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2. Програма навчальної дисципліни 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Типовою ознакою сучасного суспільства є зростання кількості і різноманіття викликів, 

небезпек, і загроз пов’язаних з його всебічним розвитком і ризиків їх реалізації.  
Поширеність та масовість виникнення ризиків в усіх сферах людської діяльності є стимулом 

пошуку способів їх пом’якшення або ж уникнення. Ризик – це також неминучий супутник будь-яких 
відкриттів, технологічних проривів, вдалих інноваційних та управлінських дій.  

У загальному випадку ризики аналізуються та досліджуються з певних позицій, частіше за все 
з діяльнісно-галузевих: в економіці, екології, політиці, науці, техніці, медицині, військовій галузі, 
підприємництві, інформаційній діяльності, кібербезпеці тощо.  

В цій ситуації на перший план виходить розгляд умов виникнення й розвинення ризикових 
ситуацій, механізмів та стадій формування ризику, знання типових моделей ризиків, які 
дозволяють формалізувати опис та дослідження ризиків незалежно від сфери їх існування, 
розгляду загальних аспектів яких присвячений цей курс. 
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Тому для ефективної підготовки майбутнім фахівцям спеціальності 113 "Прикладна 
математика" необхідно володіти знаннями щодо теоретико-методичних та прикладних засад 
аналізу та управління ризиками (в тому числі і в сфері інформаційної та кібербезпеки) та їх 
практичного використання. 

При вивченні дисципліни «Теорія ризиків» студенти одержують теоретичні знання про 
формування і розвиток теорії і практики аналізу та менеджменту ризиків, понятійного апарату та 
термінології,  щодо ризикоутворюючих факторів, структури та моделей ризиків, практичні навички 
визначення та виконання завдань щодо своєчасних виявлення, оцінки і аналізу ризиків, в кожному 
конкретному випадку, вміння виконувати постановку задачі щодо управління ризиками, знання 
вимог міжнародних і вітчизняних стандартів в цій сфері, знання про математичні методи та засоби, 
які застосовуються для оцінки та аналізу ризиків і роблять управління ризиками більш 
ефективним. Набуті знання та вміння можуть бути використані студентами у майбутній 
професійній діяльності за фахом. 

Об'єктом вивчення дисципліни є явище ризику в процесі повного циклу його існування - від 
моменту виникнення до моменту зникнення, ефективність процесів, умови функціонування 
систем і наслідки рішень оцінити, які на перспективу у вичерпній повноті та з необхідною точністю 
неможливо. 

Предметом навчальної дисципліни є види і особливості ризиків, методи їх аналізу і 
управління ними. 

Метою навчальної дисципліни є – дати уявлення про сутність і зміст поняття „ризик”, типи та 
моделі ризиків, їх класифікацію, визначальні властивості та шляхи формування, методи аналізу та 
прогнозування ризиків, а також головні принципи управління ризиками в різних сферах людської 
діяльності. 
Програмні результати навчання: 
Загальні компетентності: 
ЗК 1 – Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 2 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК   – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 5 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 6 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК   – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Фахові компетентності: 
 К1 – Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для 
доведення математичних тверджень і теорем. 
 К6 – Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, 
комп’ютерних мереж та  нтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням 
стандартних офісних додатків. 
 К9 – Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки 
даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою 
спеціалізованих програмних засобів. 
 К1  – Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, 
здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних. 
 К1  – Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку 
мовою предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і 
надійність результату. 
Результати навчання: 
РН1 –  емонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної 
математики і використовувати їх на практиці. 
РН  – Виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, 
використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів. 



РН6 – Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей 
об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх 
розв’язку. 
РН1  – Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання 
математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття 
рішень, аналізу даних. 
РН 1  – Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні 
системи комп’ютерної математики. 
РН19 – Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї 
спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

 исципліна «Теорія ризиків» частково використовує знання та вміння, набуті у ході вивчення 
курсів «Теорія ймовірностей” та “Математична статистика» та поглиблює їх у напрямку управління 
ризиками. 

Результати вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані у професійній діяльності за 
фахом та для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни  
РОЗДІЛ 1. Ризик: визначення та зміст в різних сферах діяльності, основні властивості та 
характеристики 
Лекція 1. 
Сутність ризику. Ризики в історичному аспекті та в сучасному світі. Основні характеристики ризиків.  
Література: [1-8] , дод. література [9,1 ,1 ]. 
Завдання на СРС: 
1. Особливості розвитку теорії ризиків в різних сферах [9] 
2. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою. 
 
