
Педагогіка – Педагогика – Pedagogy 
 

 "Наука і освіта", №6, 2015                                                137   

Mykola Tsarenko, 
PhD (Candidate of Technical Sciences), associate professor, 

 Department of Applied Mathematics and Information Technology,  
Inna Nikulina, 

3
rd

-year student, Faculty of Physics and Mathematics, 
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 

26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine 
 

APPLICATION OF MULTIMEDIA IN FORMING METHODICAL 

 COMPETENCE OF FUTURE PHYSICS TEACHERS 

In the article a systemic approach to application of multimedia aimed at forming methodic competence of future 

physics teachers is elaborated and proposed. Based on the competency approach, methods of teaching physics to peda-

gogical university students with the use of multimedia were worked out and offered for practical application. Consider-

ing methodic competency as a component of professional training, the current state of methodic readiness of a physics 

teacher under conditions of the credit based modular learning was reviewed. The idea of implementing multimedia into 

training process is reviewed from the standpoints of psychology and pedagogy, nature and didactic opportunities of 

training information media-visualization, ergonomic and psychophysiological requirements to its representation when 

teaching physics and methods of teaching it to students majoring in physics. Within two-stage training of physics teach-

ers the procedure of applying multimedia when forming subject competency while studying general and theoretical 

physics at lectures, practicals, and self-guided work with educational material, techniques and ways of academic per-

formance rating under conditions of the credit based modular learning were proposed. Implementation of the proposed 

procedure is put into practice partially in modern textbooks, which combine book and electronic versions of the content 

as illustrated by the chapters “Oscillations and Waves”, “Methods of Teaching Physics. General Issues”. The proposed 

didactic system of applying multimedia in methodic training of future physics teachers is based on the integral approach 

to studying general issues of teaching physics, systemic approach to forming basic notions of school course of physics 

with the use of the developed dynamic computer models and forming teaching and methodic abilities to apply know-

ledge, abilities and skills in teaching practice at the comprehensive school.  
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КАТЕГОРІЯ РИЗИКУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті уточнено сутність понять «ризик», «невизначеність», «ризикована ситуація», «ступінь ризи-

ку», розкрито причини виникнення невизначеності, її типи та особливості, охарактеризовано особливості 

управлінського ризику. 
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Постановка проблеми. Аналіз сучасних тенден-

цій інтеграції українського суспільства  у світовий 

освітній простір зумовлює безліч різних ситуацій, з 

якими стикаються суб’єкти управління, але особливе 

місце займають ситуації ризику і невизначеності. Не-

зважаючи на велику кількість робіт, присвячених ри-

зику і невизначеності, слід констатувати відсутність 

єдиного підходу щодо їх тлумачення.  

Аналіз наукових досліджень. В останні десяти-

річчя об’єктом наукових інтересів все частіше стають 

проблеми ризику та невизначеності в управлінській 

діяльності (І. Арлюкова, Ю. Великий, Т. Гречко, 

В. Гриньова, В. Кравченко, В. Коюда, О. Коюда, 

Т. Лепейко, А. Старостіна, Є. Цвєткова, 

Ю. Ковбасюк, С. Коник, В. Ніколаєв, 

О. Пономаренко, С. Романюк, С. Хаджирадєва, 

В. Черкасов та ін.). 

Мета статті: обгрунтувати невизначеність як 

першопричину ризику в управлінській діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. Вперше поняття 

«ризик» визначено в словнику В. Даля, де розглядало-

ся шляхом аналізу дієслова «ризикувати»: «ризикува-

ти, ризикнути – 1) сподіватися на вдачу, на непевну 

справу, наважитися, йти на авось, робити щось без 

розрахунку, піддатися випадковості, діяти сміливо, 

заповзято, сподіваючись на щастя, ставити на кін (від 

гри); 2) (що або чим) піддаватися небезпеці, мінливо-

сті, невдачі» [3, с. 96]. С. Ожегов під ризиком розгля-

дає можливу небезпеку або дії навдачу, сподіваючись 

на щасливий результат; В. Бусел – усвідомлену мож-

ливість небезпеки або можливість збитків, або неус-

піху в якійсь справі; В. Зінченко і Б. Мещеряков – 

дію, яка спрямована на привабливу мету, досягнення 

якої пов’язане для людини з елементами небезпеки, 

загрозою втрати, неуспіху; А. Петровський, 

М. Ярошевський вважають, що терміну «ризик» від-

повідають три основних взаємопов’язаних значення: 

по-перше, ризик як міра очікуваного благополуччя 

при неуспіху в діяльності; по-друге, ризик як дія, що в 

тому чи іншому відношенні загрожує суб’єкту втра-

тою; по-третє, ризик як ситуація вибору між двома 

можливими варіантами дії; К. Платонов під ризиком 

розуміє звернення до діяльності за відсутності впев-

неності в досягненні її мети. 

