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CONCEPTUALIZATION OF THE CATEGORY "POLITICAL RISK GOVERNANCE"

Статтю присвячено аналізу концептуалізації поняття "управління політичними ризиком" у на-
уково-дослідницькому дискурсі. Аналізуються сучасні наукові підходи до розуміння термінів
"управління ризиком" (risk governance), "ризик-менеджмент" (risk management) та "процес
ризик-менеджменту". Зроблено висновок про помилковість підміни змісту поняття "ризик-ме-
неджмент" категорією "процес ризик-менеджменту", що має місце у фахових дослідженнях з
ризикології. Особливу увагу приділено інтерпретації терміну "управління ризиками" (risk
governance) у зарубіжних урядових документах і посібниках із управління державними ризика-
ми. У результаті аналізу з'ясовано, що цей термін виводиться не з категорії "management", а
"governance", тобто "врядування" і нормативної концепції публічного управління, відомої як
"добре врядування". На основі проведеного дослідження визначено сутнісний зміст управлін-
ня політичними ризиками як категорії державно-управлінської науки.

This article analyzes the conceptualization of the term "political risk governance" in research
discourse. The modern scientific approaches to understanding the terms "risk governance", "risk
management" and "risk management process" are analyzed іn the article. As author shows, the base
concept that describes management of risks in practical-applied, theoretical and methodical
publications devoted to enterprise risk management processes, in modern international risk
management standards and scientific researches considering risk as an economic category primarily
is revealed through the terms "risk management "and" risk management process". The professional
literature, as shown by the analysis conducted by the author, explained the concept of risk
management mainly as a process of management entity influence on the control object, which aims
at identifying the widest possible range of risks and ways to reduce their negative impact to an
acceptable level. At the same time, the article concludes that the category "risk management
process" often mistakenly replaces the concept of the risk management concept. Risk management
process by itself only defines the risk management structure and technically designed to provide a
unified system of continuous and sequential actions to overcome the negative consequences of risky
decisions or events.

Interpretation of the term "risk governance" in foreign government documents and manuals has
particular attention. The analysis shows that this term does not come from the category of
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"management", but "governance" and the normative concept of public administration, known as
"good governance", which is a fundamental difference from other approaches to understanding the
essential nature of managing political risks by the state. Conducted research clarified the essential
content of political risk governance as a category of public administration science. The author
proposes to understand this category as not only government actions taken to mitigate or prevent
the consequences of political risks, but also the interaction of all non-governmental actors involved
in this activity, as well as all actions and procedures that constitute the structure of the risk
management process.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблематика управління політичними ризиками

це — комплекс складних проблем, що включають у себе
сукупність механізмів і інститутів із управління со-
цієтальною системою, всіма аспектами її безпеки, полі-
тичну культуру, а також різні уявлення про самий (по-
літичний) ризик, який можна цілком обгрунтовано відне-
сти до одного із видів державно-управлінських ризиків,
а саме як потенційний соціально небезпечний продукт
процесу вироблення державної політики або в більш за-
гальному плані — роботи системи державного управл-
іння.

Однак серед науковців, які навіть досліджують про-
блеми, пов'язані з управлінням політичними ризиками
на рівні державного управління, немає чіткої й одно-
значної думки щодо інтерпретації самого концепту
"управління ризиком", а отже, і категорії "управління
політичними ризиками". Різночитання по самій суті цьо-
го поняття починаються вже на етапі перекладу англо-
мовних слів "risk management" і "risk governance". Обид-
ва терміни перекладаються з англійської на українську
та інші мови, або як "управління ризиками", або як "ри-
зик-менеджмент", що створює певну плутанину в інтер-
претації сутнісного змісту даного поняття. Фахова літе-
ратура по-різному розглядає це поняття, у тому числі,
його риси, особливості, складові, функції та етапи. Ба-
гатоманітність наукових поглядів щодо сутності управ-
ління ризиками пояснюється існуванням різних методич-
них підходів до його визначення та використання в уп-
равлінській діяльності різноманітних інститутів. Як на-
слідок, існуючі наукові підходи, що інтерпретують це
поняття, або недостатньо повно характеризують його
як державно-управлінську категорію, або не взагалі
приділяють належної уваги його інтерпретації саме в
такому аспекті. Все це робить актуальним проведення
розвідки, присвяченої концептуалізації категорій
"управління ризиком" і відповідно "управління політич-
ними ризиками".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різним аспектам теорії управління політичними ри-
зиками приділялося багато уваги в роботах провідних
іноземних і вітчизняних дослідників, зокрема, Т. Аве-
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на, Г. Бхатти, К. Ващенко, О. Віннічук, В. Гранатурова,
А. Загороднього, В. Кривошеїна, В. Масюк, А. Старо-
стіної, О. Ренна, О. Устенко, А. Фомичева, Д. Хаббер-
да, Г. Чернової, Р. Яресько та ін.