Лекція 2. 
Механізми виникнення та розвинення ризиків. Невизначеність та її особливості. Структура ризиків. 
Моделі (концепції) ризиків 
Література: [1-8], дод. література [1-8]. 
Завдання на СРС:  
1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою. 
2. Проблеми оцінювання ризиків в моделі «невизначеність-ризик». [1] 
 
РОЗДІЛ 2. Ризикоутворюючі фактори, їх описові та кількісні характеристики. Методи аналізу та 
вимірювання ризиків 
Лекція 3. 
Небезпеки, загрози та вразливості об’єктів ризику, види, характеристики, класифікація. Аналіз 
ризиків: концепції аналізу, види та задачі, методи аналізу. 
Література: [1, , 6,8], дод. література [1-5,7,8]. 
Завдання на СРС:  
1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою. 
 
Лекція 4. 
Методи та особливості оцінювання ризиків. Прогнозування ризиків і втрат від їх реалізації. 
Особливості експертного аналізу і оцінювання ризиків  
Література: [1-8], дод. література [1-5,7,8]. 
Завдання на СРС:  



1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою. 
 
РОЗДІЛ 3. Управління ризиками 
Лекція 5. 
Організація управління ризиками, процес управління ризиками. 
Література: [1, , 6,8], дод. література [6,26].  
Завдання на СРС: 

3. 1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою.  
Лекція 6. 
Особливості прийняття рішень про управління окремими специфічними видами ризиків. 
Психологічні аспекти прийняття рішень в умовах ризику. Комунікація ризику. 
Література: [1, , 6,8], дод. література [1-8,11,12,26].   
Завдання на СРС: 

4. 1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою.  
 
РОЗДІЛ 4. Аналіз та управління ризиками в різних сферах 
Лекція 7. 
Особливості підприємницьких та економічних ризиків.  ндивідуальні ризики: оцінювання ризиків 
передчасної смерті, прийнятність індивідуального ризику, регулювання індивідуального ризику  
Література: [1-8], дод. література [1-8].   
Завдання на СРС: 

5. 1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою.  
Лекція 8. 
 нформаційні ризики. Методи оцінювання. Вартісно-мотиваційний підхід до аналізу 
інформаційних ризиків. 
Література: [1, , 6,8], дод. література [1-5,7,8].   
Завдання на СРС: 

6. 1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою.  
 
РОЗДІЛ 5. Нормативно-правове забезпечення управління ризиками 
Лекція 9. 
Міжнародні стандарти з управління ризиками. Стандарти ISO про принципи аналізу та управління 
інформаційними ризиками. Національне нормативне забезпечення управління ризиками.  
Література: [1, , 6,8], дод. література [15-25].   
Завдання на СРС: 

7. 1. Вивчити матеріали лекції. Ознайомитись з рекомендованою літературою.  

№ 
КП 

№ 
Розділу 

№ 
Теми 

Зміст  практикуму 
Кількість 
аудит. 
годин 

1. 1 1.1 Загальний алгоритм комплексного оцінювання ризиків. 2 

2. 1 1.2 Розрахунок та оцінка ризику і середнього ризику. 
Розрахунок та побудова профілю ризиків. 

2 

3. 1 1.2 Обґрунтування вибору моделей ризиків для типових 
ситуацій реалізації загроз  

2 

4. 2 2.1 Обробка результатів групової експертизи, оцінка рівнів 
компетентності експертів та якості добору групи експертів. 

2 

5. 2 2.2 Побудова моделі компетентності експерта, обробка 
результатів групової експертизи із залучення модельних 
оцінок компетентності експертів. 

2 

6 3 3.1, 3.2 Розробка положення про внутрішній контроль та 
управління ризиками 

2 

7. 4 4.1 Оцінка економічних ризиків вибору варіанту системи 2 



захисту інформації за умов відомих ймовірностей 
виникнення загроз та відповідних ним втрат. 

8. 4 4.2 Оцінювання ризиків загибелі людини від різних факторів і 
причин та індивідуальних ризиків загибелі та стати 
жертвою нещасного випадку жителя певного населеного 
пункту.  

