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ВСТУП 

Анотація 
Викладання дисципліни «Управління ризиками в проекті» є 

складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у 

сфері управління проектами. 

Основне призначення курсу – дати студентам знання про суть, 

основні принципи і функції управління проектними ризиками, форми 

й методи ризик-менеджменту, основні методологічні підходи до його 

застосування. 

Курс «Управління ризиками в проекті» є дисципліною фахової 

підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління проектами». В 

найпоширенішій у світі «важкій» методології управління проектами за 

стандартом PMBoK управління ризиками є окремою галуззю знань і 

належить до групи процесів планування (5 процесів) та моніторингу і 

контролю (1 процес). 

Ключові слова: планування управління ризиками; ідентифікація 

ризиків; якісний аналіз ризиків; кількісний аналіз ризиків; планування 

реагування на ризики; контроль ризиків. 

 

Аbstract 
Teaching the discipline "Risk Management in the project" is an integral 

part of the training of highly skilled professionals in the field of project 

management. 

The main purpose of the course – to give students knowledge about the 

essence, the basic principles and functions of project risk management, 

forms and methods of risk management, the main methodological 

approaches to its application. 

The course "Risk Management in the Project" is a discipline of 

professional training of specialists specializing in "Project Management". 

In the world's most widespread "severe" PMBoK project management 

methodology, risk management is a distinct field of knowledge and belongs 

to a group of planning processes (5 processes) and monitoring and control 

(1 process). 

Key words: plan risk management; identify risks; perform qualitative 

analysis; perform quantitative analysis; plan risk responses; control risks. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 3 
Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 
Спеціалізація: 

«Управління проектами» 

Нормативна 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових  

модулів – 1 

5-й 6-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин – 90 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи  

студента – 4 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

0 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної й 

індивідуальної роботи у загальній кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%; 

для заочної форми навчання – 8,9% до 91,1%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування необхідних теоретичних знань та практичних 

навичок з методології управління ризиками в проекті. 

Завдання: 

• ознайомити студентів з методологіями і стандартами управління 

ризиками; 

• ознайомити студентів з інструментами і методами в управлінні 

ризиками з використанням «важких» методологій; 

• навчити студентів вибирати й застосовувати відповідні 

інструменти і методи в процесах управління ризиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ідентифікації ризиків, якісному і кількісному аналізі ризиків); 

• навчити студентів кількісно оцінювати проектні ризики за 

стандартом RPM від РМІ; 

• ознайомити студентів з інструментами і методи в плануванні 

реагування на ризики та вибором відповідної стратегії реагування 

на «позитивні» і «негативні» ризики; 

• ознайомити студентів з процесом контролю ризиків. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен 

знати: сутність, основні поняття і процеси управління ризиками, 

взаємозв’язок процесів ризик-менеджменту з іншими процесами 

управління проектами; основні методи й інструменти в управління 

ризиками з використанням «важких» і «легких» методологій 

управління проектами; основні міжнародні стандарти управління 

ризиками; основні стратегії реагування на ризики; 

вміти: заповнювати реєстр ризиків; якісно і кількісно оцінювати 

ризики; вибирати і обґрунтовувати необхідні стратегії реагування на 

ризики; вибирати і заповнювати шаблони звіту про ризики в процесі 

моніторингу і контролю. 

3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Управління ризиками проекту 

Тема 1. Вступ в управління ризиками в проекті. Поняття 

ризику. Методології та стандарти управління ризиками. Управління 

ризиками за PMBoK. 

Тема 2. Планування управління ризиками. Вибір концепції 

управління ризиками. Огляд основних стандартів управління 

ризиками. Інструменти і методи в управлінні ризиками за стандартом 

RPM від РМІ. 

Тема 3. Ідентифікація ризиків. Характеристика процесу 

ідентифікації ризиків за PMBoK. Інструменти і методи в ідентифікації 

ризиків за стандартом RPM від РМІ. Вибір концепції управління 

ризиками. 

Тема 4. Якісний аналіз ризиків. Характеристика процесу якісного 

аналізу ризиків за PMBoK. Інструменти і методи в якісному аналізі 

ризиків за стандартом RPM від РМІ. 

