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РИЗИК - СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 
Проаналізовано у досліджені основні напрями вивчення проблеми ризику, уточнено зміст цього поняття, розглянуті 

теоретичні підходи щодо сутності проблеми ризику у сучасній психологічні літературі. Встановлено, що проблема 

ризику розглядається в основному за трьома напрямками:   спрямований на вивчення зовнішніх чинників ризику, 

зовнішніх детермінант, в якості яких виступають ситуації, що несуть в собі загрозу ризику. Умовно цей напрям 

можна зазначити як об`єктивний. Наступний напрямок розглядається, як суб`єктивна категорія, яка характеризує 

психологічне відношення суб’єкту до своїх дій, вчинків, діяльності з урахуванням можливих альтернатив. Третій 

напрямок інтегративний, спрямований на вивчення ризику, як специфічної діяльності в умовах невизначеності і 

ситуації вибору.  
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Постановка проблеми Важливість вивчен-

ня проблеми ризику обумовлена вимогами, які 

пред’являють до особистості стрімкі перетво-

рення, що відбуваються у сучасному суспіль-

стві під впливом активних трансформаційних 

процесів. Результати цих змін проникають в 

усі сфери психіки і життєдіяльності людини і 

впливають на її психічний стан, на поведінку. 

Таке становище не тільки відроджує інтерес до 

людини як до суб'єкта власного життя, але й 

актуалізує необхідність дослідження 

особливостей його індивідуальності, зокрема, 

схильності до ризику.  

Аналіз останніх досліджень Складність са-

мого феномену ризику визначає різноманітні-

сть підходів до його дослідження. Ризик розг-

лядався як форма невизначеності, як об’єк-

тивний феномен в процесі прийняття рішень 

(В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Єкатеринос-

лавський, А.В. Карпов, Ю Козелецький,  Дж. 

Хант, Дж. Шермерорн); в контексті діяльності 

людини, у тому числі і професійної. Крім того, 

вивчалися зовнішні чинники ризику (В.І. 

Зубков, В.В. Черкассов та ін.); психологічні 

особливості особистості, які визначають інди-

відуальне різноманіття ризикової поведінки 

людей (М. Валлах, Є.С. Жаріков, Н. Коган,  

В.А. Петровський, О.П. Саннікова та ін.); 

проблема виправданості – невиправданості 

ризику (Ю. Козелецкий, М.А. Котик); поведін-

ка людей в ризикованих ситуаціях та ситуаціях 

невизначеності (А.А. Деркач, Д. Клебесберг, 

В.П. Третьяков, М. Цукерман та ін.).  

 Мета публікації полягає в тому, щоб, про-

аналізувати основні напрями вивчення проб-

леми ризику, уточнити зміст цього поняття, 

розглянути теоретичні підходи щодо сутності 

проблеми ризику в роботах вітчизняних та 

зарубіжних науковців. 

В науковій літературі існує інформація про 

чисельні дослідження, які присвячені проблемі 

ризику, яка вважається міждисциплінарною 

саме тому, що кожна наука (чи то суспільні 

науки, чи науково-природничі, чи інші) завж-

ди має зону невизначеності, зону розвитку 

науки. Саме вірогідний характер наукових 

досліджень привів до розповсюдження проб-

леми ризику серед значного кола конкретних 

наук: економічних, медичних, правових, соціа-

льних, математичних, психологічних та інших. 

В. Даль вважає, що дієслово ризикувати 

означає «...пускатися навмання, на невірну 

справу, зважитися, йти абияк, робити щось без 

вірного розрахунку, піддаватися випадковості, 

діяти сміливо, сподіваючись на щастя, 

піддаватися чомусь, відомій небезпеці, 

мінливості, невдачі…» [2]. 

С. Ожегов слово «ризик» пояснює як 

«можлива небезпека» (йти на ризик, з ризиком 

для життя) або ж як «дія наугад», 

сподіваючись на щасливий результат, на свій 

ризикк або на свій страх і ризик діяти [11].  

