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У статті розглянуто сучасні наукові під-
ходи до розуміння економічного змісту 
поняття «ризик». На підставі аналізу наяв-
них визначень поняття «ризик» виділено 
такі найістотніші його характерні ознаки, 
як об’єкт, суб’єкт, джерело, наслідки, при-
чини й умови виникнення та існування, 
які покладені в основу авторського визна-
чення цієї категорії, що дає змогу здійсню-
вати обґрунтований вибір найбільш ефек-
тивних форм, методів та засобів впливу 
на ризик у процесі управління ним.
Ключові слова: ризик, об’єкт ризику, 
суб’єкт ризику, джерело ризику, наслідки 
ризику, причини й умови виникнення та існу-
вання ризику.

В статье рассмотрены современные науч-
ные подходы к пониманию экономического 
содержания понятия «риск». На основе ана-
лиза существующих определений понятия 
«риск» выделены такие его характерные 
признаки, как объект, субъект, источник, 
последствия, причины и условия возникнове-
ния и существования, которые положены в 

основу авторского определения этой кате-
гории, что позволяет осуществлять обо-
снованный выбор наиболее эффективных 
форм, методов и средств воздействия на 
риск в процессе управления им.
Ключевые слова: риск, объект риска, субъ-
ект риска, источник риска, последствия 
риска, причины и условия возникновения и 
существования риска.

The article considers modern scientific 
approaches to understanding the economic con-
tent of the concept of “risk”. Analysis of the existing 
definitions of the concept of “risk” allowed identify-
ing such significant characteristic signs as: object, 
subject, source, consequences, causes and con-
ditions of emergence and existence. These signs 
are the basis of the author’s definition of this cate-
gory, which will allow making a reasonable choice 
of the most effective forms, methods and means 
of influencing risk in the process of managing it.
Key words: risk, object of risk, subject of risk, 
source of risk, consequences of risk, causes 
and conditions for the emergence and exis-
tence of risk.

Постановка проблеми. Формування тео-
ретичних аспектів управління ризиками про-
мислових підприємств неможливе без поня-
тійно-категоріального апарату, який покликаний 
максимально точно відображати сукупність пого-
джених та взаємозалежних категорій, понять і 
термінів для теоретичного пізнання економіч-
них процесів та явищ у галузі ризикології. Проте 
розмитість понятійно-категоріального апарату 
теорії управління ризиками, пов’язана з її між-
дисциплінарним характером, та неоднозначність 
трактування її базових категорій і понять, таких 
як «ризик» та «управління ризиками», приво-
дять до різного тлумачення самих явищ, плута-
нини в термінології, що значно ускладнює про-
цес ідентифікації ризиків, виявлення причин їх 
виникнення, вибір технології, методів та засобів 
управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток теорії управління 
ризиками, її методології та інструментарію здій-
снили такі видатні вітчизняні та зарубіжні вчені, 
як А.П. Альгін [1], В.В. Вітлінський [2], Н.М. Вну-
кова [3], В.М. Гранатуров [4], С.М. Ілляшенко [5], 
І.М. Посохов [6], О.Л. Устенко [7], О.С. Шапкін [8], 
О.І. Ястремський [9]. Проте огляд наукової еко-
номічної літератури [2; 6; 7; 10–29] свідчить про 
наявність широкого розмаїття тлумачень ризику, 
які іноді суперечать один одному та призводять 
до неоднозначного розуміння цієї категорії, що 
пояснюється його багатоаспектним характером та 
використанням у різних галузях знань.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття 
економічної сутності поняття «ризик» та уточнення 
його змісту. Формування цілісної термінологічної 
бази теорії управління ризиками потребує:

– з’ясування природи походження (етимології) 
слова «ризик», що відображає його сучасне зна-
чення як економічного поняття;

– узагальнення та систематизації наявних під-
ходів до розуміння економічної сутності поняття 
«ризик», виділення його характерних ознак та 
властивостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З етимологічної точки зору виникнення теорії 
управління ризиками можна пов’язувати з поя-
вою поняття «ризик», який дав поштовх до фор-
мування цілого напряму в економічній науці, а 
також дав йому назву. Слово «ризик» у слов’янські 
мови запозичено з французької мови (фр. 
“risque” – «ризик», «небезпека») через італійську 
(іт. “rischio” – «ризик», «небезпека»). Італійське 
ж слово “rischio” походить від грецького “ῥιζικόν” 
(“ɾizikón”) – «скеля», утвореного від “ρίζα” (“riza”) – 
«корінь», «підніжжя», «основа». Не вдаючись до 
детального аналізу походження слова «ризик» 
в інших мовах, зазначимо, що в усіх них воно 
пов’язане з проявом небезпеки. Отже, етимоло-
гічно поняття «ризик» означає можливу небезпеку, 
дію навмання в надії на щасливий результат.