Складність та багатоаспектність ризику зумов-

лює існування різноманітних трактувань цього понят-

тя, а саме: як ситуативні дії суб’єкта, спрямовані на 

досягнення привабливої мети, які гарантують успіх, 

реалізація яких повязана з елементами небезпеки та 

неуспіху [9, с. 302]; як усвідомлену можливість небе-

зпеки виникнення непередбачуваних втрат очікувано-

го прибутку, майна, грошей чи соціального ефекту у 

зв’язку з випадковими змінами умов економічної дія-

льності, несприятливими обставинами [5, с. 775]; як 

ставлення інвестора до можливості заробити чи втра-

тити гроші [2, с. 226;
 
10, с. 129]; як ситуативну харак-

теристику діяльності соціальних об’єктів, яка полягає 

в невизначеності її результату та призводить до не-

сприятливих наслідків [4, с. 621]; як, по-перше, нена-

дійність, що властива процесу отримання прибутку 

від інвестицій; по-друге, нестабільність, непевність у 

майбутньому, точніше, рівень непевності, повязаний з 

проектом або інвестиціями [11, с. 412]. 

Отже, аналіз науково-методичної, енциклопедич-

ної та словникової літератури дає можливість конста-

тувати, що одні тлумачення поняття «ризик» 

пов’язують його з можливістю отримання позитив-

них, а інші – негативних наслідків дій. Гіпотетично 

така ситуація пояснюється усвідомленням людьми 

того, що досягти певних позитивних результатів не-

можливо без виконання дій, що можуть призвести і до 

несприятливих наслідків. 

Ризик необхідно розглядати як специфічну фор-

му діяльності, яка реалізується суб’єктом в умовах 

невизначеності, і визначати його основні елементи і 

риси, сукупність і взаємодія яких складають зміст 

цього поняття і характеризують його соціальні функ-

ції, виявляють об’єктивні і суб’єктивні причини, які й 

зумовлюють існування ризику. А. Старостіна, 

В. Кравченко зазначають, що ризик наявний практич-

но в усіх діях людини, якщо є ризик, то не можна точ-

но передбачити результати діяльності. Наявність ри-

зику зумовлює ситуацію непевності (невизначеності) 

стосовно того, які саме результати ми отримуємо. 

Є. Цвєткова, І. Арлюкова аналогічно розглядають 

категорію ризику: як ситуацію невизначеності, не-

однозначності, яка може призвести як до позитивно-

го, так і до негативного результату тієї чи іншої 

економічної дії. 

Слід зазначити, що з приводу тлумачення понять 

«ризик» та «невизначеність» і досі в колі науковців 

триває дискусія. Представники неокейнсіанського 

напряму (Є. Домар, Р. Харрод та ін.) розрізняли кате-

горії «ризик» і «невизначеність», пов’язуючи це з 

умовою: відомі чи ні суб’єкту, що приймає рішення, 

кількісні ймовірності появи визначених подій. Якщо 

ризик характерний для економічних систем з масови-

ми явищами, то невизначеність має місце у тих випа-

дках, коли ймовірності наслідків доводиться визнача-

ти суб’єктивно через відсутність статистичних даних 

за попередні періоди. Економісти неокласичної школи 

(В. Парето, М. Фрідмен та ін.) ототожнювали зазна-

чені поняття. Більшість учених-економістів на сучас-

ному етапі (О. Дуброва, М. Клименко та ін.) дотри-

муються точки зору, згідно з якою поняття «ризик» та 

«невизначеність» не є тотожними, зазначаючи, що у 

ситуаціях ризику використовують об’єктивні значен-

ня ймовірностей на підставі попереднього періоду для 

статистичного прогнозування, тоді як у ситуаціях із 

невизначеністю ймовірність використовується як 

суб’єктивна оцінка можливих наслідків [7, с. 102]. 