Тема 5. Кількісний аналіз ризиків. Характеристика процесу 

кількісного аналізу ризиків за PMBoK. Система кількісних оцінок 
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ризику. Інструменти і методи в кількісному аналізі ризиків за 

стандартом RPM від РМІ. 

Тема 6. Планування реагування на ризики. Характеристика 

процесу планування реагування на ризики за PMBoK. Інструменти і 

методи в плануванні реагування на ризики за стандартом RPM від 

РМІ. 

Тема 7. Контроль ризиків. Характеристика процесу контролю 

ризиків за PMBoK. Інструменти і методи в моніторингу і контролі 

ризиків за стандартом RPM від РМІ. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 7 8 9 10 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Управління ризиками проекту 

Тема 1. Вступ в управління 

ризиками в проекті 

4 2 2 – 4 0,5 – 3,5 

Тема 2. Планування управління 

ризиками 

12 2 – 10 12 0,5 – 11,5 

Тема 3. Ідентифікація ризиків 14 2 2 10 14 0,5 – 13,5 

Тема 4. Якісний аналіз ризиків 14 2 2 10 14 0,5 – 13,5 

Тема 5. Кількісний аналіз 

ризиків 

20 2 8 10 20 1 4 15 

Тема 6. Планування реагування 

на ризики 

14 2 2 10 12 0,5 – 11,5 

Тема 7. Контроль ризиків 12 2 – 10 12 0,5 – 11,5 

Усього годин 90 14 16 60 90 4 4 82 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми практичного заняття 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 
1. Визначення особистої адекватності оцінювання 

ризиків (тестова вправа «Калібровка») 

2 – 

2. Вибір шаблону реєстру ризиків (ідентифікація 

ризиків на основі конкретної ситуації) 

2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 
3. Якісний аналіз ризиків (заповнення реєстру ризиків в 

частині їх якісного аналізу на основі конкретної 

ситуації) 

2 – 

4. Кількісний аналіз ризиків 8  

4.1. Розв’язування практичних завдань: задачі 4.1 – 4.3 2 2 

4.2. Розв’язування практичних завдань: задачі 4.4 – 4.5 2 2 

4.3. Розв’язування практичних завдань: задачі 4.6 – 4.7 2 – 

4.4. Розв’язування практичних завдань: задачі 4.8 – 4.10 2  

5. Планування реагування на ризики (заповнення 

реєстру ризиків в частині їх кількісного аналізу на 

основі конкретної ситуації) 

2 – 

Разом 16 4 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

15 годин – підготовка до аудиторних занять; 

18 годин – підготовка до контрольних заходів; 

27 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Підготовка до міжнародної сертифікації від 

Project Management Institute (PMI) на основі 

тестової комп’ютерної програми PM FASTrack 

v6 

12 12 

2 Ознайомлення зі стандартами управління 

ризиками серії ISO 31000, COSO II ERM, 

FERMA RMS, PMI PRM, WSDOT PRMG, FMS, 

ДСТУ ISO Guide 73:2013, ГОСТ Р ИСО 51897-

2011 

8 12 

3 Освоєння одного з програмних продуктів з 

бізнес-моделювання процесів управління 

проектами: Microsoft Visio, AllFusion Process 

Modeler, BPwin, ERwin, Business Studio, Ramus 

Educational тощо 

8 12 
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1 2 3 4 

4 Деталізація методів та інструментів, що 

використовуються в процесах управління 

ризиками стандартом PMI PRM 

8 12 

5 Методи (об'єктивні) кількісного оцінювання 

ризику (імовірнісний і варіаційний аналізи) 

8 10 

6 Види розподілу випадкової величини 

(неперервної і дискретної) 

8 12 

7 Поглиблення навиків роботи в середовищі 

Microsoft Excel (побудова змішаних діаграм, 

використання статистичних і математичних 

функцій, побудова зведених таблиць) 

8 12 

Усього годин 60 82 

 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у 

програмі POWER POINT), роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. На практичних заняттях 

вирішуються ситуаційні завдання з підстановкою індивідуальних 

вихідних даних для кожного студента. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів 

Поточний контроль знань студентів проводиться на основі 

перевірки виконаних практичних завдань (40 балів пропорційно 

розподілені між практичними заняттями). Підсумковий контроль 

знань відбувається на модульному контролі у письмовій формі. 