2 

9 4 4.2 Розрахунок загального ризику можливої реалізації загрози 
інформаційним ресурсам, які належать до активів 
корпоративної інформаційної системи за умов відомої 
шкоди від порушення конфіденційності ресурсу. 

2 
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4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література. 
8. Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 65 с. 
9. Даник Ю.Г. Основи кібербезпеки та кібероборони: підручник / Ю.Г. Даник, П.П. Воробієнко, 

В.М. Чернега, видання друге, перероблене, доповнене  – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020. – 
327 с. 

10. Калініченко З.Д. Ризик-менеджмент: навчальний посібник / Дніпро: ДДУВС, 2021. 224 с. 
11. Посохов І. М., Управління ризиками у підприємництві: навчальний  

посібник \ І. М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c. 
12. Стешенко О. Д. Ризикологія: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 180 с. 
13. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. — Київ : ДП 

«Вид. дім «Персонал», 2019. — 494 с. 
14. Roeser Sabine  Handbook of Risk Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social 

Implications of Risk, Springer Science & Business Media, 2012, 1187 р. 
Додаткова література.  
1. Архипов О. Є. Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи 

їх ідентифікації / О. Е. Архипов, А. В. Скиба // Захист інформації. – 2012. – Т. 15. – № 4. – С. 
366–375. 

2. Грайворонський М.В., Новіков О.М. «Безпека інформаційно-комунікаційних систем»-К.: 
Видавнича група ВHV.-2009.-608 c. 
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15. Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний метод, частково-пошуковий, 
репродуктивний метод. 

В рамках дисципліни заплановано наступні види навчальних занять: 
✔ лекції; 
✔ практичні заняття; 
✔ самостійна робота. 
На лекціях розкриваються найбільш суттєві теоретичні питання, які дозволяють забезпечити 

студентам можливість глибокого самостійного вивчення всього програмного матеріалу. Теми та 
порядок самостійної роботи сформовано в логічній послідовності і повністю узгоджуються з метою 
дисципліни та здійснюються з використанням рекомендованої літератури та глобальної мережі 
Internet. На заняттях використовуються звичайна дошка, а також презентації лекцій з 
використанням мультимедіа-проектора. В дистанційному режимі використовуються засоби Google 
Meet та відповідні слайди лекцій, а також матеріали дистанційного курсу, викладені на платформі 
Сікорський.  

Теми та порядок освоєння дисципліни «Теорія ризиків» наведений нижче. 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції Лабораторні Практичні СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Ризик: визначення та зміст в різних сферах діяльності, основні властивості та 
характеристики 

Тема 1. Сутність ризику. Ризики в 
історичному аспекті та в сучасному світі. 
Основні характеристики ризиків 

 2  2 6 

Тема 2. Механізми виникнення та 
розвинення ризиків. Невизначеність та 
її особливості. Структура ризиків. 
Моделі (концепції) ризиків 

 2  4 6 

Разом за розділом 1 
 

22 4  6 12 

https://www.tandfonline.com/loi/cpar20
https://doi.org/10.1080/14781158.2020.1732899
https://doi.org/10.1080/14781158.2020.1732899


Розділ 2. Ризикоутворюючі фактори, їх описові та кількісні характеристики. Методи аналізу та 
вимірювання ризиків 

Тема 1. Небезпеки, загрози та 
вразливості об’єктів ризику, види, 
характеристики, класифікація. Аналіз 
ризиків: концепції аналізу, види та 
задачі, методи аналізу. 

 2  2 12 

Тема 2. Методи та особливості 
оцінювання ризиків. Прогнозування 
ризиків і втрат від їх реалізації. 
Особливості експертного аналізу і 
оцінювання ризиків 

 2  2 12 

Разом за розділом 2 32 4  4 24 

Розділ  . Управління ризиками 

Тема 1. Організація управління 
ризиками, процес управління 
ризиками. 

 2   8 

Тема 2. Особливості прийняття рішень 
про управління окремими 
специфічними видами ризиків. 
Психологічні аспекти прийняття рішень 
в умовах ризику. Комунікація ризику.
  

