf/prepods/cheb
eryachkos/ 

 

E-mail: 
cheberiachko.s.i@nmu.one 

 
1. Анотація до курсу 

Управління ризиками - вибіркова дисципліна, яка вивчається з метою 
формування у майбутніх аспірантів необхідного в їхній подальшій професійній 
діяльності рівня знань та умінь для управління ризиками та оволодіння 
практикою застосування методів якісної та кількісної оцінки ризику в умовах 
ринкових відносин та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях 
невизначеності та ризику відповідно до завдань з охорони праці, щодо 
створення безпечних і нешкідливих умов праці, проектуванню безпечної 
техніки та технологічних процесів.  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування у майбутніх аспірантів знань, умінь та 
здатностей, необхідними для управління ризиками та оволодіння практикою 
застосування методів якісної та кількісної оцінки ризику в умовах ринкових 
відносин та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях 
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невизначеності та ризику відповідно до завдань з охорони праці, щодо 
створення безпечних і нешкідливих умов праці, проектуванню безпечної 
техніки та технологічних процесів.  

 
Завдання курсу: 

Після вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками» аспіранти 
мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням ризику 
виникнення аварій, надзвичайних ситуацій, нещасних випадків (на 
виробництві) і професійних захворювань та  оцінювати їх можливі наслідки. 

 
3. Результати навчання: 

Після вивчення дисципліни аспірант буде: 
 Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями ризиків, 

концепціями, технологіями та методами, необхідними для виконання 
професійних функцій у сфері управлінської діяльності 

 Проводити моніторинг, запобігати виникненню аварій, надзвичайних 
ситуацій, нещасних випадків (на виробництві) і професійних захворювань, 
оцінювати їх можливі наслідки. 

 Застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 
розв’язання типових задач спеціальності та адаптації моделі управління 
ризиками до умов змінного середовища 
 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 
Історія ризику та розвиток його оцінки в часі 
Виникнення терміну ризик 
Наукові підходи до оцінки ризиків 
Етапи розвитку ризик-менеджменту 
Порівняння теорій про ризик-менеджмент 
Операційні ризики 
Ризик в діяльності людини 
Вимоги до систем менеджменту ризиками 
Організація управління ризиками 
Початкові дані для оцінювання ризиків 
Загальні визначення аналізу та оцінки ризиків 
Моніторинг ризиків безпеки 
Системи управління ризиками. 
Математичні основи теорії ризиків 
Теорія вірогідностей та математичної статистики для оцінювання ризиків. 
Система показників та моделей для оцінювання ризиків 
Задачі оцінювання ризикових ситуацій 
Міжнародні Стандарти керування ризиками 
Система міжнародних стандартів аналізу ризиків. 
Вимоги до методів і технологій оцінювання ризиків 
Застосування менеджменту оцінки ризиків  
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Концепції загального оцінювання ризику 
Загальне оцінювання ризику та структура керування ризиком 
Оброблення ризику: Якісні та кількісні методи оцінювання ризиків 
Оцінювання засобів контролювання 
Критерії прийняття рішень 
Системи з провадженим ризик-орієнтованим менеджментом 
СТАНДАРТ ISO 9000 «СИСТЕМА ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» 
СТАНДАРТ ISO 14000 «ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
СТАНДАРТ OHSAS 18001 
СТАНДАРТ ISO 45001 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Дослідження небезпек на робочому місці 
Опрацювання методики проведення психологічного навантаження оператора 
Дослідження професійного ризику  
Ергономічний ризик операторів 
Оцінка ризику стресу оператора 
Оцінка ризиків на підприємстві (ISO 31010) та розробка заходів з їх запобіганню 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365, 
використання дистанційної платформи (https://do.nmu.org.ua/). 

Використовуються лабораторна й інструментальна база кафедри охорони праці 
та цивільної безпеки, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, 
дистанційна платформа Мoodlе.  

 
6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 
вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 
кількість балів з поточного тестування та виконання і захисту практичних робіт 
складатиме не менше 60 балів. Під час поточного контролю лекційні заняття 
оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих 
завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 
індивідуального завдання. 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач 
вищої освіти за поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне 
поліпшити оцінку проводиться підсумкове оцінювання під час виконання 
комплексної контрольної роботи.  



4 
 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 
здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання 
за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового 
контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування 
(виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 
дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 
авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 
використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 
регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення 
плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 
https://inlnk.ru/xvgyx 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 
(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 
виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. Здобувачі вищої освіти повинні мати 
активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 
університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

7.4. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 
згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену викладачем 
оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять. Для здобувачів вищої освіти денної форми 
відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є 
хвороба, участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 
підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності 
здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Березуцький В.В., Адаменко М.І. Небезпечні виробничі ризики та надійність: 
навчальний посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко – Харків. : НТУ «ХПІ», 2016. – 385 
с. 

2. Методика визначення ризиків Міністерства праці та соціальної політики 
України04.12.2002№637 

3. План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС). Затверджено наказом Комітету по 
нагляду за охороною праці України 17.06.99 N 112, та було зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 30 червня 1999 р. за N 424/3717 

4. Голінько В.І., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. Ергономічний аналіз умов праці. 
Навчальний посібник. - Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – 200 с. 
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5. Порядок керування ризиками на підприємствах, установах та організаціях». 
Методичні рекомендації до практичної та самостійної роботи для студентів спеціальностей 
263 Цивільна безпека / О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, І.А. Шайхлісламова, 
М.М. Наумов. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ОП та ЦБ – Д. : НТУ «ДП», 
2021. – 19 с. 

6. Розробка карти ризиків на підприємствах та його дільницях». Методичні 
рекомендації до практичної та самостійної роботи для студентів спеціальностей 263 
Цивільна безпека / С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Ю.І. Чеберячко. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 
політехніка», каф. ОП та ЦБ – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 16 с. 

7. Іваськевич І.О. Ергономіка: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 
2002.–168 с. 

8. Оцінка ергономічних ризиків в ергатичних системах. Навчальний посібник / 
Зіборов К.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. та ін. – Дніпро: Середняк Т.К., 2021. – 120 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1 http://www.//dsp.gov.ua  - Офіційний сайт Держпраці України. 
2 http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
3 http://www.dsns.gov.ua  - Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних 

ситуацій.  
4 http://www.fssu.gov.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. 
5 http://www.rada.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
6 http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда   МОТ. 
7 http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  
8 http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 
 


