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Нассім Ніколас Талеб – філософ, математик та трейдер. 
Обіймав керівні посади в брокерських фірмах Лондона та 
Нью-Йорка, а також працював на біржі, перш ніж заснував 
власний хедж-фонд Empirica LLC. Завдяки підходу, описа-
ному в бестселері «Чорний лебідь», його компанія зароби-
ла півмільярда доларів під час кризи, а сам Талеб став од-
ним із найвідоміших фінансистів та мислителів сучасності.

Антикрихкість
Як отримати вигоду з хаосу

Los Angeles Times, The Economist 
і The Wall Street Journal радять 
прочитати цю книгу

Автор – знаменитий фінансовий 
експерт, мислитель і філософ

Найважливіша праця Талеба, 
на його думку
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Основна ідея
Існують речі, люди та системи, які під впливом мінливості, стресу, безлад-
дя стають лише кращими, ніж були раніше. Цю якість автор назвав словом 
«антикрихкість». Він переконаний, що ця властивість притаманна багато чому з 
того, що нас оточує, наприклад, людству, ідеям, політичним системам і навіть до-
брим кулінарним рецептам.
У своїй книзі Нассім Ніколас Талеб докладно пояснює суть механізму антикрихкості 
та на багатьох прикладах демонструє, як ця властивість працює і чим вона може 
бути корисна людям, компаніям, країнам.

Природа антикрихкості
Антикрихкість – це не те саме, що гнуч-

кість, хоча певна схожість у цих явищ є. 
Однак якщо гнучкий, еластичний пред-
мет піддається фізичному впливу, то після 
припинення дії він повертається до попере-
дньої форми. А річ, що має властивість ан-
тикрихкості, стає ще кращою. Нассім Талеб 
упевнений: саме антикрихкість визначає, 
що є живою системою (наприклад, люд-
ське тіло), а що – бездіяльним об'єктом на 
кшталт папки з паперами.

Основною властивістю антикрихкості є 
толерантність до помилок. «Антикрихкість 
любить випадковість і невизначеність, – 
пише Талеб. – Унікальність антикрихкості 
полягає в тому, що вона дозволяє нам пра-
цювати з невідомістю, робити щось в умо-
вах, коли ми не розуміємо, що саме роби-
мо, – і досягати успіху».

Якщо розібратися в механізмі анти-
крихкості, це дасть можливість приймати 
непередбачувані рішення і тим самим от-
римувати вигоду від невизначеності, тоді як 
решта страждатиме від неї. Це дуже важли-
во для сучасного світу, адже бізнесу постій-
но доводиться оперувати в умовах невизна-
ченості, невідомості, коли немає повного 
розуміння поточної ситуації та її можливих 
наслідків.

Автор стверджує, що набагато прості-
ше розібратися, чи крихка якась річ, ніж 

розпізнати, які саме події можуть їй заш-
кодити. «Крихкість можна виміряти, ри-
зик незмірний», – пише він. Отже, оскіль-
ки передбачити настання несприятливих 
подій неможливо (хоч би як аналітики за-
певняли нас у зворотному), властивість ан-
тикрихкості є життєво необхідною для до-
сягнення успіху.

Для розпізнання антикрихкості та про-
тилежної їй властивості – крихкості – Талеб 
пропонує простий тест. Все те, що від яки-
хось випадкових, непередбачуваних впли-
вів стає швидше краще, ніж гірше, – анти-
крихке. А зворотне означає, що річ крихка.

Майже все, що виходить «згори», робить 
нас крихкими й заважає розвиватися, тоді 
як те, що йде «знизу», дозволяє нам стати 
антикрихкими. Антикрихкість – природна 
властивість складних систем, які виживають 
та еволюціонують. А люди, намагаючись об-
межити вплив різних стресів на різні аспекти 
свого життя, лише шкодять самі собі. У ре-
зультаті все навколо нас стає крихким: наше 
здоров'я, економіка, освіта тощо.

Простий приклад, який наводить Талеб 
для ілюстрації своєї тези: якщо людина про-
лежить місяць у ліжку, її м'язи атрофуються. 
Те саме відбувається і з багатьма системами, 
що оточують нас. У цьому, на думку автора, 
трагедія нового часу. Він порівнює нинішню 
ситуацію з тим, як батьки, схильні до надмір-
ної опіки, завдають шкоди своїй дитині, не 



Основною властивістю 
антикрихкості є толерантність 
до помилок.