Учені (Ю. Великий,  В. Гриньова, В. Коюда, 

О. Коюда, Т. Лепейко та ін.) ризик розглядають як 

діяльність, що пов’язана з подоланням невизначеності 

у ситуації неминучого вибору, в процесі якої є мож-

ливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досяг-

нення передбачуваного результату, невдачі і відхи-

лення від мети [6]. 

На думку В. Лук’янова, Т. Головач, причини ви-

никнення невизначеності та зумовленого нею ризику 

поділяються на три групи. Причини першої групи 

зумовлені принциповою недетермінованістю 

пов’язаних з економікою процесів (які формуються з 

величезної кількості взаємопов’язаних та взаємодію-

чих господарських одиниць, оскільки економічна сис-

тема має яскраво виражену ієрархічну, багаторівневу 

структуру, де вищий рівень ієрархії інтегрує за пев-

ними правилами  інформаційні сигнали нижчих рівнів 

ієрархії та оперує інформаційними потоками); причи-

ни другої групи зумовлені відсутністю вичерпної ін-

формації при організації і плануванні поведінки 

суб’єкта ринкової діяльності або неякісним 

суб’єктивним її аналізом (економічно вигідною є оп-

тимальна неповнота інформації, бо доцільніше оперу-

вати неповною інформацією, ніж намагатись зібрати 
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надто дорогу практично повну); причини третьої гру-

пи зумовлені впливом суб’єктивних чинників (рівень 

кваліфікації, приховування частини інформації, дез-

інформація тощо) [8, с. 32]. 

Цілком доречно, на нашу думку, зауважує 

В. Вітлінський, що невизначеність ситуації залежить 

від багатьох змінних чинників, відсутність (неодно-

значність) чітко визначених цілей та критеріїв їхньої 

оцінки, зрушення в суспільних потребах і споживчо-

му попиті, непередбачувана поява нових технологій і 

техніки, зміна кон’юнктури світового ринку, корекція 

траєкторії руху економіки з політичної необхідності, 

непередбачуваність природних явищ тощо. Вчений 

розрізняє декілька типів невизначеності, а саме: неви-

значеність цілей та критеріїв; неоднозначність оцінок, 

прогнозів розвитку економічного середовища (станів 

економічного середовища); невизначеність дій конку-

рентів; брак часу для прийняття науково обґрунтова-

них рішень; брак даних, зокрема, числових (кількіс-

них), необхідних для обчислень випадкових показни-

ків (параметрів), які беруться до уваги у прийнятті 

рішень [1, с. 40]. 

На думку Е. Короткова невизначеність визнача-

ється тоді, коли результатом дії є набір можливих 

альтернатив, причому ймовірність здійснення кожної 

з них невідома. Існування невизначеності пов’язане з 

неповнотою, недостатністю інформації про об’єкт 

процесу, явища, по відношенню до якого приймається 

рішення, з обмеженістю можливостей людини в зборі 

та переробці інформації, з постійною мінливістю ін-

формації про багатьох об’єктах. Процес прийняття 

рішень передбачає наявність досить повної і правиль-

ної інформації. Однак, на практиці така інформація 

часто буває різнорідною, неповною або перекруче-

ною. 

Підсумовуючи, зазначимо, що через порушення 

причинно-наслідкового зв’язку кожне з визначень, на 

нашу думку, має право на існування, оскільки вони 

цілком припустимі до характеристики окремих випа-

дків в управлінській діяльності, однак не охоплюють 

всього змісту ризику саме в управлінні: не врахову-

ється багатоваріантність управління, його складність, 

специфіка і універсальність, звужуються межі можли-

вої управлінської діяльності. 

Можна продовжити аналіз існуючих підходів до 

визначення поняття «ризик», але для нашого дослі-

дження дуже важливо розглянути зміст ризику в рам-

ках управлінської діяльності, оскільки саме тут зна-

ходиться початкова точка його виявлення. Ризик при-

сутній і є складовим елементом будь-якої управлінсь-

кої діяльності.  

Для того, щоб зрозуміти зміст ризику в управлін-

ській діяльності, на нашу думку, необхідно почати з 

тлумачення таких понять, як «ситуація ризику» і 

«ступінь ризику», оскільки вони безпосередньо 

пов’язані зі змістом терміну «ризик». У більшості 

випадків термін «ситуація» визначається як поєднан-

ня, сукупність різних обставини і умов, що створю-

ють певну обстановку для управлінської чи іншого 

виду діяльності [13, с. 66]. Слід констатувати, що іс-

нує безліч різних ситуацій, з якими стикаються 

суб’єкти управління, але особливе місце займають 

ситуації ризику. 