Уточнення економічної сутності категорії 
«ризик» потребує узагальнення та систематизації 
сучасних наукових підходів до його визначення, 
які наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення сутності категорії «ризик»

Автор, джерело Визначення
1. Ризик ототожнюється з негативними або позитивними наслідками

І.М. Вигівська [10, с. 6] Ризик – усвідомлена ймовірність виникнення негативних або позитивних наслідків 
діяльності, здійсненої в умовах впливу та змін зовнішніх і внутрішніх факторів гос-
подарювання, а також в результаті реалізації вибраних управлінських рішень, які 
впливають на фінансовий стан підприємства, що дає змогу забезпечити єдиний 
підхід до облікового відображення діяльності підприємств в умовах ризику.

О.В. Десятнюк [11] Ризик – це можливість настання втрат або збитків внаслідок появи непевної події, 
вибраного рішення чи стратегії діяльності.

І.М. Посохов [12] Ризик – це невід’ємна умова для здійснення дії (події) з ймовірнісними несприятли-
вими наслідками, що виражається в можливості отримання негативного або неба-
жаного результату.

2. Ризик як відхилення фактичного результату від запланованого або прогнозного
В.М. Глібчук [13] Ризик – це поєднання можливості досягнення як небажаних, так і особливо сприят-

ливих відхилень від запланованих результатів у разі прийняття рішення з множини 
альтернативних рішень в умовах невизначеності та ситуації неминучого вибору.

Л.Л. Гриценко [14] Ризик – ймовірність будь-яких відхилень отриманого результату від очікуваного у 
зв’язку з існуванням невизначеності в передбаченні результату здійснюваних про-
цесів.

М.В. Куташенко [15, с. 6] Ризик як категорія дає змогу виявити відхилення фактичного результату від про-
гнозної характеристики в умовах конкурентної боротьби на ринку та полягає в міні-
мізації витрат з метою отримання додаткового прибутку порівняно з прогнозованим 
варіантом в умовах наявності альтернатив під час прийняття управлінських рішень 
та невизначеності виробничих ситуацій.

3. Ризик як можливість або ймовірність настання події
А.В. Свідерська [16, с. 23] Ризик – це можливість настання події в майбутньому внаслідок прийняття рішень 

в умовах невизначеності, що пов’язана з негативними або позитивними відхилен-
нями від прогнозованого результату.

В.В. Сінельнік [17, с. 16] Ризик – ймовірність виникнення негативної події в результаті прийняття рішення в 
умовах невизначеності середовища функціонування господарюючого суб’єкта.
4. Ризик ототожнюється з його кількісною оцінкою

Н.А. Пенкаль [18, с. 20] Ризик – величина, яка підлягає кількісному виміру та є ймовірністю настання неспри-
ятливого результату, тобто недоотримання прибутку від підприємницької діяльності 
або ймовірності знецінення вартості активів компанії, отже, вартості самої компанії.

С. Мусман,  
С. Агболозу-Амісон [19]

Ризик – величина, яка залежить як від ймовірності події, так і від зміни в цінності, 
коли ці події відбуваються.

Х.І. Цвайг, А.В. Гримак [20] Ризик – це величина, що характеризує втрати, пов’язані з неправильними управ-
лінськими рішеннями, прийнятими в результаті вивчення економічної, політичної та 
соціальної ситуації, в якій протікає діяльність підприємства.

5. Ризик пов’язується з невизначеністю або її наслідками
Дж. Блек [21] Ризик – опис невизначеності в ситуації, коли фактичний результат якої-небудь дії 

точно невідомий, передбачається, що він буде визначений в результаті випадкового 
вибору з декількох можливих варіантів, розподіл яких відомий.

Л.О. Кльоба [22] Ризик – це ситуативна характеристика діяльності будь-якого суб’єкта ринкових від-
носин, яка відображає невизначеність результату цієї діяльності та можливі неспри-
ятливі (або сприятливі) наслідки в разі неуспіху (чи успіху).

Ю.С. Скакальський 
[23, с. 15]

Ризик – це вплив невизначеності на досягнення стратегічних та оперативних цілей 
суб’єкта господарювання, що включає можливі збитки та потенційні виграші.

О.Л. Устенко [7, с. 31–32] Ризик є ситуативною характеристикою діяльності будь-якого ринкового суб’єкта, що 
є наслідком невизначеності в його внутрішньому та зовнішньому середовищі, під 
час його реалізації для цього суб’єкта настають несприятливі наслідки.