Антикрихкість - це властивість 
об'єктів ставати кращими після 
впливу на них стресових факторів 
або непередбачуваних подій.

Краще приймати ризик однієї 
крайності та повністю уникати 
ризику іншої, але не практикувати 
помірний ризик.

Використання методу спроб 
і помилок дозволяє хоча б частково 
«приручити» випадковість 
та непередбачуваність.

Якщо розібратися в механізмі 
антикрихкості, ви зможете 
приймати непередбачувані 
рішення та отримувати вигоду 
від невизначеності, тоді як інші 
страждатимуть від неї.

П’ять основних думок
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даючи їй шансу отримати навички, потрібні 
для реального життя.

Невідомість  
та «крихкороби»

Тих, хто сприяє підвищенню крихкості 
сучасного світу, автор називає крихкоділа-
ми (fragilista). Це люди, котрі припускають: 
того, чого не видно, не існує. Інакше кажу-
чи, те, що їм невідоме, для них просто не-
існує. Така людина є наївним раціоналістом: 
перебільшує значущість наукового пізнання 
та вважає, що причини всіх явищ можна зро-
зуміти.

Сам Талеб переконаний в існуванні «чор-
них лебедів» – подій величезного масштабу, 
які неможливо передбачити та які спричиня-
ють серйозні наслідки. А «крихкороби» не 
лише самі заперечують усе незрозуміле, не-
відоме, а й поступово впливають на культу-
ру – з неї зникає все загадкове.

«Крихороби» часто займають сер-
йозні посади й займаються плану-
ванням у багатьох сферах: управлін-
ні бізнесом, економіці, соціальному 
житті тощо. Результати їхньої діяль-
ності можуть бути небезпечними. На-
приклад, якщо «крихкороб» працює 
медиком, він спиратиметься лише на 
дію ліків і заперечуватиме здатність 
організму до самовідновлення – і в 
результаті може залікувати пацієнта. 
А «крихкороб»-фінансист використовує за-
старілі моделі оцінки ризику – і в результаті 
призводить фінансову систему до колапсу. 
Людям варто вчитися розпізнавати «крихко-
робів» – і бачити негативні наслідки тих рі-
шень, які вони приймають.

Тріада: три властивості 
об’єктів

Майже будь-який об'єкт у світі можна 
віднести до однієї з трьох категорій (Талеб 
називає їхню сукупність «тріада»).

1. Крихке. Це те, що хоче спокою, що руй-
нується під впливом хаосу. Помилки в цій 
категорії рідкісні та фатальні. Сюди можна 
зарахувати, наприклад, централізовану наці-
ональну державу.

2. Невразливе. Йому байдуже, є навко-
ло безлад чи ні. Помилки для невразливо-
го об'єкта – лише якась інформація, вона не 
впливає на його стан. Невразливість зовсім 
не є синонімом «золотої середини», як це 
може здатися на перший погляд. Насправ-
ді вона може перебувати як посередині між 
крихкістю й антикрихкістю, так й означа-
ти щось зовсім інше. У будь-якому випад-
ку антикрихкості завжди надають перевагу. 
Однак, якщо досягти її не виходить (або це 
дістанеться занадто великою ціною), мож-
на зупинитися на невразливості. Але не слід 
завжди віддавати перевагу невразливості 
перед антикрихкістю – так ми позбавляємо 
себе (або інший об'єкт) можливості зроста-
ти та змінюватися.

3. Антикрихке. Розвивається під впливом 
хаосу. Помилки в цій категорії досить часті, 
але швидше дрібні, легко поправні. Скажі-

мо, децентралізована система міст-держав. 
У сфері бізнесу приклад антикрихкої систе-
ми – Кремнієва долина з її негласним гаслом 
«Помиляйся частіше».

Автор пропонує читачам, щоразу стика-
ючись із якимось явищем чи об'єктом, за-
мислюватися: до якої групи його можна від-
нести та що можна зробити, щоб зменшити 
ступінь його крихкості. І застерігає: люди не-
рідко фокусують увагу на негативній реак-
ції на випадкові та непередбачувані події (на 
крихкості), замість того, щоб звернути ува-
гу на позитивний бік справи (тобто на анти-
крихкість).

