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РИЗИК У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ:  
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

У правовій доктрині спостерігається поліаспектність дослідження поняття ризику. 
При цьому, з’ясування сутності ризику, що здійснюється науками адміністративного, кри-
мінального, податкового, екологічного тощо права, відбувається у переважній більшості 
«замкнуто», в межах методологічного апарату цих галузей наукових знань. А тому, зро-
зуміло, що й загальнометодологічних засад розуміння ризику, його виникнення, розвитку, 
впливу на нього напрацьовано не було. У зв’язку з цим, доцільним є обґрунтування по-
няття ризику, його змісту та ознак, як універсальної категорії, що може використовуватись 
будь-якими галузями правової науки. 

Юридична енциклопедія ризик (від франц. risqué, італ. rischo – ризик, небезпека, пі-
зньолат. risicare – обгинати виступ) визначає як небезпечність виникнення непередбачу-
ваних витрат очікуваного прибутку, доходу, майна, коштів у зв’язку з випадковою зміною 
умов економічної діяльності, несприятливими обставинами або дією непереборної сили; 
ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних 
обставин, тобто можлива подія, поява якої має ймовірний і випадковий характер та зумо-
влює небажані наслідки для учасника відповідних правовідносин [1, с. 317]. 

В адміністративному праві можна виділити наступні підходи до поняття ризику. Зокре-
ма, ризик представляється як модель поведінки, в якій суб’єкт намагається зняти об’єктивну 
невизначеність із допомогою практичних дій за неможливості передбачення розвитку ситуа-
ції у майбутньому [2, с. 17]. На ризик як можливість вибору, як імовірність збитків, як імовір-
ність негативних наслідків прийнятого управлінського рішення, як відповідальність, як май-
бутню небезпеку вказується у посібнику «Адміністративне право України» [3, с. 220]. 

У конституційному праві ризиком вважається вірогідне настання подій, що пов’язані 
з прийняттям правового рішення, яке може потягнути за собою шкідливі наслідки в сфері 
правового регулювання суспільних відносин [4, с. 38]. М. В. Томенко підтримує визначен-
ня ризику як різновиду діяльності для подолання непевності в ситуації вибору, яка утри-
мує в собі, з одного боку, очевидність досягнення передбачуваного результату, а з іншого 
– можливість поразки й відхилення від мети [5, с. 30]. Хоча, варто відмітити, що вченими-
конституціоналістами менше приділяється уваги дослідженню проблематики ризику порі-
вняно із іншими галузями правової науки. Крім того, у працях, присвячених дослідженню 
прояву ризиків у конституційних відносинах, здебільшого йдеться про політичні ризики. 
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Кримінально-правове розуміння ризику зумовлене положеннями ст. 42 КК України, 
відповідно до якої не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду пра-
воохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику 
для досягнення значної суспільно корисної мети. Поява цієї статті у КК України спонукала 
науковців до встановлення сутності поняття ризику. Це обернулось рядом публікацій, у 
яких, наводячи кваліфікаційні ознаки діяння, пов’язаного з ризиком, вчені не оминули й 
поняття ризику. Так, А. М. Ришелюк розглядає ризик як можливість виникнення шкоди 
внаслідок вчинення певних дій (бездіяльності) для досягнення позитивного результату [6, 
с. 126–127]. На думку Ю. В. Бауліна, проблематика ризику в кримінальному праві пов’яза-
на з небезпекою правоохоронюваним інтересам або із заподіянням їм шкоди. При цьому 
під ризиком вчений розуміє діяння (дію або бездіяльність), пов’язане із заподіянням шко-
ди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави [7, с. 275–276]. А. П. Ба-
бій, розглядаючи проблему кваліфікації діяння, пов’язаного з ризиком, відмічає, що в 
самій ст. 42 КК України використовуються поняття «в умовах виправданого ризику» і «ви-
правданий ризик», які є похідними від понять «ризик» і «ситуація (умови) ризику». На його 
думку, поняття «умови ризику» і поняття «ризику» не можуть розглядатися як тотожні 
тому, що поняття «умови ризику (ситуація ризику)» ширше за обсягом ніж поняття «ри-
зик», і вони безпосередньо пов’язані між собою. Ризикована ситуація – різновид невизна-
ченої, коли настання подій імовірне і може бути визначене. Намагаючись «зняти» ризико-
вану ситуацію, суб’єкт робить вибір і намагається реалізувати його. Цей процес знаходить 
своє вираження в понятті «ризик». Останній існує як на стадії вибору рішення (плану дій), 
так і на стадії його реалізації. І в обох випадках ризик виступає моделлю зняття суб’єктом 
невизначеності, способом практичного розв’язання протиріччя при неясному (альтерна-
тивному) розвитку протилежних тенденцій у конкретних обставинах. Тому він погоджуєтся 
з поширеним у літературі визначенням про ризик як діяльність, пов’язану з подоланням 
невизначеності у ситуації неминучого вибору, у процесі якої є можливість кількісно і якісно 
оцінити вірогідність досягнення допустимого результату, невдачі й відхилення від мети [8]. 

Учені-цивілісти поняття ризику розуміють наступним чином. В. А. Ойгензіхтом ризик 
визначається як суб’єктивна категорія, яка існує паралельно з виною, але може існувати й 
поряд з нею, як психічне відношення суб’єктів до результату власних дій або дій інших 
осіб, а також до результату об’єктивно-випадкових або випадково-неможливих дій (подій), 
що виражається в усвідомленому допущенні негативних, у тому числі майнових наслідків, 
що не можна відшкодувати [9, с. 177]. А. І. Омельченко розглядає ризик у двох значеннях. 
По-перше, ризик означає можливість настання невідомої події; по-друге, саму подію, 
настання якої спричиняє майнову шкоду для певної особи [10, с. 10]. 