Переважна більшість фахівців-ризикологів вивча-
ють місце і роль ризик-менеджменту у бізнес-процесах,
фокусуючись на інтерпретації його як складової стра-
тегічного або оперативного управління кампанією. Вод-
ночас у ризикологічній науковій літературі приділено
недостатньо уваги висвітленню сутнісного змісту тер-
міну "управління політичними ризиками" як категорії
державно-управлінської науки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз концептуалізації терміну

"управління ризиком" у науково-дослідницькому дис-
курсі, на базі якого ставиться завдання з'ясувати сутні-
сний зміст управління політичними ризиками як категорії
державно-управлінської науки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У практико-прикладних і теоретико-методичній ви-
даннях, присвячених управлінським процесам в підприє-
мницькій діяльності, сучасних міжнародних стандартах
із управління і наукових виданнях, що розглядають ри-
зик як економічну категорію, поняття управління ризи-
ком розкривається через терміну "ризик-менеджмент".

Так, у міжнародному стандарті управління ризика-
ми ISO 31000:2009, що нині є останнім з прийнятих
міжнародних стандартів, створених Міжнародною
організацією зі стандартизації (ISO), ризик-менеджмент
визначається як "скоординовані дії для того, щоб на-
правляти і контролювати організацію щодо ризиків"
[25].

В економічній науковій літературі найбільш поши-
реними визначеннями ризик-менеджменту як економі-
ко-управлінську категорії можна вважати такі:

— процес розробки та впровадження програми
зменшення будь-яких випадкових збитків (програми
управління ризиками на рівні підприємства), що охоп-
лює дві стадії: попередню (вивчення всієї, необхідної
для складання програми управління ризиками, інфор-
мації та прийняття певних рішень) й основну (розробка
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та перегляд конкретної програми управління ризиками)
(у вузькому змісті) (А. Фомічєв) [15, с. 125];

— система управління ризиком та фінансово-еко-
номічними відносинами, які виникають у процесі управ-
ління (І. Балабанов) [1, с. 86];

— управління організацією з урахуванням факторів
ризику (тобто випадкових подій, що впливають на орга-
нізацію) на основі особливої процедури їх виявлення й
оцінки, а також вибору і використання методів нейтра-
лізації наслідків цих подій, обміну інформацією про ри-
зики і контролю результатів застосування цих методів)
(А. Старостіна) [13, с. 119].

Досить близькими до попередніх є визначення тер-
міну "ризик-менеджмент", що даються в англомовних
практико-прикладних за своєю спрямованістю джере-
лах, присвячених організації управлінської діяльності в
різних організаціях, переважно підприємствах. Це не
дивно, адже вище вказані дефініції є, або прямим пере-
кладом досліджуваного терміну з англомовних джерел,
або просто базуються на нижче вказаних визначеннях-
відповідниках. Зокрема можна навести такі дефініції:

— це триваючий у часі процес виявлення, аналізу,
оцінки і зниження втрат, моніторинг і контроль ризиків
та фінансових ресурсів, спрямований на зниження не-
гативних наслідків (Університет Маркетт, США) [29];

— "ризик-менеджмент включає в себе виявлення,
оцінку і розстановку пріоритетів у сфері ризиків, за яки-
ми йде скоординоване економічне використання ре-
сурсів, спрямоване на мінімізацію, моніторинг і конт-
роль за ймовірністю і / або впливом негативних подій,
а також на максимізацію реалізації можливостей"
(Д. Хаббард) [24, p. 46];

— "процес, за допомогою якого організації мето-
дично усувають ризики, пов'язані з їхньою діяльністю,
з метою досягнення стійкої переваги в рамках кожного
виду діяльності і по всьому портфелю всіх видів діяль-
ності… Ризик-менеджмент має бути безперервним про-
цесом, який інтегрований у саму стратегію розвитку
організації та у процес реалізації цієї стратегії. Він по-
винен методично вирішувати всі ризики, пов'язані з
діяльністю організації в минулому, сьогоденні і, зокре-
ма, в майбутньому" (Інститут Ризик-менеджменту (IRM),
Сполучене Королівство Великобританія) [18].