А.В. Колпаков розуміє ризик як можливу 

небезпеку, дію навмання, що вимагає, з одного 

боку, сміливості і сподівання на щасливий ре-

зультат, з іншого - математичного обґрунту-
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вання, розрахунку ступеню ризику [5]. При та-

кому трактуванні поняття «ризик» розцінюєть-

ся або як небезпечна умова, при якій викону-

ється дія, або ж, як дія, яка скоюється в умовах 

невизначеності, що і пояснює деякою мірою 

спрямованість різних дослідників на вивчення 

або зовнішніх, або внутрішніх його чинників. 

Узагальнено дослідження ризику можна 

поділити на три основні групи: 

 роботи, які присвячені вивченню зовнішніх 

чинників ризику, зовнішніх детермінант, в 

якості яких виступають ситуації, що несуть у 

собі загрозу ризику [3,5];  дослідження, що 

вивчають відношення людини до означених 

ситуацій, розглядають діяльність особистості в 

контексті ризикових ситуацій [1,7];  роботи, 

що досліджують психологічні особливості 

особистості, які визначають індивідуальну 

різноманітність реакцій, дій, поведінки людей, 

що опинилися в ризиковій ситуації і навіть 

такі індивідуально-психологічні характеристи-

ки, що можуть спричинити, спровокувати 

виникнення ризику    [4,12].  

Зрозуміло, що таке поділення досліджень 

проблеми ризику є умовним і схематичним, 

кожний з означених напрямків деякою мірою 

навіть «перекривають» одне одного і допов-

нюють зміст ризику: зовнішні і внутрішні 

чинники, а також їх комбінації – це сторони 

одного і того ж явища. Проте, все ж-таки, 

акцент в дослідженнях зміщується на одну з 

переважних сторін, яка обирається кожним 

автором для аналізу проблеми ризику. При 

цьому відповідно більша увага приділяється: 

А) або вивченню зовнішніх чинників, ситуацій 

ризику – об’єктивний підхід, ситуаційний; Б) 

або вивченню діяльності, дій, поведінки 

особистості в ризикових ситуаціях – суб’єк-

тивний підхід; В) або вивченню комбінацій 

двох перших підходів (суб’єктивно - об’єктив-

ний підхід). 

Крім того, особливо слід виділити клас дос-

ліджень, які вивчають переважно внутрішні 

чинники ризику, тобто, ті індивідуально-психо-

логічні особливості особистості, які проявляю-

ться у ризику, супроводжують і сприяють (не 

сприяють) йому. Цей підхід ми розглянемо 

окремо. Кожний з означених вище напрямів 

виявляється навіть у визначеннях поняття «ри-

зик». Розглянемо означені групи визначень 

ризику.  

А) Переважна позиція першого напрямку 

(ситуативного, або об’єктивного) відчувається 

в акцентуванні уваги на об'єктивній природі 

ризику, який в такому контексті розглядається 

як: об’єктивний феномен, як форма невиз-

наченості [14]; нормальний, а не винятковий 

стан явищ і процесів, стійкий стан миру, один 

із способів його вимірювання і розвитку [9]; 

об’єктивна характеристика, як зовнішній 

чинник, як загроза і можливість небезпеки [4]. 

У великій кількості робіт, що присвячені 

проблемі ухвалення рішень, серед основних 

умов (ситуацій) від яких залежить результат 

цих рішень, поряд із ситуаціями визначеності 

(достовірності) і невизначеності (ненадійності) 

виділяють і ситуацію ризику (визначеності 

вірогідності) [3,5,13]. Поняття ситуація часто 

вживається в повсякденному житті, і це 

зрозуміло: аналіз конкретної ситуації є 

вихідним пунктом того або того рішення .  