Щоб навчитися відрізняти крихке від ан-
тикрихкого, Талеб пропонує використовувати 
просте правило, засноване на розпізнаванні 

Антикрихкість – природна 
властивість складних 
систем, які виживають 
та еволюціонують
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збитків. Наприклад, якщо при зростанні про-
дажів на 10 % прибуток збільшиться менш 
ніж на 10 %, а при падінні продажів на 10 % 
збиток становитиме понад 10 %, – компа-
нія крихка. Інший приклад: якщо в місті при 
зростанні трафіку на 10 тис. машин час у до-
розі збільшується на 10 хвилин, а зі збільшен-
ням кількості автомобілів ще на 10 тис. – час 
зростає на 30 хвилин. Таким чином, шкода, 
що завдається крихкому об'єкту потрясіння-
ми, зростає в міру збільшення інтенсивності.

Гіперкомпенсація  
й антикрихкість

Існує таке спостереження: у перегонах 
найкращі коні приходять другими, коли їхні 
суперники слабші, і першими – якщо змага-
ються із сильними конкурентами. Це мож-
на назвати гіперкомпенсацією: у стресових 
умовах організм мобілізується та може по-
казати все, на що здатний.

Приклади гіперкомпенсації можна по-
бачити всюди, наприклад, якщо керівник 
хоче, щоб якесь завдання було виконано як-
найшвидше, його варто доручити одному із 
найбільш завантажених людей. Швидше за 
все, виконавець упорається – у нього вклю-
читься механізм гіперкомпенсації. І навпаки: 
якщо людина нічим не завантажена, у неї ба-
гато вільного часу, то з великою ймовірністю 
вона витрачатиме його марно.

Гіперкомпенсація допомагає нам досяг-
ти кращих результатів, сконцентруватися 

на важливому, досягти того, що здавалося 
неможливим. Головне при цьому, щоб пе-
решкоди були не надто сильні. У цьому ви-
падку вони підуть нам тільки на користь, 
допоможуть сфокусуватися на задачі, що 
виконується. Наприклад, люди краще заси-
нають під шум дощу та можуть продуктив-
но працювати в кафе. «Отже, ми не просто 
створені для гіперкомпенсації – шум іноді 
нам необхідний», – пише Талеб.

Звідки береться гіперкомпенсація? Ав-
тор переконаний, що її породжує анти-
крихкість, яка в тій чи іншій мірі властива 
всім живим організмам.

Ціле та частини
Жодну систему, що є частиною живо-

го світу, не можна розглядати у відриві від 
середовища її «проживання». Як правило, 
кожна система не тільки сама складається з 
окремих компонентів, але й є частиною ін-
ших більших систем. Причому частини од-
ного цілого можуть перебувати в конфлікті 
між собою, конкурувати – і тоді вся система 
виграє. Наприклад, ресторанна сфера бізне-
су покращується, якщо в ній є багато добрих 
закладів, які змагаються між собою. А якби 
вона вся складалася з одного вічного ресто-
рану, якість його була б сумнівною – швид-
ше за все, вона нагадувала б радянське гро-
мадське харчування.

Іншими словами, нерідко елементи сис-
теми повинні бути крихкими, щоб вся систе-
ма була антикрихкою. По суті це логіка ево-
люції: антикрихкість цього явища можлива 
лише завдяки крихкості окремих організмів. 
«Основне правило курсу «Управління «чор-
ними лебедями»: природа (і подібна до неї 
система) любить різноманітність серед орга-
нізмів більше, ніж різноманітність усередині 
окремо взятого безсмертного організму – за 
винятком того, що як такий безсмертний ор-
ганізм розглядається сама природа», – пише 
Талеб.

Із цього постулату є не надто приємний 
наслідок для бізнесу. Будь-яке підприєм-
ство має бути крихким, щоб вся економіка 
в цілому ставала антикрихкою. На практиці 
так і виходить: багато компаній руйнуються, 

До прогорілих 
підприємців слід 
ставитися так само 
шанобливо, як до 
солдатів, які загинули 
на війні
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а відсоток успішних бізнесів не такий вже й 
великий.