У вітчизняній фаховій літературі з ризикології інтер-
претація терміну "управління ризиками" часто нічим не
відрізняється дефініцій ризик-менеджменту. Типовими
дефініціями терміну "управління ризиками", наприклад,
є такі:

— це процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом
ризиків і ухваленням рішень, які включають максиміза-
цію позитивних і мінімізацію негативних наслідків на-
стання ризикованих подій (О. Віннічук) [3, с. 102];

— сукупність методів, прийомів, заходів, що доз-
воляють певною мірою прогнозувати настання ризико-
ваних подій і вживати заходів щодо виключення або зни-
ження негативних наслідків їх настання (В. Гранатуров)
[5, с. 78];

— процес впливу на суб'єкт управління, за якого
забезпечується максимально широкий діапазон охоп-
лення можливих ризиків, їх обгрунтоване прийняття та
зведення ступеню їх впливу до мінімальних меж, а та-
кож розробка стратегії поведінки даного суб'єкту в разі

реалізації конкретних видів ризику (О. Устенко) [14,
с. 83];

— процес прийняття і виконання управлінських
рішень, які мінімізують негативний вплив на державу,
суспільство, організацію або особу збитків, викликаних
випадковими подіями (Г. Чернова) [16, с. 43];

— "управління політичним ризиком в широкому зна-
ченні — це процес виявлення та оцінки політичних ри-
зиків, а також вибір методів та інструментів управління
для оптимізації (мінімізації) політичного ризику. Це не-
обхідність використовувати в управлінській діяльності
різноманітні підходи, процеси, заходи, які дозволяють
певною мірою (наскільки це можливо) прогнозувати
можливість настання ризикованих подій і домагатися
зниження ступеня ризику до припустимих меж" (В. Кри-
вошеїн) [10, с. 225].

Загалом існуючі наукові підходи до визначення тер-
міну "управління ризиками" (у значенні risk management)
недостатньо повно характеризують цю управлінську
категорію. Більшість точок зору фактично зводяться до
інтерпретації ризик-менеджменту як процесу впливу
суб'єкта управління на об'єкт управління, що спрямо-
вується на виявлення максимально широкого діапазо-
ну можливих ризиків і шляхів зменшення негативного
впливу останніх до прийнятного рівня. Такий підхід фак-
тично концентрує основну увагу суб'єктів управління
ризиками навколо самого процесу ризик-менеджмен-
ту, який також є досить усталеною категорією.

Для порівняння можна навести такі дефініції термі-
ну "процес ризик-менеджменту":

— "полягає у моделюванні ризикових ситуацій та
наслідків від їх настання завдяки дослідженню минулих
помилок і досвіду інших підприємств тієї ж самої сфери
діяльності, включаючи формування відповідних заходів
з управління і мінімізації ризиків" [17, с. 47];

— є систематичним використанням методів, спо-
собів і прийомів для вирішення завдань, що стосуються
ризиків: установлення контексту, аналізу (виявлення й
оцінки) впливу, моніторингу і комунікації [19];

— "процес ризик-менеджменту можна відобразити
послідовністю етапів, кінцевою метою яких є уникнен-
ня втрат або ж їхня мінімізація у разі настання ризико-
вих подій" [12, с. 72].

З огляду на той факт, що процес управління ризи-
ком є складною і багаторівневою процедурою, його
умовно прийнято розділяти на ряд послідовних етапів.
Щоправда єдиного підходу з приводу структури такої
процедури представниками сучасної ризикології не ви-
роблено.

Окремі фахівці з управління ризиками виділяють
п'ять послідовних етапів процесу ризик-менеджменту:
1) ідентифікація і аналіз ризику; 2) аналіз альтернатив-
них підходів до управління ризиком; 3) вибір методів
управління ризиком; 4) реалізація обраного методу
управління ризиком; 5) моніторинг результатів і вдос-
коналення системи управління ризиком [16, с. 58—64].

Інші вважають, що процес управління ризиками по-
винен складатися з чотирьох фаз, однак науково-мето-
дологічні позиції щодо їх послідовності різняться, а
зміст етапів може набувати різного наповнення.