Більшість дослідників схильні вважати що 

слово ситуація ближче всього до терміна 

обстановка. Так у своїх роботах Т.В. 

Корнілова звертає увагу на те, що ситуацію 

можна визначити як сполучення, сукупність 

різних обставин і умов, що створюють певну 

обстановку для того або іншого виду 

діяльності. Причому ця обстановка може  або 

сприяти, або перешкоджати здійсненню даної 

дії. На думку автора ситуація ризику може 

виявитися у таких модифікаціях:  

1) суб’єкт, що робить вибір з декількох 

альтернатив, має в розпорядженні об'єктивні 

ймовірності одержання передбачуваного 

результату;  

2) імовірності настання очікуваного 

результату можуть бути отримані тільки на 

основі суб'єктивних оцінок;  

3) суб’єкт у процесі вибору й реалізації 

альтернативи має в своєму розпорядженні як 

об'єктивні, так і суб'єктивні ймовірності [6]. 

Ризикована ситуація є різновидом 

невизначеності, всі джерела якої є 

суб'єктивними, причому основні з них 

обумовлені можливостями і обмеженнями 

людини із сприйняття, оцінці і аналізу 

ситуації, що впливає на ухвалювання рішення. 

У сучасних умовах оцінка ризику є 

теоретичною базою для ухвалення рішення, 

тому деякі автори пропонують розрізняти 

ризик і невизначеність як «вимірну» і 

«невимірну» величини [3,4].  
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Ризик розглядається і як характеристика 

ухвалення рішення в умовах невизначеності. 

Ризик при ухваленні рішення з'являється тоді, 

коли результати не визначені, але вірогідність 

характеристики кожного з них відома. Ризик, 

як вважає В.М. Колпаков — це висока 

вірогідність появи небажаних наслідків, втрат. 

Це стан між двома полярними випадками — 

упевненості і невизначеності; ситуація, що 

дозволяє виявити не тільки можливі наслідки 

кожного варіанту ухвалення рішення, але й 

вірогідність їх появи. При цьому серед 

основних причин невизначеності автор 

називає неясність щодо ситуації ухвалення 

рішення, щодо можливих результатів і щодо 

ролі людини, що ухвалює рішення [5].  

В залежності від характеру ситуацій визна-

чається різноманітний характер ризику. Виді-

ляють ризик обачливий і необачливий (безроз-

судний, безглуздий); виправданий і невиправ-

даний; ризик заради справи і ризик самоціль-

ний; ризик вимушений і ризик довільний; ри-

зик професійний і непрофесійний; ризик епізо-

дичний і систематичний; ризик несподіваний 

(непередбачений) і ризик передбачений; ризик 

біологічний і ризик соціальний та ін. [14]. 

Слід зазначити, що ситуативні (об’єктивні) 

ризики відрізняються між собою змістом і 

вимогами, які вони висувають до особистості. 

Саме тому, в сучасній психології їх 

розглядають, як зовнішні детермінанти 

схильності особистості до поведінки в умовах 

ризику. Серед таких зовнішніх детермінант 

виділяють поняття «небезпека». В такому 

контексті ризик розглядається як характерис-

тика ситуації або дії, які відрізняються 

наявністю небезпеки або невизначеності і які 

пов'язані з необхідністю ухвалити рішення, 

здійснити вибір з ряду можливих альтернатив, 

де хоча б одне з рішень може закінчитися 

несприятливим результатом. Поняття «небез-

пека», «невизначеність» пов’язані з поняттям 

«ризик», існують поряд з ним. Проте, між 

ними є певні відмінності. Згідно з думкою 

В.В. Кочеткова існують відмінності в умовах 

ризику і в умовах невизначеності: ризик 

передбачає введення вірогідності в інформа-

цію про результати, при невизначеності віро-

гідності настання результатів невідомі. В 

літературі визначається, що небезпека може 

бути індивідуально-особовою, організаційною, 

матеріально-виробничою. Вважається, що не-

безпека – це комбінація випадковості і ризику. 