Здійснюючи в реальному житті ті чи інші види 

діяльності, суб’єкт може стикатися з ситуаціями, що 

не мають однозначного рішення, їх можна назвати 

ризиковими. Ризик виникає там, де присутня невизна-

ченість, коли потрібен вибір альтернативних рішень, 

однак ризикова ситуація і невизначеність не одне і те 

ж. Невизначеність існує за умов, коли не відомі ані 

характер, ані кількість можливих рішень, ані резуль-

тати запропонованих варіантів, тобто ситуація, коли 

ймовірність настання яких-небудь подій не може бути 

встановлена і подія настає абсолютно несподівано і 

непередбачено. В умовах невизначеності вибору не-

має, оскільки дозвіл назрілої ситуації залежить не від 

вибору суб’єкта, а від інших об’єктивних причин, сил 

чи обставин.  

Таким чином, ризикова ситуація виникає тоді, 

коли розвиток подій зі стадії невизначеності вступає в 

стадію нестабільності, і виникає потреба вибору. Ко-

жний менеджер освіти, який веде успішну діяльність, 

повинен враховувати ризик, оскільки ризик присутній 

у всіх областях діяльності навчального закладу неза-

лежно від того, враховують його свідомо чи ігнору-

ють.  

В. Кучеренко, В. Карпов, А. Карпов зазначають, 

що невизначеність не слід плутати з непередбачувані-

стю, тому що невизначені ситуації й виникаючі разом 

з ними ризики характеризують ситуацію, коли на-

стання невідомих подій досить імовірно й може бути 

оцінене кількісно. Непередбачуваність же означає 

неможливість точно визначити час, а іноді й місце 

виникнення події. Важливо лише визначити ступінь 

допустимості ризику, за межами якої ризик перетво-

рюється в безрозсудність. Ступінь ризику визначаєть-

ся рівнем ризику, величиною слабко вимірюваною, 

що визначає можливість настання тієї або іншої події 

з цією послідовністю дій.  

Суспільні процеси володіють імовірнісним хара-

ктером, тому в них можлива та чи інша ступінь неви-

значеності. Суб’єкт у своїй практичній діяльності 

здійснює вибір з наявних можливостей, саме тому 

проблема прийняття рішення має конкретне філософ-

ське звучання, оскільки може бути сформульована як 

проблема свободи волі – чи може людина приймати 

рішення, здійснюючи свідомий вибір або не може, 

тому що всі її рішення і практичні кроки заздалегідь 

зумовлені. Проблема вибору має місце тоді, коли з 

багатьох можливостей вибирається одна, саме та, яка 

дозволяє суб’єкту домогтися найвищої ефективності 

своїх дій, тобто представляє бажаний вибір.  

Інший підхід констатують учені (Т. Гречко, 

Ю. Ковбасюк, С. Коник, В. Ніколаєв, 

О. Пономаренко, С. Романюк, С. Хаджирадєва, 

В. Черкасов), зазначаючи, що ризикована ситуація в 
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управлінській діяльності пов’язана зі статистичними 

процесами і її супроводжують три співіснуючі умови: 

наявність невизначеності, необхідність вибору альте-

рнативи і можливість при цьому якісної і кількісної 

оцінки ймовірності здійснення того чи іншого варіан-

ту (альтернативи). Однак, необхідно враховувати мо-

дифікації ситуації ризику: суб’єкт, який робить вибір 

з кількох можливих альтернатив, має в розпорядженні 

об’єктивні ймовірності отримання передбаченого ре-

зультату на основі проведених статистичних дослі-

джень; імовірність отримання очікуваного результату 

може бути передбачена тільки на основі суб’єктивних 

оцінок; суб’єкт у процесі вибору і реалізації альтерна-

тиви має в розпорядженні як об’єктивні, так і 

суб’єктивні ймовірності. 

Таким чином, ситуація ризику (ризикована ситу-

ація) – це різновид невизначеності, коли настання 

подій ймовірно і може бути визначено, тобто в цьому 

випадку об’єктивно існує можливість оцінити ймові-

рність подій, що виникають в результаті спільної дія-

льності партнерів, контрдій конкурентів або супроти-

вників, демографічної кризи, впливу природного се-

редовища на розвиток економіки, впровадження дося-

гнень науки тощо. 