Наприклад, А. Загородній і Л. Пилипенко виділяють
такі етапи: 1) виявлення та розпізнавання (ідентифіка-
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ція ризиків); 2) оцінювання ризиків; 3) вибір і реалізація
методів управління ризиками; 4) аналіз результатів
управління та покриття можливих збитків [7, с. 60]. Вод-
ночас, на думку К. Ващенко, у разі експертно-аналітич-
ного забезпечення державної політики управління полі-
тичними ризиками має передбачати такі кроки: 1) вияв-
лення і аналіз чинників ризику; 2) вимірювання та оцін-
ка ризику; 3) прогнозування політичних ризиків; 4) мі-
німізація негативних наслідків політичних ризиків та їх
попередження [2, с. 35].

З точки зору В. Вітлінського, в управлінні ризиком
необхідно виділяти сім етапів: 1) інформаційно-аналі-
тичний етап, за допомогою якого оцінюють всю су-
купність ризиків незалежно від того, чи апарат управлі-
ння зможе впливати на них у випадку їхньої реалізації
чи ні; 2) ідентифікація, за якої визначають параметри
всіх можливих ризиків з урахуванням управлінської
діяльності і напрямів діяльності організації; 3) аналіз
ризику, у результаті якого вирішують питання про
доцільність займатися певним напрямом діяльності за
наявності інформації про вже ідентифіковані ризики;
4) зниження рівня ризику, що передбачає пошук шляхів
своєчасного захисту від недопустимого ризику і розроб-
лення механізму їхньої реалізації; 5) контроль можли-
вої чи наявної ситуації; 6) реалізація програми дій у разі
виникнення ризику; 7) аналіз, висновки і пропозиції на
перспективу [4, с. 319—320].

Аналогічним чином вважає провідний український
фахівець з політичної ризикології В. Кривошеїн. Він
виділяє процес ризик-менеджменту такі кроки [10,
с. 232—233]:

— інформаційно-аналітична стадія: дає можливість
оцінити виникнення всієї сукупності політичних ризиків
незалежно від того, зможе чи ні апарат управління чи-
нити вплив на них у випадку їхньої актуалізації;

— стадія ідентифікації: встановлюються можливі
параметри всіх можливих політичних ризиків з ураху-
ванням управлінської діяльності та напрямів діяльності
суб'єкта.

— стадія комплексного аналізу політичних ризиків:
проведення якісного та кількісного аналізу політичних
ризиків з розрахунком ступеня їх можливого впливу на
функціонування об'єкта управління. На цьому кроці, як
зазначає дослідник, ще можливо уникнути політичного
ризику, якщо він не задовольняє умовам стратегії су-
б'єкта, але водночас з'являється ризик невикористаних
можливостей;

— стадія зниження ступеня політичних ризиків та
планування дій суб'єкта: здійснюється пошук шляхів
своєчасного і якісного захисту від неприпустимого рівня
політичного ризику і розробка конкретного механізму
їх реалізації;

— стадія контролю можливої чи наявної ситуації:
передбачається моніторинг ризикованої ситуації, щоб
на певній стадії можна було завчасно й адекватно від-
реагувати на обставини, що виникли в ході реалізації
запланованих дій;

— стадія реалізації програми дій у випадку виник-
нення ризику: при настанні несприятливих обставин
відбувається реалізація відповідного плану дій;

— стадія аналізу дій щодо управління політичними
ризиками, формування висновків і пропозиції на перс-

пективу: негативні і позитивні наслідки управлінських
рішень формують досвід, який необхідно використову-
вати в подальшій діяльності.

Попри очевидну різницю у підходах дослідників
щодо структури процесу ризик-менеджменту, вищевка-
зані класифікації об'єднує декілька спільних рис.

По-перше, станом на сьогодні в основі всіх практич-
них заходів з управління ризиком, в описаних вище схе-
мах, лежить концепція прийнятного ризику, яка поля-
гає в прагненні знизити ризик до безпечного рівня, а не
повного його усунення, що неможливо. Такий підхід у
цілому не викликає жодних сумнівів, оскільки є на-
слідком розуміння природи ризику, й як економічної (де
ризик, крім іншого, обіцяє також потенційно велику ви-
нагороду), й як соціокультурної категорії (де ризик,
зокрема, є природним атрибутом ризикогенних (глоба-
лізованих) соцієтальних систем сучасності), найкраще
розкритої у поглядах представників теорії "суспільства
ризику" У. Бека, Е. Гідденса, О. Яницького, а також кон-
цепції Н. Лумана.

