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Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику 
 

Проведено огляд літературних джерел з питань управління бюджетними ризиками, що 

дозволило визначити проблемні питання в цій сфері: наявність значної кількості підходів серед 

науковців щодо трактування поняття «бюджетний ризик», визначення його видів та інших 

базових понять; відсутність усталених методик оцінки та аналізу бюджетних ризиків; 

відсутність концепції управління бюджетними ризиками на державному рівні.  

Встановлено взаємозв’язок між поняттями «невизначеність», «ризик», «небезпека», 

«загроза». Це дозволило розкрити поняття «бюджетний ризик» (як ймовірності виникнення 

втрат бюджету внаслідок впливу ряду факторів, які негативно впливають на стійкість 

бюджетів, і які підлягають кількісній і якісній оцінці).  

Відображено фактори, під впливом яких відбувається зростання бюджетних ризиків. 

Мета статті полягає у розкритті основних понять управління бюджетними ризиками та 

виявленні проблемних питань у даній сфері. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення алгоритму прийняття 

рішення під час управління бюджетними ризиками. 
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Постановка проблеми. Питання ризиків неодноразово порушуються в наукових статтях, а 

дослідження в сфері ризик-менеджменту є доволі актуальними протягом останніх років. Проте, як 

правило, науковці приділяють увагу саме комерційній сфері або ж не вказують на особливостях адаптації 

розглянутих ними методів вивчення ризиків саме до бюджетної сфери. В той самий час, здійснення 

бюджетної діяльності завжди пов'язане з певними ризиками. А складна соціально-економічна ситуація, 

яка впливає на всю бюджетну систему України, загострює та підкреслює актуальність дослідження 

теоретичних проблем управління бюджетними ризиками. Проведений огляд наукових статей з 

проблематики управління бюджетними ризиками показав, що дослідники одностайні у зазначенні 

актуальності даної теми. Проте щодо конкретних практичних результатів досліджень в заявленій галузі 

знань, то їм приділяється не така велика увага. Саме тому необхідною є систематизація праць науковців з 

метою визначення питань, які є актуальними, проте недостатньо розкритими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем бюджетних ризиків порушувалося в 

працях таких науковців, як Балацький Є., Бондарук О. Булгакова С., Карагозлю Ю., Микитюк І., Новіков В., 

Шпіцглуз С., Шулюк Б. В той самий час варто зазначити, що дослідження проблематики саме бюджетного 

ризику недостатньо активно проводиться в наукових колах. 

Мета дослідження полягає у розкритті основних понять управління бюджетними ризиками на 

підставі проведення огляду наукових статей та виявлення проблемних питань в даній сфері.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Опрацювання наукової літератури фінансового спрямування 

дозволило нам окреслити ряд проблемних питань, які ставлять дослідники в сфері управління бюджетними 

ризиками, зокрема: 1) наявність значної кількості підходів серед науковців щодо трактування поняття «бюджетний 

ризик», визначення його видів та інших базових понять; 2) відсутність усталених методик оцінки та аналізу 

бюджетних ризиків; 3) відсутність концепції управління бюджетними ризиками на державному рівні.  

Окреслені проблеми теоретичного характеру в поєднанні з проблемами управління бюджетними 

ризиками на практиці, що проявляються в слабкій інституційній структурі управління та неналежному 

кадровому забезпеченні моніторингу бюджетними ризиками, зумовлює необхідність вирішення доволі 

складного завдання – створення комплексного механізму управління бюджетними ризиками. Його 

розробка, в першу чергу, повинна ґрунтуватися на чіткому понятійному апараті, адже без цього складно 

проводити розгорнуту класифікацію методичних підходів до формалізації, вимірювання та практичного 

застосування бюджетних ризиків в бюджетному процесі.  

Для того, щоб описати підходи до трактування бюджетних ризиків, слід зупинитися, в першу чергу, 

на особливостях, що виникають при розкритті поняття «ризик». Адже під час аналізу літературних джерел 

встановлено, що при його трактуванні авторами часто вживаються такі поняття, як «невизначеність», 

«небезпека», «загроза». Крім того, доволі часто останні два поняття ототожнюються з поняттям «ризик» 

та між собою, що вимагає розкриття відмінностей між ними.  

Ризик, як правило, описують як загальну характеристику події або ситуації при прийнятті 

управлінського рішення в умовах невизначеності, що означає ймовірність формування та впливу 

ймовірності настання збитку в результаті настання наслідку від прийняття такого управлінського рішення 

[9, с. 14]. Таким чином ризик характеризують через поняття невизначеності.  

© Є.Б. Коцюбинська, 2019 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%84$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8E%20%D0%AE%D0%BC%D1%96%D1%82$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%91$


Серія: Економіка, управління та адміністрування 

204 

На думку А.С. Віннікова, небезпека ‒ це можливість якоїсь негативної події, нещастя, катастрофи, 

нанесення збитків тощо, або стан, за якого будь-кому або будь-чому щось загрожує [4]. Таким чином, це 

обґрунтовує доцільність розглядати небезпеку як існуючу або потенційну можливість дії внутрішньої або 

зовнішньої загрози, вплив якої може завдати шкоди будь-якому суб’єкту чи об’єкту.  

