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1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КУРСУ 

Навчальна програма розроблена  колективом кафедри "Охорона праці та 

навколишнього середовища” у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.08.1995р.,  № 182/200 і з врахуванням рекомендацій міждержавної науково-

методичної ради "Охорони праці" Міносвіти та науки України. 

Дисципліна “Теорія ризиків” вивчає теоретичні основи ризик орієнтованого 

підходу до аналізу нещасних випадків на виробництві та методів запобіганню аварій та 

катастроф, вивчає та надає практичні навички майбутнім фахівцям із напряму охорона праці 

стосовно методів ризик менеджменту, а також розрахунків виробничих ризиків та розробки 

карт ризиків щодо різних умов праці та ситуацій, надає знання із теорії надійності та 

системного аналізу, щодо виробничих небезпек, навчає створенню планів ліквідації 

аварійних ситуацій на виробничих об’єктах підвищеної небезпеки.  

Об’єктами дослідження  курсу “ Теорія ризиків” є: 

- ризики на виробництві; 

- методи визначення ризиків; 

- небезпечні виробничі об’єкти;  

- ризик менеджмент. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу “ Теорія ризиків”, можлива тільки 

на основі досягнень і висновків суміжних наукових дисциплін, прямо або побічно 

пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних умов праці. До їх складу 

відносяться: 

- природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і профілюючі 

дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека 

життєдіяльності і ін. 

- соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, 

організація виробництва і ін.; 

- медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова 

токсикологія, психологія і ін.; 

- спеціальні – вступ до спеціальності, основи інженерної підготовки, теорія горіння та 

вибуху, безпека експлуатації будівель і споруд та ін.. 

-  

Предметом вивчення дисципліни  “ Теорія ризиків ” є: 

-  теоретичні основи ризиків; 

- принципи декларування небезпечних об’єктів;   

- принципи та методи щодо визначення ризиків; 

- принципи та методи розробки планів ліквідації аварійних ситуацій. 

 

 

Мета курсу: 
Забезпечити майбутніх фахівців з охорони праці теоретичними знаннями, необхідними 

для визначення ризиків на виробництві, створення карт ризиків, створення дієвої 

системи попередження аварій та нещасних випадків, навчити ризик менеджменту та 

сучасним методам керування питаннями охорони праці із застосуванням сучасних 

світових вимог до рівня небезпеки виробництв.  

Конкретні задачі курсу:  

- навчити студента розраховувати ризики; 

- надати необхідну інформацію, щодо  ризик орієнтованих підходів умовах 

виробництва ;   

-  ознайомити із методами розрахунків ризиків за міжнародними стандартами та 



навчити ними користуватись;  

- ознайомити із методиками створення декларацій щодо небезпечних об’єктів; 

- навчити складати ПЛАСи; 

- надати основні підходи визначення надійності машин та людей; 

 - ознайомити із системами визначення небезпеки у провідних європейських країнах. 

Методологічною основою  курсу “Теорія ризиків” є: 

- державна та міжнародна система менеджменту ризиками на всіх рівнях та для усіх 

форм власності підприємств та установ, міжнародні бази ризиків та знань із теорії ризиків,  

які взято за основу при підготовці майбутніх фахівців з охорони праці.    

В основі дисципліни у всіх її розділах закладена базова підготовка щодо 

сприйняття нових галузь знань з охорони праці та інших дисциплін, які необхідні для 

гармонічного формування сучасного фахівця.  

Методами вивчення курсу " Теорія ризиків" є  аналіз, спостереження, 

моделювання, статистика, розрахунки, прогнозування та ін. 

Курс " Теорія ризиків» складається з 6 тем:  

1 модуль. Загальні питання щодо теорії ризиків 

Тема 1.  Сутність та види ризиків. 

Тема 2. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки 

об'єктів підвищеної небезпеки 

Тема 3. Управління ризиками. Міжнародний стандарт ISO 31000. 

2 модуль. Менеджмент ризиком на підприємстві 
Тема 4. Менеджмент ризику. Методи оцінки ризику 

Тема 5. Системний аналіз системи "людина - техніка - середовище" 

Тема 6. Аналіз аварійного ризику.  ПЛАС. 