По-друге, усі вони описують загальну і, що важли-
во, замкнену, яка має логічний початок і кінець, струк-
туру управління різного роду ризиками на рівні певної
організації, передусім підприємства. І ось тут є декіль-
ка співних моментів.

Почнемо з того, що саме у комерційному секторі
відбувалося зародження і становлення самої концепції
ризик-менеджменту як особливої функції корпоратив-
ного управління, яка потребувала формалізації з метою
визначення і підвищення її ефективності. Спочатку
більшість стандартів і методик, що визначали структу-
ру процесу ризик-менеджменту не мали необхідної
теоретичної бази, і часто менеджмент компаній розгля-
дав їх як джерело бюрократизації процесів управління
комерційною організацією [11, с. 72]. Однак зі зростан-
ням технічного і соціального прогресу відбувалося і
зростання чинників невизначеності для діяльності ком-
паній, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Не-
обхідність у нових підходах до управління комплексни-
ми і складними ризиками, будь то корпоративні або по-
літичні, актуалізованими в умовах невизначеності про-
цесів глобалізації, призвела до різних зусиль із розроб-
ки нових універсальних структур ризик-менеджменту,
які відповідають запитам різних інститутів, як комер-
ційного сектора, так і державного. Логічним результа-
том таких пошуків стало розроблення й впровадження
міжнародних стандартів ризик-менеджменту. Тут пере-
дусім можна згадати такі стандарти:

— стандарт управління ризиками FERMA RMS [23]
— спільний продукт кооперації Національного форуму
Великобританії з питань ризик-менеджменту в гро-
мадському секторі (ALARM), Інституту ризик менедж-
менту (IRM), Асоціації ризик-менеджменту та страхуван-
ня (AIRMIC);

— стандарт корпоративного ризик-менеджменту
COSO ERM [22] (The Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission), орієнтований,
передусім, на підвищення достовірності корпоративної
звітності й розроблений за сприяння Комітету органі-
зацій-спонсорів Комісії Тредвея (США) — організації, що
спеціалізується виробленні відповідних рекомендацій, у
тому числі у сфері управління ризиками компаній;
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— міжнародний стандарт управління ризиками —
ISO 31000:2009 [25], який станом на сьогодні часто на-
зивається "золотим стандартом ризик-менеджменту".
Його сильною стороною стала уніфікація підходів до
процедури управління ризиками. Він може бути засто-
сований до будь-якого типу ризиків, незалежно від того,
яку природу вони мають, а також забезпечує підтримку
усім прийнятим раніше стандартам з управління ризи-
ками, що використовують різні типи інститутів у різних
сферах, у тому числі у державному управлінні.

Водночас варто зазначити, що стандарти управлін-
ня підприємницькими ризиками, котрі, як правило, і ле-
жать в основі різноманітних дослідницьких класифі-
кацій етапів процесу ризик-менеджменту, у тому числі
політичного (див., наприклад, ідентичні класифікації
В. Кривошеїна для політичних і В. Вітлінського для
підприємницьких ризиків), більше фокусуються на
управлінні операційними та стратегічними ризиками ко-
мерційних організацій, недооцінюючи вплив інших фак-
торів, наприклад, соціокультурного контексту, який се-
ред іншого визначає перцепцію тих чи інших ризиків на
рівні цілих соціумів. Це означає, що, крім так званого
"фактичного" виміру ризику (який може бути виміряний
оцінювачами ризику), у процес управління ризиками та-
кож повинен бути включений "соціокультурний" кон-
текст [20, р. 53], оскільки політичні ризики є продуктом
саме такого середовища і характеризуються впливом
на всю соцієтальну систему. Як наслідок, різні компо-
ненти ризик-менеджменту, особливо політичного, по-
винні бути належним чином спроектовані, так щоб мати
можливість працювати як з "фактичним", так і з "соціо-
культурним" контекстом, тобто включати різні цінності
і уявлення плюралістичних суспільств [20, р. 53]. Чому в
вище описаних класифікаціях зі зрозумілих причин не
приділяється належної уваги.

З цього випливає важливий висновок, що підприєм-
ницькі і політичні ризики мають неоднакову природу.
Ці відмінності необхідно враховувати в структурі про-
цесу управління ризиками.