І.В. Троїцька навіть запропонувала формулу 

небезпеки: D = Н  R, де D – небезпека; Н – 

випадковість; R – ризик [8].  

Можна погодитися з О.Я. Чебикіним і 

О.В. Вдовиченко, які розводять поняття 

«ризик» і «небезпека». Автори вважають, що 

небезпека – це об'єктивна категорія, яка 

реально існує за межами свідомості людини і 

незалежно від неї, а ризик –  це суб'єктивна 

категорія [14]. 

Б) Розглянемо суб’єктивну концепцію 

ризику, яка полягає у визначенні ризику в 

контексті відношення особистості до цих 

ситуацій, її дій, поведінки з позицій суб’єкту 

діяльності. Саме на це вказував Ю. Козелець-

кий. Автор вважав, що прояв ризику не завжди 

детермінований самою ситуацією, а лише в 

тих випадках, коли дана ситуація однозначно 

взаємодіє з ризиком. Разом з тим, існує безліч 

ситуацій, які через свою невизначеність не 

несуть конкретне значуще навантаження щодо 

своєї ризикованості. Саме подібні ситуації є 

найінформативнішими в плані сприйняття 

даної ситуації як ситуації ризику [4]. 

 У даному контексті ризик визначається як:  

- дія (вчинок), яка виконується в умовах 

вибору, коли існує небезпека у разі невдачі 

опинитися в гіршому положенні, ніж до 

вибору;  дія, яка відрізняється наявністю 

небезпеки або невизначеності і яка пов'язана з 

необхідністю здійснити вибір з ряду можливих 

альтернатив, що може закінчитися несприят-

ливим результатом [8];  характеристика діяль-

ності в умовах небезпеки, відсутності повної 

впевненості в досягненні її мети, в невизначе-

ності її результату й можливих несприятливих 

наслідків у випадку неуспіху [3];  неминучий 

елемент сучасної діяльності людини, дія, що 

спрямована на привабливу мету, досягнення 

якої зв’язане  для людини з елементами 

небезпеки, погрозою, втратою [15];  діяль-

ність, яка пов’язана з ситуацією вибору, у 

процесі якої є можливість кількісно і якісно 

оцінити вірогідність досягнення результату, 

невдачі та відхилення від очікуваної мети [7]. 

В означеному контексті деякими авторами 

ризик трактується як активність, дія індивіда, 

що спрямована на отримання бажаного резу-

льтату шляхом уникнення небезпеки; здійс-

нення вибору з надією на успіх в ситуації з 

можливим несприятливим результатом; отри-
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мання нагороди, затвердження в очах інших 

людей або самоутвердження; спроби розшири-

ти межі власних можливостей; досягнення 

поставленої мети. Результат подібної актив-

ності є невизначеним і може бути несприятли-

вим, тобто супроводжуватися програшем, 

збитком, травмою [5].  

Суб’єктивна концепція ризику у літературі 

представлена досить широко. Зміст даної 

концепції полягає у тому, що ризик 

розглядається як суб’єктивна категорія, яка 

характеризує психологічне відношення 

суб’єкту до результату особистих та чужих 

дій, вчинків, діяльності. 

На думку В.В. Давидова, суб’єктивна 

концепція орієнтована на суб’єкт дії, 

враховуючи вірогідні наслідки, вибір варіантів 

поведінки. Оскільки з точки зору такої 

концепції визначення ризику завжди пов’язане 

з волею та розумом людини, то ризик - це 

вибір варіанту поведінки з урахуванням 

загрози можливих наслідків [1].  