 

Отримані студентами знання будуть використані у процесі навчання із 

спеціальних та  інших дисциплін в університеті, при виконанні проектів та в подальшому 

навчанні та практичній діяльності. 

Курс розрахований на 117 години, в тому числі: 32 години лекційних та 16 годин 

практичних занять, 69 години самостійної роботи студентів.  Підсумкова форма 
контролю - диференційний залік . Для перевірки студентів передбачено модульний 

контроль.                                                                 

Викладення дисципліни “ Теорія ризиків ” слід планувати на 2(4 семестр) курсі 

тому що вона є базовою в комплексі професійно орієнтованих дисциплін. 

  

В результаті вивчення курсу “ Теорія ризиків ” студенти повинні знати:  

- як розраховувати ризики; 

- ризик орієнтовані підходи в умовах виробництва ;   

- методи розрахунків ризиків за міжнародними стандартами та як ними 

користуватись;  

- методики створення декларацій для небезпечних об’єктів; 

- складати ПЛАСи; 

-  як визначати надійність машин та людей; 

 - як визначають небезпеки у провідних європейських країнах. 

 

Ядро знань: 

Основні поняття: 



аналіз ризику аварії, небезпека аварії, об'єкт «турботи», оцінка ризику аварії, 

прийнятний ризик, ризик, індивідуальний ризик, територіальний ризик, соціальний 

ризик, ідентифікація, аналіз і порівняльна оцінка ризику, розуміння потенційних 

небезпек і впливу їх наслідків на досягнення встановлених цілей організації, 

отримання інформації, необхідної для прийняття рішень; розуміння небезпеки і її 

джерел; ідентифікацію ключових чинників, що формують ризик, вразливих місць 

організації та її систем; можливість порівняння ризику з ризиком альтернативних 

організацій, технологій, методів і процесів; обмін інформацією про ризик і 

невизначеності; інформація, необхідну для ранжирування ризику; запобігання 

нових інцидентів на основі дослідження наслідків інцидентів; вибір способів 

обробки ризику; відповідність правовим і обов'язковим вимогам; отримання 

інформації, необхідної для обґрунтованого рішення про прийняття ризику 

відповідно до встановлених критеріїв; оцінку ризику на всіх стадіях життєвого 

циклу продукції. 

 

 Основні закони і закономірності: ISO 31000:2009 - Принципи та Керівництво з 

впровадження; ISO / IEC 31010:2009 - Управління ризиками - методи оцінки ризику;  

4. ISO Guide 73:2009 - Управління ризиками – Словник; Методика визначення ризиків 

Міністерства праці та соціальної політики України 04.12.2002 №637; 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 

 

 

 

2. ЗМІСТ  КУРСУ 

  

1 модуль. Загальні питання щодо теорії ризиків 

Тема 1.Сутність та види ризиків. 

 Теорія ризиків. Поняття та види ризиків. Страховий ризик і страховий випадок.  Світова 

інформаційна база ризиків. Досвід зарубіжних країн у сфері управління професійними 

ризиками   

Тема2. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки 

об'єктів підвищеної небезпеки 

 Методика визначення ризиків Міністерства праці та соціальної політики України 

04.12.2002 №637.    Об’єкти підвищеної небезпеки 

Тема 3. Управління ризиками. Міжнародний стандарт ISO 31000. 

«П’яти крокова система» оцінки професійних ризиків.  Міжнародний стандарт ISO 

31000:2009 

2 модуль. Менеджмент ризиком на підприємстві 

Тема 4. Менеджмент ризику. Методи оцінки ризику 

Область застосування Міжнародного стандарту ISO/IEC 31010. Менеджмент ризику, 

методи менеджменту ризику, оцінка ризику, методи оцінки ризику, мозковий штурм, 

метод Дельфі, аналіз небезпек, дослідження небезпеки і працездатності, аналіз небезпеки і 



критичних контрольних точок, оцінка токсикологічного ризику, аналіз сценаріїв, аналіз 

впливу на бізнес, аналіз дерева несправностей, аналіз дерева подій, аналіз причин і 

наслідків, аналіз рівнів захисту, аналіз дерева рішень, аналіз впливу людського фактора, 

марківський аналіз, байесовский аналіз 

 

Тема 5. Системний аналіз системи "людина - техніка - середовище" 

Методичні засади визначення небезпечності об'єктів та процесів. Надійність технічних 

систем. Надійність оператора. Фактори надійності оператора.  Фактори середовища.  