Підсумовуючи блок, присвячений проблемі спів-
відношення категорій ризик-менеджменту і процесу
управління ризиками, можемо стверджувати, що остан-
ній технічно покликаний забезпечувати єдину систему
безперервних і послідовних у часі дій щодо подолання
негативних наслідків від ризикованих рішень або подій,
однак він не повинен підміняти собою власне саме уп-
равління ризиками, яке, як буде показано нижче, є більш
комплексним поняттям. Точніше навпаки, поняття управ-
ління ризиками не коректно звужувати до самої проце-
дури ризик-менеджменту, яка лише описує структуру
управління ризиками що, судячи з поширених дефініцій
досліджуваного терміну, доволі часто робиться багать-
ма фахівцями.

Повертаючись до проблеми визначення сутності
категорії "управління ризиками", то як свідчать деякі
підходи іноземних колег, що мають тривалий досвід у
вивченні проблем управління системними ризиками, у
тому числі політичними, даний концепт у значенні risk
governance має ширше значення ніж ризик-менеджмент.

Так, за визначенням Міжнародної ради з управлін-
ня ризиками, відомого міжнародного неурядового ана-
літичного центру (IRGC), термін "управління ризиками"

(risk governance) включає в себе сукупність дійових осіб,
правил, угод, процесів і механізмів, пов'язаних із тим,
як відповідна інформація про ризики збирається, ана-
лізується і передається, а також приймаються управ-
лінські рішення [20, р. 50].

З першого погляду можна не побачити відміннос-
тей із попередніми дефініціями. Однак у цьому контексті
управління ризиками не обмежується лише внутрішні-
ми рішеннями і діями з боку урядових або приватних
організацій стосовно ризику, воно також включає не-
обхідність співпраці і координації між різними зацікав-
леними сторонами, що часто знаходяться по-за межа-
ми конкретного інституційного середовища прийняття
рішень. Тобто управління ризиками, особливо політич-
ними, з такої точки зору, є багатоакторним процесом.
Але не тільки. Воно також включає в себе різні контек-
стуальні чинники, такі як інституційні механізми (наприк-
лад, нормативно-правова база, яка визначає відносини,
ролі і обов'язки акторів і механізми їх координації), а
також політичну культуру, включаючи різні уявлення про
саму природу ризику [20, р. 50].

Таким чином, розуміння даного терміну виводиться
із категорії "governance", а не "management", яка зде-
більшого використовується для маркування управлінсь-
ких процесів у комерційному секторі, що є принципо-
вою відмінністю у підходах до розуміння сутнісної при-
роди управління саме політичними ризиками.

В останнє десятиліття термін "врядування", саме так
сучасні фахівців з державного управління переклада-
ють з англійської слово governance (див., наприклад: [8],
придбав величезну популярність у літературі з міжна-
родних відносин, порівняльної політології, державно-
го управління, соціології довкілля, технологій, а також
дослідження ризиків.

У самому загальному розумінні концепція врядуван-
ня ("governance") включає в себе управління держав-
ним сектором, підзвітність органів публічної влади, вер-
ховенство закону (зокрема, забезпечення прав влас-
ності), прозорість ухвалення рішень і доступ до інфор-
мації, компетентність уряду і захист прав людини за
допомогою верховенства закону [21, р. 11; 26, р. 4—5].
Споріднений термін, "добре врядування" (good
governance), є нормативним поняттям і розширив цей
концепт за рахунок таких компонентів як: удосконален-
ня державного управління (включно з реформою дер-
жавних фінансів і децентралізацію), розвиток грома-
дянського суспільства і демократичних принципів управ-
ління, що включає приділення великої ваги консульта-
ційним процедурам із зацікавленими групами під час ви-
роблення державної (тут краще сказати публічної) по-
літики (див., наприклад: [6; 9]).

Таким чином, з точки зору концепції врядування
неурядові актори відіграють все більш важливу роль і
стають все більш важливими в державному управлінні
політичними та іншими ризиками, оскільки вони воло-
діють вирішальними перевагами стосовно інформації та
ресурсів у порівнянні з державою. Тому розуміння тер-
міну "управління ризиками" (тут логічніше використо-
вувати словосполучення "врядування ризиками", але
суто фонетично воно звучить дисгармонійно), запропо-
новане фахівцями IRGC, значно адекватніше, на наш
погляд, ніж інші підходи до визначення даного поняття,
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відповідає реаліям організації управління ризиками, тим
більше політичними, сучасною державною.