Зрозуміло, бізнесмени зовсім не схиль-
ні до самопожертви, тому кожен із них праг-
не зробити свою організацію антикрихкою 
(або принаймні невразливою). Але це не 
обов'язково відповідає інтересам економі-
ки загалом. Вражаюче: керівники навчають-
ся в бізнес-школах, наймають консультантів, 
прагнуть досягти успіху в будь-яких умовах, 
але при цьому економіка не зацікавлена в 
їхньому успіху! Насправді їй потрібно, щоб 
вони нерозсудливо брали на себе дуже ве-
ликий ризик і були засліплені перспектива-
ми. Це дозволить тій сфері бізнесу, де пра-
цюють ці компанії, розвиватись.

Щоб такий підхід приніс все-таки користь 
максимальній кількості людей й організацій, 
необхідно змінити ставлення суспільства до 

підприємців, які прогоріли, упевнений автор. 
До них слід ставитися як до полеглих на вій-
ні солдатів, тобто шанобливо. І не сприйма-
ти як невдах. У цьому випадку культура екс-
периментування, спроб і помилок поступово 
стане домінуючою. Це дозволить економіці 
ставати більш крихкою, а окремим людям та 
компаніям – швидше відновлюватися після 
невдач і легше починати все спочатку.

Про користь помилок
Що ж можна зробити, щоб отримати 

властивість антикрихкості? Насамперед Та-
леб радить полюбити помилки, зробити так, 
щоб ви помилялися частіше, але в дрібни-
цях.

Використання методу спроб і помилок 
дозволяє хоча б частково «приручити» ви-
падковість та непередбачуваність. Розгля-

3 категорії об’єктів

Розвивається під впливом  
хаосу

Помилки досить часті,  
але їх легко виправити

Байдужий до хаосу довколаПомилки не впливають  
на стан

Антикрихке

Невразливе

Крихке Хоче спокою, руйнується  
під дією хаосуПомилки рідкісні та фатальні
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Варто 
замислитися

Як ви ставитеся до помилок?

Наскільки тендітна 
ваша компанія?

Як використовувати 
механізм гіперкомпенсації 
для досягнення найкращих 
результатів?

Використовувати «стратегію 
штанги», уникаючи серединного 
шляху.

Навчитися відрізняти шум 
від значущої інформації.

Перестати контролювати себе  
та інших надто жорстко.

Варто зробити

1

1

2

2

3

3
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дати помилку варто як джерело корисної 
інформації, що не працює, як робити не тре-
ба. У результаті ви почнете все чіткіше ро-
зуміти, яке рішення буде правильним. Кож-
на наступна спроба буде все більш цінною, а 
дорогою до мети ви зможете зробити ще ба-
гато цікавих відкриттів.

У цінності помилок можна переконатися, 
розглянувши такий приклад. Якби «Титанік» 
не зазнав катастрофи, суспільство продов-
жувало б будувати кораблі все біль-
ших і більших розмірів. Очевидно, що 
це могло закінчитися ще масштабні-
шою трагедією. Автор стверджує: це 
– ілюстрація різниці між вигодою для 
системи загалом та шкодою для її ок-
ремих елементів. Аналогічно, кожна 
авіакатастрофа дозволяє зробити си-
стему безпеки польотів дедалі доско-
налішою, навіть ціною деяких жертв. 
«Це стало можливим завдяки тому, 
що дана система антикрихка і за ви-
значенням навчається на невеликих 
помилках; на жаль, того ж не мож-
на сказати про схильну до краху еко-
номіку – економічна система в тому 
вигляді, у якому вона існує сьогодні, анти-
крихкою не є. Чому? Щороку літаки здій-
снюють сотні тисяч рейсів, тоді як глобальні 
економічні системи функціонують як єдине 
ціле: помилки поширюються та посилюють-
ся», – каже автор.

Мінливість і контроль
Зробити нас більш антикрихкими здат-

на деяка частка мінливості. Наприклад, ря-
довий банківський службовець, швидше 
за все, постраждає під час кризи набагато 
сильніше, ніж звичайний таксист, який пра-
цює сам на себе.

