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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Нові виклики 

в управлінні кризами і ризиками в логістичних системах» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології», 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)», освітньою програмою «Інжиніринг криз та ризиків 

в сфері транспортних послуг». 

Предмет вивчення дисципліни – концепція управління 

ризиками, шляхи і можливості забезпечення стійкої роботи 

логістичної системи, її здатність протистояти кризовим 

ситуаціям. 

Міждисциплінарні зв’язки. 

Попередні дисципліни – «Вища математика», «Логістика», 

«Організація міжнародних перевезень», «Управління ланцюгами 

постачань і мережами», «Інжиніринг криз та ризиків 

транспортних систем». 

Забезпечувані дисципліни – «Моделювання складних 

транспортних процесів і систем, що працюють в умовах ризиків», 

«Гуманітарна логістика і транспортні послуги в умовах лих». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 

Модуль 1. Аналіз криз та ризиків в логістичних системах. 

Модуль 2. Прийняття оптимальних рішень в умовах криз і 

ризикових ситуацій. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «Нові виклики 

в управлінні кризами і ризиками в логістичних системах» 

полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти сучасного 

наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

управління ризиками, методами і можливостями забезпечення 

стійкої роботи логістичних систем, їх здатністю протистояти 

кризовим ситуаціям. 
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1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Нові 

виклики в управлінні кризами і ризиками в логістичних 

системах» є навчити здобувачів вищої освіти: 

 виявляти джерела небезпеки і аналізувати результати 

впливу ризиків на функціонування логістичних систем; 

 оцінювати кількісні та якісні наслідки виникнення 

ризиків за допомогою методик і довідкових даних, наведених у 

фаховій літературі, в умовах конкретної логістичної системи; 

 використовувати методи попередження та зниження 

ризиків з врахуванням конкретних умов функціонування 

логістичних систем. 

1.3. Перелік компетентностей 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

 основну термінологію щодо ризик менеджменту в 

роботі логістичних систем різного рівня; 

 методи виявлення, аналізу та оцінки ризиків в 

логістичних системах; 

 математичні методи прийняття рішень для роботи 

логістичної системи в умовах криз і ризиків. 

вміти: 

 організувати пошук та обробку інформації щодо ризиків 

за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 організувати дослідження роботи транспортних і 

логістичних систем в умовах криз і ризиків; 

 представляти аналіз ризиків в усній, друкованій чи 

електронній формах на професійному рівні; 

 організувати роботу структурного підрозділу по 

управлінню ризиком на підприємстві; 

 використовувати сучасні методи прийняття рішень в 

умовах ризику для логістичної системи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

150 годин / 5 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Концепція, основні причини і джерела 

виникнення криз та ризикових ситуацій. 
Кризи, їх причини та наслідки. Класифікація криз. Світові 

економічні кризи: причини та наслідки. Політичні та соціальні 

кризи. Водна криза. 

Природна небезпека та ризики стихійних лих. Кліматичні 

загрози та стихійні лиха. Математичний опис природної 

небезпеки. 

Глобальні виробничо-збутові ланцюги постачань і ризики. 

Геополітичні ризики. Пандемії. Кібератаки та цифрові крадіжки. 

Організація ефективного управління ризиками. Принципи 

ризик менеджменту. Встановлення контексту організації. 

Структура ризик менеджменту. 

Оцінка ризиків в логістичній системі. Процес ідентифікації 

ризиків. Аналіз ризику. Оцінювання ризику. 

Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і 

ризики. 
Ризики в міжнародних логістичних системах. Види ризиків 

в зовнішньоекономічній діяльності. Ризик вибору надійності 

партнера. Оцінка ступеня прийнятного ризику при проведенні 

зовнішньоторговельних операцій. Ризики, пов'язані з процесом 

митного оформлення. 

Ризик втрати ділової репутації. Алгоритм аналізу 

репутаційних ризиків підприємства. Оцінка репутаційного 

ризику бально-ваговим методом. Професіоналізм в управлінні 

ризикованими ситуаціями. 

Змістовний модуль 2. 

Тема 3. Методи виявлення, аналізу і оцінки ризиків. 

Сутність і умови використання різних методів оцінки 

ризиків. Система кількісного оцінювання ризику. Ризик і 

прибуток. Види втрат. Імовірність отримання прибутку. 

Статистичний метод оцінки ризиків. Основні поняття. 

Побудова матриці прибутку. Характер прояву ризиків у часі. 
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Ризик і ймовірність рідкісних подій. Можливість 

передбачення ризику. Використання експертних методів оцінки 

рідкісних подій. 

Тема 4. Прийняття рішень в умовах криз та ризиків. 
Ризик та елементи теорії корисності. Поняття корисності 

та кривих байдужості. Типи людей, виділені за ставленням до 

ризику. Прийняття рішення про випуск нової продукції за 

допомогою критерію мінімаксного ризику Севіджа. 

Фактори, які визначають ефективність управління в 

умовах ризику. Методи та стратегії пом’якшення наслідків 

ризику нестачі сировини. Контроль якості продукції методом 

послідовного аналізу. 

Прийняття рішень в логістичних системах. Прийняття 

рішення про співробітництво фірм в умовах ризиків за 

критеріями Лапласа-Бернуллі та Вальда. Метод мозкового 

штурму. 

Процедура прийняття управлінського рішення за 

допомогою дерева рішень. Аналіз дерева несправностей (FTA). 

Дерево ймовірностей (PTA).  

Тема 5. Методи та прийоми управління ризиками. 
Положення по управлінню ризиком на підприємстві. 

Функції відділу по управлінню ризиком. Функції ризик-

менеджера. Внутрішній аудит організації. 

Вибір варіантів впливу на ризик. Напрями та методи 

впливу на ступінь ризику. Страхування як спосіб зниження 

рівня ризику. Ризики і технологічні шляхи їх вирішення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
– екзамен. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Усне опитування, тестування, поточна і модульна 

контрольна робота, захист практичних робіт, оцінка присутності 

та активності на лекціях, оцінка самостійної роботи. 

 