У рамках даного підходу до категорії "управління
ризиками" ключове значення набуває комунікації і кон-
сультації. Дослідники (див. [20, р. 52; 27; 28, р. 55—56])
виділяють чотири основні функції процесу комунікацій
і консультацій стосовно ризиків, у тому числі політич-
них, які спрямовані на те, щоб допомогти всім зацікав-
леним сторонам, а також широкої громадськості, зро-
бити усвідомлений вибір стикаючись із потенційно не-
безпечними подіями:

— освіта та просвіта, що означає інформування гро-
мадськості про ризики, включаючи результати оцінки
ризиків та їх обробки відповідно до стратегій управлін-
ня ризиками;

— навчання ризикам і спонукання до змін поведін-
ки, що допомагає людям справлятися з ризиками;

— зміцнення довіри до установ, які відповідають за
оцінку ризиків і управління ними, для того щоб надати
людям впевненості в тому, що особи, відповідальні за
оцінку ризиків та їх обробку, діють ефективно, і прий-
нятний спосіб;

— участь у прийнятті рішень, пов'язаних із ризиком,
а також вирішення конфліктів шляхом надання зацікав-
леним сторонам і представникам громадськості можли-
вості брати участь в ухваленні рішень, пов'язаних із ри-
зиком.

Отже, можна підсумувати, що управління політич-
ними ризиками як державно-управлінську категорію, з
урахуванням вищевикладеного, можна охарактеризува-
ти як дії органів державного управління, що вживають-
ся для пом'якшення або запобігання наслідкам політич-
них ризиків, так і взаємодії всіх неурядових акторів,
задіяних у цій діяльності, а також усі дії й процедури,
що представляють собою структуру процесу ризик-ме-
неджменту.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз концептуалізації категорії "управління ризи-
ком" показує, що більшість наукових підходів фактич-
но фокусуються на інтерпретації цього терміну у зна-
ченні ризик-менеджменту (risk management), тобто як
процесу впливу суб'єкта управління на об'єкт управлін-
ня, що спрямовується на виявлення максимально ши-
рокого діапазону можливих ризиків і шляхів зменшен-
ня негативного впливу останніх до прийнятного рівня.
Однак недоліком такого підходу стало зближення або
підміна змісту терміну "ризик-менеджмент" іншою ка-
тегорією — "процес ризик-менеджменту", який лише
окреслює структуру управління ризиками і технічно по-
кликаний забезпечувати єдину систему безперервних і
послідовних у часі дій щодо подолання негативних
наслідків від ризикованих рішень або подій.

Водночас термін "управління ризиками" у зарубіж-
ній фаховій літературі часто інтерпретується і в іншому
значенні — як risk governance, що, як з'ясувалося, має
ширше значення ніж risk management. У цьому дослід-
женні ми вважаємо обгрунтованим визначення терміну
"управління ризиками" (risk governance), запропонова-
не Міжнародною радою з управління ризиками (IRGC).
Такий термін за дефініцією IRGC "включає в себе су-

купність дійових осіб, правил, угод, процесів і ме-
ханізмів, пов'язаних із тим, як відповідна інформація про
ризики збирається, аналізується і передається, а також
приймаються управлінські рішення". З урахуванням ви-
щесказаного, концепт "управління ризиком" виводить-
ся не з категорії "management", а "governance", себто
"врядування" і нормативної концепції публічного управ-
ління, відомої як "добре врядування" (належне вряду-
вання — з англ. "good governance"), що є принциповою
відмінністю від інших підходів до розуміння сутнісної
природи управління політичними ризиками.

Таким чином, управління політичними ризиками як
категорія державно-управлінської науки, розуміється
автором не тільки як дії органів державного управлін-
ня, що вживаються для пом'якшення або запобігання
наслідкам політичних ризиків, але і взаємодії всіх не-
урядових акторів, задіяних у цій діяльності, а також всі
дії й процедури, що представляють собою структуру
процесу ризик-менеджменту. Водночас розкриття суті
та змісту досліджуваної категорії потребує осмислення
її як виду управлінської діяльності на державному рівні
в усіх її специфічних проявах, притаманних інституціо-
нальному середовищу державного управління. Останнє
розглядається автором як перспективний напрям по-
дальших наукових розвідок.
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