Жорсткий контроль може мати катастро-
фічні наслідки, вважає автор. У книзі він на-
водить безліч підтверджень цієї тези, у тому 
числі зі світу науки. Скажімо, якщо на фон-
довому ринку жорстко зафіксувати ціни чи 
усунути всіх спекулянтів, він стане стабіль-
ним. Але це псевдостабільність, що веде до 
підвищеної крихкості системи. За періодом 
затишшя обов'язково настане різкий стри-

бок, адже гравці відвикнуть від мінливості, 
і будь-яка зміна викликатиме в них надмірну 
реакцію, аж до паніки.

«Насправді збивати людей з пантелику 
досить корисно – це добре і для них, і для 
вас», – пише Талеб. Не вірите? Тоді уявіть 
собі ситуацію: людина, яка багато років при-
ходить додому рівно о сьомій годині вечора, 
раптом запізнилася на півгодини. Швидше 
за все, його родина дуже хвилюватиметься. 

Але такої реакції не було б, якби та сама лю-
дина раніше поводилася більш мінливо. Ви-
сновок: той, хто іноді спізнюється, береже 
нерви своїх близьких.

Стабільність найчастіше шкідлива. Не-
великі періодичні флуктуації сприяють очи-
щенню системи. Наприклад, якщо іноді в лісі 
відбуваються невеликі локальні пожежі, це 
не дає накопичуватися величезній кількості 
вогненебезпечного матеріалу. Якщо таких 
пожеж не буде, рано чи пізно, коли пожежа 
таки почнеться, його наслідки стануть ката-
строфічними.

Аналогія справедлива й у бізнесу. Коли 
справи компанії протягом тривалого часу 
йдуть добре, вона відвикає від відчуття не-
безпеки та забуває, як потрібно поводитися 
у разі невдачі. Отже, наступна помилка може 
стати для неї фатальною.

Таким чином, не варто намагатися поз-
бавити антикрихку систему проявів неперед-
бачуваності. Навпаки, іноді варто «підкину-
ти палива» – додати елемент випадковості, 

Якщо керівник хоче, 
щоб якесь завдання було 
виконано якнайшвидше,
його варто доручити 
одному із найбільш 
завантажених людей
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Система
Щоб система була антикрихкою, ї ї елемен-
ти повинні бути крихкими. Будь-яке підприєм-
ство має бути крихким, щоб вся економіка в 
цілому ставала антикрихкою.

Помилки
Потрібно полюбити помилки, помилятися ча-
стіше, але в дрібницях. Розглядати помилку 
варто як джерело корисної інформації про те, 
що не працює, як робити не потрібно. Кожна 
наступна спроба буде більш цінною, а по до-
розі до цілі появиться ще багато цікавих від-
криттів.

Невизначеність
Деяка мінливість дозволяє збільшити анти-
крихкість. Не варто намагатися позбавити ан-
тикрихку систему від проявів непередбачу-
ваності. Стабільність частіше за все шкідлива. 
Інколи варто «підкинути палива» – додати 
елемент випадковості, який зміцнить власти-
вість антикрихкості.

7 принципів антикрихкості

Контроль
Жорсткий контроль може мати катастрофічні 
наслідки. Потрібно вчитися відрізняти випад-
ковий шум від значущої інформації. Якщо ви 
не володієте цією навичкою, то будете схиль-
ними до надмірного контролю.

Незолота середина
«Серединний» шлях – це часто гарантований 
програш. Краще приймати ризик однієї край-
ності та повністю уникати ризик другої, але не 
практикувати «помірний» ризик. Ми втрачає-
мо менше та отримуємо більше, якщо змен-
шуємо великі втрати, а не покращуємо «се-
рединну» ситуацію.

Освіта
Формальна освіта та істинна освіченість – 
зовсім не одне й те саме. Навчання занадто 
часто дивиться в минуле та є вузьколобим, як 
результат – крихкість, що збільшується. Осві-
та часто займається тим, що культивує здіб-
ність бачити причинно-наслідкові зв’язки там, 
де їх немає.

Інвестиції
Вкладати гроші потрібно не в бізнес-плани, 
а в людей, які здатні кілька разів змінювати 
свою професію. Так інвестиції будуть застра-
ховані від невдач, що стали результатом за-
надто оптимістичних бізнес-планів.