У навчально-практичному посібнику «Аномалії в цивільному праві України», підгото-
вленого за редакцією проф. Р. А. Майданика, ризик визначається як різновид юридичної 
презумпції, що полягає у можливості виникнення збитків або придбання благ від дійсної 
небезпеки або в надії на дію випадку, включену до умов цивільного зобов’язання чи про-
фесійної діяльності як юридичний факт (їх сукупність), що може настати або не настати 
[11, с. 68]. 

І. В. Волосенко, з’ясовуючи у своєму дисертаційному дослідженні поняття ризику, 
приходить до висновку про доцільність розуміння його як цивільно-правової і загально-
правової категорії. Ризик автор тлумачить як включений до умов цивільного зобов’язання 
чи професійної діяльності юридичний факт (дію, подію), що може настати або не настати, 
наслідком якого можуть бути три економічних результати: негативний (програш, збитки, 
шкода), нульовий і позитивний (виграш, вигода, прибуток) [12, с. 14–18]. 
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Р. Б. Сабодаш, досліджуючи проблеми страхування кредитних ризиків, виділяє по-
зитивний і негативний ризики. Позитивний ризик, який автор ще називає шанс, – це ризик, 
який за значної ймовірності виникнення негативного наслідку призводить до отримання 
суб’єктом правовідносин бажаного для нього результату. Негативний ризик – це ризик, 
який за значної ймовірності виникнення негативного наслідку призводить до настання 
небажаних наслідків для суб’єкта таких правовідносин. Узагалі під ризиком учений розу-
міє юридичну категорію, що передбачає суб’єктивне ставлення особи до результатів 
об’єктивних явищ, які виникають, тривають та припиняються незалежно від волі суб’єкта, 
що виражається у свідомому розумінні ймовірності настання негативних наслідків і (або) 
бажанні отримання позитивного результату [13, с. 6, 10]. 

У сучасних публікаціях зустрічаються також наступні визначення поняття ризику. Ри-
зик – це можливість (ймовірність) настання певних наслідків (результатів), які суб’єкт цивіль-
них правовідносин міг передбачити (або повинен був передбачити) та вчинити (або не вчи-
нити) дії, що направлені на зменшення негативного впливу цих наслідків або взагалі на 
уникнення їх шляхом дотримання правил обґрунтованого ризику (це правила, за яких пози-
тивний результат від здійснення певної діяльності значно перевищує можливість (ймовір-
ність) настання негативних наслідків) [14, с. 108]. Ризик є виправданою необхідністю, обґру-
нтованою потребою у залученні небезпечних об’єктів у певній сфері діяльності [15, с. 4].  

Наведені визначення, як видно, не містять єдиного розуміння ризику, тому у науці 
виокремлюють три підходи до визначення сутності ризику: об’єктивний, суб’єктивний та 
об’єктивно-суб’єктивний або змішаний. 

Відповідно до об’єктивного підходу ризик розуміється як елемент об’єктивної дійс-
ності. Саме тому його визначають як можливість (ймовірність) настання певних наслідків 
(результатів), переважно негативного характеру. Прихильники такого підходу пояснюють 
свою позицію тим, що ризик є можливою небезпекою настання негативних наслідків, а 
об’єктивною категорією він є тому, що існування небезпеки випадкового настання негати-
вних наслідків не залежить від волі та свідомості людей [4, с. 37]. 

Суб’єктивна складова ризику характеризується альтернативністю поведінки особи, 
її можливістю обирати ризикогенні ситуації. Власне це ті психічні процеси, результатом 
яких стає вибір суб’єктом певного варіанту поведінки. 

Об’єктивно-суб’єктивний або змішаний підхід до визначення сутності ризику перед-
бачає поєднання елементів та характеристик ризику, притаманних попереднім двом під-
ходам. Суб’єкт, опиняючись в ситуації небезпеки випадкового настання негативних нас-
лідків, яка не залежить від його волі та свідомості, розуміючи та усвідомлюючи можливі 
позитивні та негативні наслідки своєї діяльності, приймає на себе настання негативних 
результатів, хоча сподівається на позитивні. Усвідомлення факторів ризику, визначення 
ступеню ймовірності та рівня ризику, передбачення можливих результатів своєї діяльності 
проявляється у вольовому акті, який і є результатом вибору певного варіанту поведінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний стан приватноправових відносин значним чином розширив можливості 
фізичних та юридичних осіб володіти, користуватися та розпоряджатися свою власністю. 
Разом з тим, реалізація законодавчих положень про управління державною, комуналь-
ною та власністю Українського народу не дозволяє говорити про ефективне управління 
об’єктами, які мають загальнодержавне та місцеве значення.  

Слід погодитися, що поняття «управління» застосовується як комплекс дій, спрямо-
ваних на об’єкт права власності чи іншого титульного володіння [1]. Таким чином, управ-
ління публічною власністю характеризуються як приватноправові правомочності уповно-
важених органів з метою здійснення права власності. Вважаємо за доцільне розглянути 
особливості управління комунальним майном через механізм створення підприємств.  

Господарсько-правове розуміння підприємства дисонує з положеннями ст. 191 ЦК 
України, відповідно до якої підприємство визнається єдиним майновим комплексом, що 