6. Ризик розглядається як об’єктивно-суб’єктивна категорія
В.В. Вітлінський,  
Г.І. Великоіваненко [2, с. 57]

Ризик – це економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприй-
няття заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних неви-
значеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, 
прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами та невикорис-
таними можливостями.

Ю.В. Калюжна [24, с. 6] Ризик – це суб’єктивно-об’єктивна економічна категорія, яка має ймовірний 
необов’язковий характер, що виражається в потенційній зміні стану фінансових, 
трудових, матеріальних та інших видів ресурсів, а також нематеріальних активів та 
може мати наслідком втрати або вигоди.
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В.Г. Лопатовський [25, с. 5] Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка внаслідок впливу множини фак-
торів характеризує багатоваріантність результатів діяльності суб’єкта господарю-
вання або його бездіяльності, причому тоді, коли існує невпевненість у досягненні 
будь-якого конкретного варіанта.

Є.М. Рудніченко [26] Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’язана з певною мірою невизна-
ченості результату внаслідок прийнятого рішення (дії та/або обставин).

Т.В. Цвігун [27] Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка відображає особливості сприй-
няття суб’єктами економічних відносин ймовірності настання певної ситуації, яка 
може виникнути в будь-який час і в будь-якій діяльності в процесі здійснення дій або 
прийняття рішень, а також може привести до непередбачених негативних наслід-
ків (втрат прибутку, недоотримання доходів), позитивних наслідків (вигід) або до 
нульового результату.

Закінчення таблиці 1

Відповідно до виділених підходів найчастіше 
ризик ототожнюється з негативними [10–12] або 
позитивними наслідками [10, с. 6], які виникають 
в результаті прийняття та реалізації управлінських 
рішень [10, с. 6; 11], вибору стратегії діяльності 
[11], випадкової зміни умов економічної діяль-
ності, несприятливих обставин [12]. При цьому 
під негативними наслідками розуміються втрати 
фінансових, матеріальних та інших видів ресурсів, 
збитки або неможливість отримання очікуваного 
прибутку.

Але іноді ризик може привести до позитивних 
наслідків, зокрема отримання більш високого при-
бутку, ніж очікувалось або планувалось; підви-
щення якості та конкурентоспроможності продук-
ції, зниження собівартості її виробництва. Таким 
чином, для найбільш повного розкриття змісту 
категорії «ризик» необхідно враховувати як пози-
тивні, так і негативні наслідки, які в узагальненому 
вигляді можна визначити як отримання інших еко-
номічних результатів, відмінних від очікуваних.

Інша група науковців, а саме В.М. Глібчук [13], 
Л.Л. Гриценко [14], М.В. Куташенко [15, с. 6], роз-
глядає ризик як відхилення фактичного резуль-
тату від запланованого або прогнозного (очіку-
ваного). Але таке визначення ризику скоріше 
характеризує одну з функцій управління ризи-
ками, а саме контрольну, завдяки якій відбува-
ються вимірювання та зіставлення досягнутих 
результатів зі встановленими цілями (стандар-
тами, нормами), а також прийняття необхідних 
управлінських рішень та коригуючих дій, спрямо-
ваних на усунення таких відхилень або поперед-
ження їх у майбутньому.

А.В. Свідерська та В.В. Сінельнік дають визна-
чення ризику як можливості (ймовірності) настання 
події внаслідок прийняття рішень в умовах неви-
значеності [16, с. 23; 17, с. 16]. Проте жодним 
автором не пояснюється, які саме події маються 
на увазі. Прийняття та реалізація управлінських 
рішень в умовах невизначеності також є подією, 
наслідком якої може бути інша подія або низка 
подій. Крім того, та чи інша подія може відбутися 
лише за наявності певних обставин. Отже, визна-
чення сутності ризику за цього підходу потребує 

розкриття змісту поняття «подія», а також умов її 
виникнення.

В деяких визначеннях [18, с. 20; 19; 20] ризик 
ототожнюється з його кількісною оцінкою. Проте, 
дотримуючись точки зору В.В. Вітлінського та 
Г.І. Великоіваненко [2, с. 80], зауважимо, що не 
варто змішувати ризик як економічну категорію з 
його кількісною мірою або оцінкою цієї міри. Окрім 
цього, для вимірювання ризиків використовуються 
не тільки кількісні, але й якісні методи.