1

2

3

4

5

6

7

Штанга для 
невизначеності

Якщо ви стикаєтеся з проблемами, ви-
кликаними невизначеністю, вам може ста-
ти в нагоді «стратегія штанги», яку пропо-
нує Нассім Талеб. Цей спортивний снаряд є 
ілюстрацією принципу: ухиляйся від сере-
дини, розділяй крайності. Автор перекона-
ний: середній шлях – це часто гарантова-
ний програш. Краще приймати ризик однієї 
крайності та повністю уникати ризику іншої, 
але не практикувати «помірний» ризик. На-
приклад, якщо ваша стратегія персональних 
заощаджень передбачає, що 90 % коштів ви 
тримаєте у готівці (і якось захищені від ін-
фляції), а 10 % вкладаєте в максимально 

який зміцнить властивість антикрихкості. 
Іноді ця дія може навіть перетворити хаос на 
порядок, що підтверджують фізичні експе-
рименти.

Але чи це означає, що контролювати не 
потрібно взагалі? Автор книги стверджує: 
«Як правило, втручання з метою обмежи-
ти розмір об'єктів (фірм, аеропортів, дже-
рел забруднення), концентрацію та швид-
кість корисно, бо зменшує ризик «чорного 
лебедя».

Ще одна рекомендація полягає в тому, 
щоби вчитися відрізняти випадковий шум 
від значущої інформації. Якщо ви не володі-
єте цією навичкою, то будете схильні до над-
мірного контролю.
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ризикові цінні папери, то навіть у найгіршо-
му випадку ви втратите лише 10 % накопи-
ченого. Якщо ж ви вкладете всю суму в па-
пери із «середнім» ризиком, це може стати 
набагато дорожчою помилкою. Таким чином 
«стратегія штанги» страхує нас від негатив-
них наслідків подій, ймовірність яких склад-
но оцінити.

«Антикрихкість – це поєднання агресив-
ності та параної: обмежте втрати, по-
дбайте про захист від крайнього ри-
зику, а придбання, позитивні «чорні 
лебеді», подбають про себе самі», – 
пише автор. Іншими словами, ми втра-
чаємо менше та отримуємо більше, 
якщо зменшуємо великі втрати, а не 
покращуємо «серединну» ситуацію.

Освіта й освіченість 
Ставлення Талеба до формальної 

освіти незвичайне. Насамперед, він не 
бачить жодного зв'язку між гарною освітою 
та подальшим процвітанням людини. Крім 
того, формальна освіта та справжня освіче-
ність – зовсім не те саме. Роль університе-
тів у світі сильно переоцінена, переконаний 
автор. Нерідко освіта займається тим, що 
культивує людську здатність бачити причин-
но-наслідкові зв'язки там, де їх немає.

У книзі, як приклад, наводиться давньо-
грецький міф про Прометея (у перекладі – 
«думаючий раніше») та його брата Епіме-
тея («думаючий потім»). За легендою, саме 
Епіметей прийняв дар Пандори, що спри-
чинило велику катастрофу. Талеб каже, що 
Епіметеєм можна назвати людину, яка «за-
днім числом спотворює реальність, підга-

няючи факти під теорією». Хоча Прометей є 
символом прогресу.

Навчання занадто часто дивиться в ми-
нуле та є вузьколобим, як наслідок, резуль-
татом стає крихкість, що збільшується. Дуже 
часто той, кого вважають експертом, знає 
про проблему менше, ніж думає. І в резуль-
таті ухвалює неправильні рішення. Якщо вам 
здається, що ви знаєте більше, ніж ви знає-

те насправді, ви крихкі. У той же час визнан-
ня себе невігласом підвищує антикрихкість.

Як альтернатива формальній освіті автор 
нагадує про давню практику: передачу набо-
ру ноу-хау від майстра до підмайстра. При-
чому не відразу, а лише коли той досягне 
певного рівня майстерності.

Ми схильні переоцінювати формаль-
ні знання у всіх сферах свого життя. У тому 
числі й у питаннях інвестування. Автор ра-
дить: вкладати гроші потрібно не в біз-
нес-плани, а в людей, які здатні кілька разів 
у житті змінювати свою професію. Так ваші 
інвестиції будуть застраховані від невдач, які 
стали результатом надмірно оптимістичних 
бізнес-планів 

Якщо вам здається,  
що ви знаєте більше,  
ніж ви знаєте насправді, – 
ви крихкі