Розглядаючи поняття «ступінь ризику», слід ви-

ділити наступні основні елементи, взаємозв’язок яких 

визначає його сутність: можливість відхилення від 

передбаченої мети, заради якої і реалізується обрана 

альтернатива; імовірність досягнення бажаного ре-

зультату; відсутність впевненості в досягненні поста-

вленої мети; можливість негативних наслідків при 

реалізації тих чи інших дій в умовах невизначеності 

для суб’єкта, який йде на ризик; матеріальні та інші 

втрати, пов’язані зі здійсненням обраної в умовах не-

визначеності альтернативи; очікування небезпеки, 

невдачі в результаті реалізації обраної альтернативи.  

Отже, наявність у ризику зазначених вище еле-

ментів засвідчує, що його зміст недоцільно ототож-

нювати тільки з можливостями негативних наслідків, 

втратами, небезпекою, невдачею або тільки передба-

ченими вдалими результатами, які можуть виникнути 

в ході реалізації обраної в умовах невизначеності аль-

тернативи. Взаємозв’язок і взаємодія основних елеме-

нтів ризику відображають його зміст, все зазначене 

вище дає підставу для розгляду ризику в управлінсь-

кій діяльності.  

Т. Удовицька виділила ознаки, за якими можна 

визначати сутність ризику, а саме: специфічний про-

цес вибору альтернатив, варіантів дій у ситуації не-

визначеності, тобто вибір дії, результат якої визнача-

ється випадком; через безпосередню дію (діяльність 

суб’єкта) у надії на позитивний результат; дію в не-

зрозумілій, невизначеній обстановці, тобто дію у разі 

наявності небезпеки, загрози; через ймовірність не-

гативного характеру наслідків яких-небудь подій 

(імовірність помилки або неуспіху в ситуації з декі-

лькома альтернативами; збиток, пов’язаний з реалі-

зацією рішення; можливість небажаних наслідків у 

результаті дії випадкових чинників; подія, що може 

призвести до будь-яких втрат) [12]. 

Розглядаючи різновиди управлінської діяльності 

й виконуючи специфічні функції, ризик, з одного боку, 

орієнтований на отримання позитивних для системи 

управління результатів ефективними способами в умо-

вах невизначеності та ситуації неминучого вибору. Тим 

самим передбачається прояв необхідних ділових і осо-

бистісних якостей суб’єкта управління, а також їх вдос-

коналення, пошук нових, перспективних шляхів досяг-

нення поставлених цілей, що має важливі економічні та 

соціальні наслідки. З іншого боку, управлінський ризик 

веде до несприятливих соціально-економічних наслід-

ків, оскільки дуже важко дотримуватися об’єктивних 

економічних закономірностей, що суперечить основним 

принципам управління та управлінській діяльності, коли 

вибір альтернативи базується на неповній і недостовір-

ній вихідній інформації. 

Альтернативність, на думку В. Лукянова, 

Т. Головач, В. Черкасова, є властивістю управлінського 

ризику, яка є обов’язковою умовою – необхідністю ви-

бору з декількох найбільш можливих варіантів (альтер-

натив) управлінських дій. При цьому, залежно від ситу-

ації ризику, альтернативність володіє різним ступенем 

складності і може розв’язуватися різними способами, 

однак необхідно дотримуватися певного механізму, що 

регулює правовий аспект його прояву. Правомірність 

ризику визначається оптимальним поєднанням законно-

сті та заходів, що забезпечують і регламентують можли-

вість йти на обґрунтований ризик. Критерієм такої об-

ґрунтованості виступає право, яке закріплює статус за-

кладу, регламент його діяльності, встановлює функції, 

повноваження, відповідальність, а також сукупність ря-

ду показників: кількісних, якісних соціально-

економічних, морально-політичних тощо. 