Ергономічні фактори 

 

Тема 6. Аналіз аварійного ризику.  ПЛАС. 

Види техногенних небезпек.  Етапи аналізу аварійного ризику.  Попередній аналіз 

небезпек (ПАН). План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

1. Визначення ризику робітника на робочому місці та побудова F-N діаграми 

2. Показник техногенної безпеки. Карти ризику. 

 

3. Побудова універсального дерева подій. 

 

4. Розробка ПЛАСу локалізації та ліквідації аварії. 
 

5. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для  

6. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 

 

 

3. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ПО КУРСУ "Теорія ризиків" 

 

1 модуль  

Загальні питання щодо теорії ризиків 

1. Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків 

2. Поняття та види ризиків 

3. Оцінка ризику  

4. Дві великі групи ризиків 

5. Аналіз ризику і методи його оцінки. 

6. Соціальний ризик 

7. Класифікація факторів ризику 

8. Хімічні фактори ризику 

9. Біологічні фактори ризику 

10. Професійні групи ризику 



11. Страховий ризик і страховий випадок 

12. Світова інформаційна база ризиків 

13. Досвід зарубіжних країн у сфері управління професійними ризиками 

14. Галузь застосування  та терміни та визначення «Методики визначення 

ризиків Міністерства праці та соціальної політики України 04.12.2002 №637»   

15. Порядок здійснення аналізу небезпеки й оцінки ризику  

за методикою № 637  

16. Визначення прийнятного ризику за методикою №637 

17.  Оцінка прийнятності ризику та прийняття рішень щодо зменшення ризику 

за методикою №637 

18.  Вимоги до обґрунтування методів аналізу небезпеки й оцінки ризику за 

методикою №637 

19. Об'єкт підвищеної небезпеки (ОПН) . Загальні питання.  

20. Ідентифікація та облік об'єктів підвищеної небезпеки  

21. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки  

22. «П’ять крокова система» оцінки професійних ризиків  

23. Міжнародний стандарт ISO 31000:2009. Склад та призначення.  

24. Міжнародний стандарт ISO Guide 73:2009 Менеджмент ризиків. Словник.  

25. Міжнародний стандарт ISO/TR31004:2013 «Менеджмент ризиків. 

Керівництво з впровадження ISO 31000»  

26. Міжнародний стандарт ISO / IEC 31010: 2009 «Менеджмент ризиків. 

Методи оцінки ризиків»   

27. Міжнародний стандарт ISO 31000:2009.Терміни та визначення (ризик, 

політика, план ризик менеджменту та інше).  

28.  Принципи ризик менеджменту за Міжнародним стандартом ISO 31000:2009 

29. Взаємозв'язки між компонентами концепції ризик-менеджменту (схема). 

30.  Впровадження ризик-менеджменту за міжнародними стандартами.  

31. Процеси ризик-менеджменту  

32. Оцінка ризику (етапи) за стандартом ISO 31000:2009  

33. Кроки обробки ризику за стандартом ISO 31000:2009  

34. Область застосування ISO / IEC 31010-2011  

35. Поняття оцінки ризику та відповідальні за цю роботу 

36.  ISO / IEC 31010-2011. Аналіз ризику. Складові. 



 

2 модуль 

Менеджмент ризиком на підприємстві  

37. Вибір методів оцінки ризику.  

38. Характеристика застосування методів оцінки ризику (табл.А.1) 

39. Фактори впливаючи на вибір методів оцінки ризику (табл..А.2)  

40. Методи оцінки ризику. Мозковий штурм.  

41. Методи оцінки ризику. Структуровані або частково структуровані інтерв'ю 

42. Методи оцінки ризику. Метод Дельфі. 