Наступна група вчених, а саме Дж. Блек [21], 
Л.О. Кльоба [22], Ю.С. Скакальський [23, с. 15], 
О.Л. Устенко [7, с. 31–32], пов’язують ризик з 
невизначеністю або її наслідками. У «Сучасному 
економічному словнику» Б.А. Райзберга невизна-
ченість трактується як недостатність відомостей 
про умови, в яких протікатиме економічна діяль-
ність, низький ступінь передбачуваності цих умов. 
На думку В.В. Вітлінського та Г.І. Великоіваненко 
невизначеність – це фундаментальна характерис-
тика недостатньої забезпеченості процесу при-
йняття економічних рішень знаннями стосовно 
певної проблемної ситуації [2, с. 35]. Як правило, 
невизначеність супроводжує процеси прийняття 
(вибору) та реалізації управлінських рішень, біль-
шість яких приймається або реалізується в умо-
вах неповної, неточної та суперечливої інформації 
про предмет рішення та його наслідки. Прийняття 
рішень в умовах невизначеності характеризується 
тим, що неможливо однозначно передбачити їх 
наслідки. Так, у дефініції Джона Блека сутність 
ризику трактується як опис невизначеності в ситу-
ації, коли фактичний результат якої-небудь дії 
точно невідомий, передбачається, що він буде 
визначений в результаті випадкового вибору з 
декількох можливих варіантів, розподіл котрих 
відомий [21]. Проте тоді ризик скоріше виступає не 
описом невизначеності, а одним зі способів подо-
лання невизначеності, коли суб’єкт управління, 
намагаючись «зняти» ризиковану ситуацію, здій-
снює вибір з декількох можливих (альтернатив-
них) варіантів та реалізовує це рішення.

В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко [2, с. 57], 
Ю.В. Калюжна [24, с. 6], В.Г. Лопатовський [25, с. 5], 
Є.М. Рудніченко [26], Т.В. Цвігун [27] та інші нау-
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ковці розглядають ризик як об’єктивно-суб’єктивну 
категорію. Обґрунтовуючи власну позицію сто-
совно об’єктивно-суб’єктивної природи ризику, 
вони зазначають, що об’єктивність ризику вияв-
ляється в тому, що він існує через об’єктивні при-
таманні економіці категорії невизначеності, роз-
пливчастості, нечіткості, конфліктності, відсутність 
вичерпної інформації на момент оцінювання та 
прийняття управлінських рішень, а суб’єктивність 
полягає в тому, що в економіці та бізнесі діють 
реальні люди з власним досвідом, психологією, 
інтересами, схильністю чи несхильністю до ризику, 
своєю поведінкою тощо.

Слід зазначити, що наведені вище визначення 
ризику не враховують всієї сукупності його най-
важливіших ознак, елементів та властивостей. 
У зв’язку з цим уточнення економічного змісту 
категорії «ризик» потребує виділення його скла-
дових ознак, взаємозв’язок яких становитиме 
його сутність. Такими складовими ознаками 
ризику є об’єкт ризику, суб’єкт ризику, джерело 
ризику, причини й умови виникнення та існування 
ризику, наслідки ризику, характеристика яких 
наведена в табл. 2.

Отже, на підставі узагальнення, систематиза-
ції та аналізу наявних визначень поняття «ризик» 
виділено основні підходи до його розуміння та 
найістотніші складові ознаки, які дають змогу 
сформулювати авторське визначення цієї кате-
горії, згідно з яким ризик – це ймовірність отри-
мання суб’єктами економічних відносин в процесі 
здійснення господарської діяльності інших еконо-
мічних результатів, відмінних від очікуваних, які 
за певної сукупності суб’єктивних та об’єктивних 
обставин можуть бути наслідком дестабілізуючого 
впливу непередбачуваних змін та суперечностей 
у внутрішньому та зовнішньому середовищі їх 
функціонування.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, узагальнення та систематизація наявних 
визначень поняття «ризик» дали змогу виділити 
основні підходи до його розуміння, відповідно до 
яких ризик:

– ототожнюється з негативними або позитив-
ними наслідками, його кількісною оцінкою;

– пов’язується з невизначеністю або її наслід-
ками;

– розглядається як відхилення фактич-
ного результату від запланованого або прогноз-
ного, можливість або ймовірність настання події, 
об’єктивно-суб’єктивна категорія.

За результатами морфологічного та контент-
аналізу визначень поняття «ризик» виокрем-
лено його ключові ознаки й властивості (об’єкт, 
суб’єкт, джерело, наслідки, причини й умови 
виникнення та існування), через які розкрива-
ється його сутність, які покладені в основу його 
авторського визначення, що дає змогу здійсню-
вати обґрунтований вибір найбільш ефективних 
форм, методів та засобів впливу на ризик в про-
цесі управління ним.
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