Управлінський ризик – це здійснення управлін-

ської діяльності в умовах невизначеності, коли при-

чинно-наслідковий результат не дозволяє прийняти 

оптимальне рішення для досягнення поставленої ме-

ти. Це формулювання В. Черкасова, на нашу думку, 

більш повно розкриває проблему ризиків в управлін-

ській діяльності. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літерату-

ри дає можливість констатувати, що поняття «ризик», 

«небезпека» і «невизначеність» не є синонімами. Не-

безпека не є ризиком, вона існує сама по собі і до пе-

вного моменту не пов’язана з ризиком; небезпека – це 

об’єктивна категорія, реально існуюча поза свідоміс-

тю людини і незалежно від її волі. Невизначеність  

припускає наявність факторів, при яких результати 

дій не є детермінованими, а ступінь можливого впли-

ву цих факторів на результати невідома. 

Визначено, що ризикована ситуація в управлін-

ській діяльності пов’язана зі статистичними процеса-

ми і її супроводжують три співіснуючі умови: наяв-

ність невизначеності, необхідність вибору альтерна-

тиви, можливість якісної і кількісної оцінки ймовір-

ності здійснення тієї чи іншої альтернативи.  
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КАТЕГОРИЯ РИСКА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье уточнена сущность понятий «риск», «неопределенность», «рисковая ситуация», «степень риска», 

раскрыты причины возникновения неопределенности, ее типы и особенности, охарактеризованы особенности 

управленческого риска. Отметим, что риск необходимо рассматривать как специфическую форму деятельности, 
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которая реализуется субъектом в условиях неопределенности, и определять его основные элементы и черты, 

совокупность и взаимодействие которых составляют содержание этого понятия и характеризует его социальные 

функции, обнаруживают объективные и субъективные причины, которые и обусловливают существование рис-

ка. Анализ научно-методической литературы позволяет констатировать, что понятие «риск», «опасность» и 

«неопределенность» не является синонимами. Опасность не является риском, она существует сама по себе и к 

определенному моменту не связана с риском; опасность – это объективная категория, реально существующая 

вне сознания человека и независимо от его воли. Неопределенность предполагает наличие факторов, при кото-

рых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна. Определено, что рискованная ситуация в управленческой деятельности связана со ста-

тистическими процессами и ей сопутствуют три сосуществующие условия (наличие неопределенности, необ-

ходимость выбора альтернативы, возможность качественной и количественной оценки вероятности осуществ-

ления той или иной альтернативы). Управленческий риск рассматривается как осуществление управленческой 

деятельности в условиях неопределенности, когда причинно-следственный результат не позволяет принять оп-

тимальное решение для достижения поставленной цели. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, рискованная ситуация, управленческая деятельность, степень 

риска. 
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CATEGORY OF RISK IN MANAGEMENT ACTIVITIES 

The essence of the concepts of “risk”, “uncertainty”, “risky situation”, “risk level” has been specified in the article. 

The prime causes of uncertainty and its types and peculiarities have been revealed; the features of management risk 

have been described. The review of scientific and methodical literature gives an opportunity to note that despite the 

theoretical and practical relevance of the category of risk, it still remains understudied in modern pedagogical literature. 

It has been determined that the terms “risk”, “danger”, and “uncertainty” cannot be considered as synonyms. Danger is 

not risk, it exists as such and it is not connected with risk to a certain moment. Danger is an objective category, existing 

out of the human consciousness and does not depend on person’s will. Uncertainty assumes factors, which make the 

results of actions undetermined, and the level of the influence on the results is unknown. The representatives of the neo-

Keynesian approach differentiated categories of “risk” and “uncertainty”, explaining this difference by the dependence 

on a situation. Economists of neoclassical school considered these terms to be equal. The majority of modern econo-

mists think that the concepts of “risk” and “uncertainty” are not equal. They note that objective factors of probabilities 

on the ground of the previous period for statistical prediction are used. In the situations with uncertainty the probability 

is used as a subjective estimation of possible consequences. It has been proved that risk emerges in the situations of 

uncertainty, when a choice of alternative decisions is necessary, but a risky situation and uncertainty are not equal. Un-

certainty exists under conditions, when a type and number of possible decisions, as well as the results of the proposed 

variants, are unknown. That means a situation, when a probability of an event cannot be predicted and it happens unex-

pectedly and unpredictably. It has been also determined that a risky situation in management activity is connected with 

statistical processes and is accompanied by three co-existing conditions (uncertainty, the necessity of choosing an alter-

native variant, the possibility of qualitative and quantitative assessment of probability of one or another alternative). 

Management risk is considered as the carrying out of the management activity in terms of uncertainty, when a cause-

and-effect result doesn’t allow to take an optimal decision for achieving a goal.  
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