Відомо, що діяльність є об'єктивно заданою 

доцільною формою активності суб'єкта. Саме 

тому діяльність може ситуативно включати 

елементи невизначеності, нестабільності, але 

ризик виявляється лише в поведінці суб'єкта, 

що реагує на конкретну ситуацію. При цьому, 

не будь - яка поведінка може включати 

елементи ризику. Так, в межах однієї і тієї ж 

діяльності суб'єкти можуть поводитися по-

різному. Їх поведінка достатньо вільна, хоча і 

відображає об'єктивну необхідність. В одних і 

тих же умовах (ситуаціях) суб'єкти можуть 

вибирати різні лінії поведінки, отже, і по-

різному ризикувати. Інтелектуально-психоло-

гічний механізм спонуки людини до вільного 

або мимовільного породження (створення, 

провокації...) ризикових ситуацій, схильність 

до рішення задач з високим ступенем 

невизначеності, як перевага справ, що містять 

елементи ризику, в психології називають 

ризикогенним потенціалом. Ризикогенний 

потенціал - це зовсім не обов'язково здатність 

успішно вирішувати ризикові проблеми 

управління. За успішність рішення таких 

проблем відповідають інші компоненти 

психіки людей, і в першу чергу інтуїція, логіка 

і здоровий глузд [3]. 

Узагальнюючи сказане, можна відзначити, 

що поведінка формується з приводу задово-

лення потреб і інтересів суб'єктів в контексті 

зовнішнього середовища, яке носить характер 

вірогідності і, у свою чергу, впливає на 

суб'єкта, вимагаючи від нього певних дій тому 

ризик може мати об'єктивну природу, проте 

суб'єкт завжди робить вибір з певних 

альтернатив і відповідним чином (ризиковано 

або не ризиковано) будує свою поведінку. 

Така позиція відображує сутність переходу до 

інтегративного підходу у визначенні ризику. 

В) Інтегративний, або суб’єкт - об’єктний 

підхід виявляється у роботах, які розглядають 

ризик як ситуативну характеристику діяль-

ності. На нашу думку у визначені ризику цих 

авторів об’єднуються перші два підходи. 

Автори вважають, що ризик це є невизначення 

результату діяльності і можливих несприятли-

вих наслідків у випадку невдачі. Цікава 

позиція деяких авторів по відношенню до 

внутрішніх чинників ризику. За природою 

виникнення внутрішні чинники, за думкою 

цих авторів, можуть носити як об'єктивний, 

так і суб'єктивний характер. У зв'язку з цим 

розрізняють об'єктивний і суб'єктивний ризи-

ки. Об'єктивні або зовнішні чинники ризику 

пов'язані з рішенням певної задачі, де або 

немає вичерпної інформації для ухвалення 

рішення, або вірогідність отримання бажаного 

результату дуже мала, або немає досить 

сприятливих умов для здійснення наміченого. 

Суб'єктивні - внутрішні чинники ризику - 

обумовлені самою здатністю особистості 

ухвалювати рішення (наприклад, у тому 

випадку, коли людина, яка ухвалює рішення, 

відчуває утруднення у виборі з декількох 

можливих варіантів найвдалішого способу або 

засобу діяльності) [9,15]. 

А.И. Мечитов та С.Б. Ребрик відмічають, 

що ризик існує і об’єктивно, незалежно від 

того, розуміють його наявність, або ні; і 

суб’єктивно, тому що він пов`язаний з вибо-

ром наявних альтернатив та вірогідністю їх 

результату. При цьому автори надають 

класифікацію якісних критеріїв, що впливають 

на суб’єктивне уявлення про ступінь ризику, 

зокрема: значущість наслідків, розподіл загро-

зи у часі, контроль ситуації, добровільність, 

або можливість самостійного вибору, характе-

ристики суб’єкту, який оцінює ризик – саме у 

цьому проявляється суб’єктивна сторона 

ризику [10]. 

