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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи ризик-орієнтованого під-

ходу» складена відповідно до профільної освітньо-професійної програми під-

готовки магістра спеціальності 261 «Пожежна безпека». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ризики виникнення 

надзвичайних ситуацій (НС), методи, моделі і комплекси програмних засобів 

при проведенні технічних розрахунків у галузі знань «Цивільна безпека». 

Міждисциплінарні зв'язки. Деякі розділи дисципліни «Основи ризик-

орієнтованого підходу» базуються на знаннях, котрі повинні бути отримані 

під час вивчення дисциплін «Вища математика», «Пожежна безпека техноло-

гічних процесів» та «Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки» освіт-

нього ступеня «бакалавр».  

Теоретичні  та практичні положення дисципліни є базовими при вирі-

шенні практичних задач пожежної безпеки. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 

Модуль 1. Сутність ризик-орієнтованого підходу та його місце в Україні. 

Модуль 2. Методи розрахунку ризику  та імовірності. 

Модуль 3. Ідентифікація небезпек, наслідків та побудова дерева подій і відмов. 

Модуль 4. Побудова полів ризиків. Зменшення та управляння ризиками. 

 

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ризик-

орієнтованого підходу в безпеці» є формування достатнього рівня знань та 

умінь з питань оцінки ризиків з використанням програмних засобів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ризик-

орієнтованого підходу в безпеці» є отримання вмінь і навичок виконання 

практичних розрахунків щодо оцінки ризиків виникнення НС на об’єктах та 

розробки обґрунтованих заходів щодо їх зменшення та управління ризиками. 

1.3. Згідно з вимогами профільної освітньо-професійної програми здобу-

вачі вищої освіти повинні: 

знати:  

 методи розрахунку імовірності; 

 сутність методів аналізу ризику: «дерева відмов»; «дерева подій»; 
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 методи зменшення ризиків; 

 прикладні програми для розрахунку ризиків. 

вміти: 

 визначати основні фактори ризику і можливі сценарії розвитку 

аварій на промислових об’єктах; 

 прогнозувати можливі наслідки НС; 

 будувати F-N и F-G діаграми; 

 розраховувати ризики  та будувати поля ризиків; 

 проводити аналіз НС та будувати «дерева відмов» і  «дерева подій»; 

 розробляти рекомендації щодо зменшення ризику.  

мати навички: 

– використання сучасного програмного забезпечення для рішення 

типових науково-дослідницьких задач. 

 

1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  

 здатність визначати надійність обладнання на основі статистичних 

даних; 

 здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розраховувати  

ризики та приймати рішення щодо їх зменшення; 

 здатність використовувати сучасні інформаційні технології під час 

рішення практичних завдань. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин(и) / 6,5 кре-

дити ECTS. 

 

2.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Модуль 1. Сутність ризик-орієнтованого підходу та його місце в Україні. 

1. Сутність ризик-орієнтованого підходу. Забезпечення пожежної та техно-

генної безпеки з урахуванням РОП. 

2. Визначення та формалізація терміна «ризик». Класифікація ризиків. 

3. Поняття  ризику в Україні та за кордоном. Його місце в нормативних до-

кументах. 

4. Компоненти, що характеризують ризик. Методологія розрахунку ризиків. 

Модуль 2. Загальні підходи до розрахунку ризику  та імовірності. 

5. Методи розрахунку ризику  та імовірності. 

6. Надійність. Терміни та визначення. 
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7. Обробка статистичних даних про НС та причини їх виникнення.  

8. Розподіли випадкових величин. 

9. Дискретна випадкова величина  та закон її розподілу. 

Модуль 3. Ідентифікація небезпек, наслідків та побудова дерева подій і ві-

дмов. 

10. Сутність методів аналізу ризику. 

11. Основні фактори ризику. Ідентифікація небезпек. 

12. Сценарії розвитку аварій. 

13. Прогноз можливих наслідків НС. Ч1. 

14. Прогноз можливих наслідків НС. Ч2. 

15. Дерево відмов. Особливості побудови. 

16. Дерево подій. Особливості побудови. 

17. Побудова F-N и F-G діаграми. 

Модуль 4. Побудова полів ризиків. Зменшення та управляння ризиками. 

18. Особливості розрахунку ризиків. 

19.  Побудова полів ризиків. Ч1. 

20. Побудова полів ризиків. Ч2. 

21. Прикладні програми для розрахунку ризиків. 

22. Зменшення та управляння ризиками. 
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