43. Методи оцінки ризику. Контрольні листи 

44. Методи оцінки ризику. Попередній аналіз небезпек (PHA) 

45. Методи оцінки ризику. Дослідження HAZOP 

46. Методи оцінки ризику. Оцінка токсикологічного ризику  

47. Методи оцінки ризику. Структурований аналіз сценаріїв методом «що, 

якщо?». Метод SWIFT.  

48. Методи оцінки ризику. Аналіз сценаріїв. 

49. Методи оцінки ризику. Аналіз впливу на бізнес.  

50. Методи оцінки ризику. Аналіз першопричини (RCA). 

51. Методи оцінки ризику. Аналіз видів і наслідків відмов і аналіз видів, 

наслідків та критичності відмов (FMEA). 

52. Методи оцінки ризику. Аналіз дерева несправностей  (FTA). 

53. Методи оцінки ризику. Аналіз дерева подій.  Метод ETA. 

54. Методи оцінки ризику. Аналіз причин та наслідків.  

55. Методи оцінки ризику. Причинно-наслідковий аналіз. Діаграми Ісікава.   

56. Методи оцінки ризику. Аналіз рівнів захисту. Метод LOPA  

57. Методи оцінки ризику. Аналіз дерева рішень.  

58. Методи оцінки ризику. Аналіз впливу людського фактора. Метод HRA 

59. Методи оцінки ризику. Аналіз «краватка-метелик» 

60. Методи оцінки ризику. Технічне обслуговування, спрямоване на 

забезпечення надійності (RCM).  

61. Методи оцінки ризику.  Аналіз прихованих дефектів і аналіз паразитних 

ланцюгів (SA - Sneak Analysis). 

62. Методи оцінки ризику. Марковський аналіз.  



63. Методи оцінки ризику. Моделювання методом Монте-Карло. 

64. Методи оцінки ризику. Байєсівський аналіз і Мережа Байєса. 

65. Методи оцінки ризику.  Криві FN.  

66. Методи оцінки ризику.  Індекси ризику.    

67. Методи оцінки ризику.  Матриця наслідків і ймовірностей.  

68. Методи оцінки ризику. Аналіз ефективності витрат (аналіз «витрат і вигод») 

.  Концепція ALARP.  

69. Методи оцінки ризику.  Мультикритериальних аналіз рішень.  

70. Методи оцінки ризику. Метод Файн-Кінні.  

71. Методичні засади визначення небезпечності об'єктів та процесів  

72. Надійність технічних систем  

73. Надійність оператора  

74. Фактори надійності оператора  

75. Фактори середовища  

76. Ергономічні фактори  

77. Види техногенних небезпек  

78.  Етапи аналізу аварійного ризику  

79.  Попередній аналіз небезпек (ПАН)  

80.  План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) 

 

  

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНУ 

ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ 

 

1. Методи оцінки ризику. Структуровані або частково структуровані інтерв'ю 

2. Методи оцінки ризику. Контрольні листи 

3. Методи оцінки ризику. Аналіз сценаріїв. 

4. Методи оцінки ризику. Аналіз впливу на бізнес.  

5. Методи оцінки ризику. Аналіз першопричини (RCA). 

6. Методи оцінки ризику. Аналіз рівнів захисту. Метод LOPA  

7. Методи оцінки ризику. Аналіз дерева рішень.  

8. Методи оцінки ризику. Аналіз впливу людського фактора. Метод HRA 

9. Методи оцінки ризику. Аналіз «краватка-метелик» 

10. Методи оцінки ризику.  Аналіз прихованих дефектів і аналіз паразитних 

ланцюгів (SA - Sneak Analysis). 
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4.1 Для спеціальностей: 6.070202 – охорона праці. 

 

Вид занять 

Розділи, теми занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практи-

чні 

Лабора-

торні 

СРС Залік Іспит 

Тема 1 17 6 2 - 9   

Тема 2 18 6 4 - 8   

Тема 3 16 4 2 - 10   

Тема 4 34 10 4 - 20   

Тема 5 14 4 2 - 8   

Тема 6 16 2 2 - 12   

        

Усього по 

дисципліні     
117 32 16  67 2  

 