 2  2 10 

Разом за розділом   24 4  2 18 

Розділ  . Аналіз та управління ризиками в різних сферах 

Тема 1. Особливості підприємницьких 
та економічних ризиків.  ндивідуальні 
ризики: оцінювання ризиків 
передчасної смерті, прийнятність 
індивідуального ризику, регулювання 
індивідуального ризику 

 2  4 6 

Тема 2.  нформаційні ризики. Методи 
оцінювання. Вартістно-мотиваційний 
підхід до аналізу інформаційних 
ризиків. 

 2  2 6 

Разом за розділом   22 4  6 12 

Модульна контрольна робота 2    2 

Розділ 5. Нормативно-правове забезпечення управління ризиками 

Тема 1. Міжнародні стандарти з 
управління ризиками. Стандарти ISO 
про принципи аналізу та управління 
інформаційними ризиками. 
Національне нормативне забезпечення 
управління ризиками. 

 2   14 

Разом за розділом 5 16 2   14 

Залік 2    2 

Всього годин 120 18  18 84 

  



Теми практичних занять 

№  Зміст практикуму Кількість 
КП  ауд. 

годин 

1. Загальний алгоритм комплексного оцінювання ризиків. 2 

2. Розрахунок та оцінка ризику і середнього ризику. Розрахунок та побудова 
профілю ризиків. 

2 

3. Обґрунтування вибору моделей ризиків для типових ситуацій реалізації загроз 2 

4. Обробка результатів групової експертизи, оцінка рівнів компетентності експертів 
та якості добору групи експертів 

2 

5. Побудова моделі компетентності експерта, обробка результатів групової 
експертизи із залучення модельних оцінок компетентності експертів. 

2 

6 Розробка положення про внутрішній контроль та управління ризиками 2 

7. Оцінка економічних ризиків вибору варіанту системи захисту інформації за умов 
відомих ймовірностей виникнення загроз та відповідних ним втрат. 

2 

8. Оцінювання ризиків загибелі людини від різних факторів і причин та 
індивідуальних ризиків загибелі та стати жертвою нещасного випадку жителя 
певного населеного пункту.  

2 

9 Розрахунок загального ризику можливої реалізації загрози інформаційним 
ресурсам, які належать до активів корпоративної інформаційної системи за умов 
відомої шкоди від порушення конфіденційності ресурсу. 

2 

 Всього: 18 

6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота здобувача складається з опанування питань лекційного матеріалу, завдань на 
СРС, підготовки до захисту комп’ютерних практикумів. 

№ 
п/п 

Вид самостійної роботи Кількість 
годин СРС 

 Підготовка до лекційних занять 20 

 Підготовка до практичних занять 40 

 Підготовка до МКР 24 

 Всього 84 

16. Політика та контроль 
7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять не оцінюється, але рекомендується. Завдання практичних занять виконуються 
та захищаються у відповідності до встановлених дедлайнів на протязі семестру. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Поточний контроль: МКР. 
Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. Календарний контроль базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою 
позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 5 % від максимально 
можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного контролю 
доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного контролю. 
 
Рейтингова система оцінювання:  

№ 

з/п 
Контрольний захід  

Макс. 

бал 

Ваговий 

коеф. 
Кіл-ть Всього 

1. МКР  5 5 1 50 

2. Колоквіум 5 1.8 8 50 

 Всього 100 

 



     Залік та робота в семестрі 
Залік проставляється по результатах роботи в семестрі. Рейтингова оцінка роботи за 

семестр складається з результатів за МКР та колоквіуму. Якщо здобувач виконав  усі поточні 
контрольні заходи і має рейтинг більший за 6  балів (RD ≥ 6 ), студент отримує оцінку згідно зі 
своїм рейтингом.  
 
Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою: 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 
Можливість отримання оцінки 

«автоматом» 

95 ≤ RD ≤ 1   Відмінно - 

85 ≤ RD ≤ 9   уже добре - 

 5 ≤ RD ≤ 8   обре - 

65 ≤ RD ≤    Задовільно - 

6  ≤ RD ≤ 6   остатньо - 

RD < 60 Незадовільно - 

 
9. Додаткова інформація 

Питання, що виносяться на МКР та залікову співбесіду (якщо вона проводиться) повністю 
відповідають тим, що перелічені в складі змісту дисципліни. 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Склав: проф. каф. Інформаційної безпеки  аник Юрій Григорович 
Ухвалено кафедрою інформаційної безпеки (протокол №6/2 22 від 22. 6.2 22) 
Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № 6 від   . 6.2 22) 

                                           
1
 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 


