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Методологія дослідження. Дослідження базується на використанні методів: загального й особливого – при систематизації фактів щодо діяльності
страхових компаній на ринку страхових послуг; абстракції – при встановленні
сутності поняття «економічний ризик»; аналізу й синтезу – при виокремленні
складових страхового ризику та розмежуванні ознак економічного і страхового
ризиків.
Результати. Подано поглиблене розуміння сутності й ознак страхового
ризику, що дозволяє з’ясувати загальне та особливе цього виду ризику у порівнянні з економічним ризиком. Отримано можливість досліджувати еквівалентність економічних інтересів суб'єктів ринку страхових послуг та встановлювати
особливості страхового захисту як вихідної основи формування фінансової безпеки страхових компаній. Шляхом групування за діапазоном ототожнювання
визначень щодо інтерпретації ризику за критеріями подія, небезпека, ймовірність, невизначеність прийняття рішень виявлено основні моменти, які є найбільш характерними для ризику взагалі та ризику економічного, зокрема.
Новизна. Доведено, що ризикова ситуація – це економічна невизначеність настання ймовірнісних несприятливих подій, де ризиковість ситуацій зумовлює розглядати ризик у контексті прийняття рішень. За умови, що ризик є
формою вираження невизначеності настання ймовірнісних подій і завжди пов'язаний з вибором варіантів дій та прогнозуванням ймовірнісних результатів, запропоновано розуміти ризик як об'єктивно-суб'єктивну категорію, в якій сукупні ознаки ризику висвітлюють його специфіку та виокремлюють як категорію
з-поміж інших економічних понять.
Практична значущість. Розмежування ознак страхування (ймовірність і
випадковість) може застосовуватися в теорії страхування, а також як концептуальне підґрунтя теорії актуарних розрахунків, яка поєднує теорії ймовірності
та страхову математичну статистику і використовує статистичну ймовірність

для випадкових подій. Визначення економічного ризику як об'єктивносуб'єктивної категорії дозволяє встановити його притаманність кожному економічному рішенню та обирати альтернативні варіанти вибору щодо його регулювання.
Ключові слова: економічний ризик, ризикова ситуація, характеристики
ризикових ситуацій, страховий ризик, критерії страхового ризику, ймовірність
страхової події.
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