Інтегративний підхід також використовує-

ться Т.В.Корніловою, яка досліджувала ризики 
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за змістом їх суб'єктно-об'єктних характе-

ристик. У такому контексті авторка розрізняє 

індивідуальний, індивідуально-колективний, 

колективний, колективно-індивідуальний, 

колективно-колективний види ризику. За умов 

виникнення, ризики розглядаються автором з 

погляду їх соціальної обумовленості, ступеню 

свободи суб'єкта, наявності або відсутності 

аналогів рішень, природи і джерел виникнен-

ня. За джерелом виникнення чинників ризику 

виділяються зовнішні і внутрішні ризики. 

Серед внутрішніх ризиків - добровільний і 

недобровільний ризик. Наявність або відсут-

ність аналогів рішень при виникненні ризико-

вої ситуації дозволяє автору розглядати 

ординарні і неординарні ризики [6]. 

Слід зазначити, що ризик визначається 

багатьма авторами, як специфічна діяльність в 

умовах невизначеності і ситуації обов’язково-

го вибору. Саме тому ризик представляє со-

бою діалектичну єдність об’єктивного і суб’єк-

тивного. З означених позицій С.Б.Ребрик та-

кож вважає, що «найбільш правильний підхід 

до визначення ризику – це суб’єктивно – 

об’єктивний, тому що основним аргументом 

для його визначення є визнання того факту, 

що оскільки людина, група, колектив в процесі 

діяльності включається у суб’єктивні відно-

шення, то і сама діяльність має як об’єктивну, 

так і суб’єктивну сторони» [10]. Крім того, 

люди неоднаково сприймають одну і ту ж ве-

личину ризику через відмінність індивідуаль-

но-психологічних, ідеологічних, культурних, 

моральних і інших принципів. З цього приводу 

було визначено, що «…ризикована поведінка 

визначається, з одного боку, об’єктивно 

діючими ситуативними чинниками, а з іншого 

– індивідуальними якостями суб’єкта» [13]. 

Аналіз теоретичних підходів до вивчення 

ризику дозволяє дійти наступних висновків: 

1.  Проблема ризику розглядається в 

основному за трьома напрямками: перший - 

спрямований на вивчення зовнішніх чинників 

ризику, зовнішніх детермінант, в якості яких 

виступають ситуації, що несуть в собі загрозу 

ризику. Умовно цей напрям можна зазначити 

як об`єктивний.  

2. У межах другого напрямку ризик 

визначається, як суб`єктивна категорія, яка ха-

рактеризує психологічне відношення суб’єкту 

до своїх дій, вчинків, діяльності з урахуванням 

можливих альтернатив. Цей напрям представ-

лений суб’єктивними концепціями ризику. 

3. Третій напрямок, який умовно можна 

назвати інтегративним, або суб’єктно – об’єкт-

ним, спрямований на вивчення ризику, як спе-

цифічної діяльності в умовах невизначеності і 

ситуації вибору. В даному контексті ризик 

представляє собою діалектичну єдність 

суб’єктивного та об’єктивного.  
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Быкова С.В. 

РИСК  - СОВРЕМЕНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРИТАЦИИ 

Проанализировано основные направления проблемы риска. Уточнено содержание этого понятия. Рассмотрены 

теоретические подходы,  относительно сущности проблемы риска в современной психологические литературе. 

Установлено, что проблема риска рассматривается в основном в  трех направлениях:   объективный риск, 

субъективный риск и интегративный риск, как специфическая деятельность в условиях неопределенности и 

ситуации выбора.  

Ключевые слова: риск, ситуация неопределенности, субъективный риск, диалектическое единство субъективного и 

объективного 

 

Bykova S. 

Risk - the modern psychological interpretations  

In this article the main problems of risk were analyzed; the definition of this concept was clarified. The theoretical 

approaches to this the essence of the risk problem in the modern psychological literature. It was defined that the risk problem 

is usually considered in three ways: the objective risk,  the subjective risk and the integrational risk as a specific action in the 

circumstances of indetermination and choose.  

The key words: risk, the situation of indetermination, the subjective risk, the dialectical unity of the objective and the 

subjective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