Контрольні завдання за змістовими модулями містять 40 тестових 

питань (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) і 2 

практичних завдання (задачі). За правильну відповідь на кожен тест 

нараховується 1 бал, за кожну правильно розв’язану задачу 

нараховується 10 балів. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є такі: 

-  виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

-  глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рекомендованих літературних джерелах; 

-  вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

-  характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

-  вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

-  вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1) розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2) ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завданнявиконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% –  завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента недостатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Модуль 1: перевірка 

практичних завдань 

Модуль 2: поточне тестування 
Сума 

40 60 

100 П1 П2 П3 П4 П5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5 5 5 20 5 5 5 5 30 5 5 5 

П1 П2, П2 ... П5 – теми практичних занять змістових модулів 

Т1, Т2 … Т7 – теми змістових модулів 

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на 

підставі виконаної і захищеної індивідуальної самостійної роботи та 

за результатами поточного тестування. 
Підготовка індивідуальної самостійної роботи 

Поточне 

тестування 
Сума Ситуаційне завдання Задача 

Всього 
№ 1 № 2 № 1 № 2 

10 10 20 20 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

ризиками в проекті» містить такі складові: 

- опорний мультимедійний курс лекцій на паперовому і 

електронному носіях; 

- друкований роздатковий матеріал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ситуаційні завдання. 

 

11. Рекомендована література  

Базова 

1. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами: Навч. 

посібник. – Рівне: НУВГГП, 2008. – 432 с.  

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(руководство PMBOK®): Project Management Institut, 2013. 5-е изд., 

614 с.  

Допоміжна 

1. Голдратт Элияху М. Критическая цепь / Элиаху М. Голдратт; пер. 

с англ. – М.: ТОС Центр, 2006. – 272 с.  

2. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – Київ: 

МАУП, 2002. – 198 с. 

3. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: 

Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 432 с.  

4. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації 

стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. 

Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 

2010. – 276 с.  

5. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник. – 2-е вид.-

Київ: Каравела, 2005. – 320 с. – 966-8019-56-3. 

6. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник. – 3-е вид.-

Київ: Каравела, 2009. – 320 с.  

7. Трофимов В.В., Иванов В.Н., Казаков М.К., Евсеев Д.А., Карпова 

В.С. Управление проектами с Primavera. Учебное пособие. СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 180 с.  

8. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: 

Підручник. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 224 с.  

9. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под 

ред. проф. В.Л. Попова. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. 

10. Управление программами и проектами: 17-модульная программа 

для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль  

8. – Москва: ИНФРА-М, 1999. – 392 с.  

11. Управление строительными инвестиционными проектами: Учеб. 

пособие / Под ред. В.М. Васильева, Ю.П. Панибратова. – Москва-

С.- П., 1997. – 295 с.  
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12. Управління проектами: Навч. посіб. / Уклад. Ю.І. Гайда. – 

Тернопіль: ТАНГ, 2005. – 316 с. 

13. Управління проектами: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 168 

с. 

Періодичні наукові видання: «Економіка України», «Фінанси 

України», «Інвестиційна газета», «Финансовый менеджмент», 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Експерт». 

12. Інформаційні ресурси 

1. Проектний менеджмент: освітній портал. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: r-kos2.wix.com/project. 

2. Бібліотека НУВГП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.rv.ua/book.php.  

3. Издательство "ДИС". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dis.ru.  

4. Сервер "Корпоративные финансы". [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.cfin.ru.  

5. Международный журнал "Проблемы теории и практики 

управления". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ptpu.ru.  

6. Менеджмент-Библиотека. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.unc.host.ru/Library/library0101.htm. 

7. Кабінет Міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

8. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reforms.kiev.ua.  

9. Законодавство України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua.   

10. Центр науки і технологій України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.stcu.kiev.ua.  

11. Ліга підприємців і промисловців України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:// www.uspp.ukrnet.net.  

12. Информационный бюллетень "Конспект" – сборники работ по 

управлению. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://src.nsu.ru/psych/konspekt.  

13. Клуби проектних менеджерів. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://info.pm-club.org/, http://www.pm-club.lg.ua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Блог проектних менеджерів. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://blog.pm-club.org.  

15. Фінансові ризики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.finrisk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