Пашнюк Л.О. зазначає, що загроза ‒ це чинник, що створює значну небезпеку стійкому 

функціонуванню економічної системи [12]. Прояв небезпеки у вигляді реальних втрат слід розглядати як 

сигнал можливого переростання її в загрозу, якщо не будуть прийняті відповідні заходи. 

Вищенаведене дозволяє побудувати логічний зв’язок між поняттями «невизначеність», «ризик», 

«небезпека», «загроза» (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між основними поняттями, які використовуються при характеристиці ризику 
 

Отже, в загальному ризик можна інтерпретувати як ймовірну характеристику будь-якої події, яка 
здатна здійснити той чи інший вплив на діяльність суб’єкта і приводить до сприятливих або несприятливих 
наслідків у разі успіху або невдачі відповідно.  

Щодо бюджетного ризику, то він є окремим видом фінансових ризиків, до складу яких також належать 
кредитний, банківський, ринковий, страховий, ризик ліквідності, податковий ризик тощо.  

Ткачьова Т.Ю., Афанас’єва Л.В., Білоусова С.Н. розглядають два підходи до трактування бюджетних ризиків: 
‒ у вузькому значенні ‒ це потенційно можливі відхилення бюджетного показника від його 

запланованого значення під впливом ризикоутворюючих факторів; 
‒ у широкому значенні ‒ це ймовірність невиконання заходів бюджетного планування та бюджетної 

політики в зв'язку з порушеннями в русі бюджетних ресурсів і їх пропорцій [10, с. 412]. 
Окремі науковці також намагаються поєднати ці підходи в одному визначенні, зокрема В.М. Новіков 

наголошує, що під бюджетним ризиком слід розуміти «…ризик, який виникає при бюджетуванні або в 
ситуації подолання невизначеності вибору, пов’язаного з імовірністю відхилення бюджету від цільових 
бюджетних стандартів» [11, с. 76]. 

Крім визначених авторами підходів до трактування бюджетного ризику, слід наголосити на тому, що 
існують також відмінні дефініції, пов’язані з трактуванням бюджетного ризику на різних рівнях – на рівні 
конкретного суб’єкта господарювання та на рівні держави. У вітчизняній економічній літературі 
здебільшого досліджуються бюджетні ризики, притаманні діяльності суб’єктів господарювання на 
мікроекономічному рівні. 

Як правило, автори, вибираючи сферу дослідження, визначають і об’єкт – бюджет підприємства, 
державний бюджет, обласний бюджет тощо, проте в окремих дослідженнях спостерігається 
невідповідність між даними категоріями. Так, Балацький Є.О., Шпіцглуз С.О., наводячи визначення 
бюджетного ризику, акцентували увагу на тому, що це «…різновид фінансового ризику, який притаманний 
кожному суб’єкту господарювання на усіх стадіях бюджетного процесу…» [1], проте своє подальше 
дослідження вони присвятили теоретичним та практичним аспектам бюджетних ризиків Сумського 
обласного бюджету.  

З метою уникнення плутаними вважаємо недоцільним при розкритті поняття «бюджетний ризик» 
конкретизувати суб’єкта, бюджет якого досліджується, тобто трактування повинно охоплювати обидва 
рівні. Окремі науковці розмежовують ці рівні, вживаючи поруч з дефініцією бюджетного ризику, поняття 
фінансового ризику держави. Це дозволяє, за твердженням Єрмакової Е.А. [8] вважати, що перша категорія 
є частиною другою. 

Розкриття сутності ризику, зокрема і бюджетного, дозволило визначити основні його ознаки – 
ймовірнісний та невизначений характер. Проте, враховуючи дослідження науковців [2; 3; 5], перелік 
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особливостей бюджетного ризику можна значно розширити: 1) об'єктивність прояву та всеохоплюючий 
характер; 2) ризик невикористаних можливостей; 3) економічна природа бюджетного ризику; 4) 
прийнятність бюджетного ризику; 5) суб’єктивний характер бюджетного ризику; 6) динамічність рівня 
бюджетного ризику. 

Крім того, Булгакова С. та Микитюк І. [3] навели систему факторів бюджетного ризику на стадіях 

бюджетного процесу, що дозволяє, в свою чергу, визначати їх вплив на кожному етапі. Проте окремі 

фактори науковці представили в загальному вигляді, без конкретизації, зокрема такі, як макроекономічний 

та соціально-політичний.  

Галухін А.В. також розглядає фактори ризику при складанні проекту бюджету та наголошує на 

недоцільності розгляду бюджетних ризиків у часі через зростання невизначеності майбутнього: «Поточне 

прагнення органів державної влади перейти на довгострокове планування і прогнозування нічого очікувати 

бути ефективним при поточному рівні розвитку проблематики управління ризиками» [6, с. 222]. 

Горохова Д.В., крім класифікації ризикоутворюючих факторів, наводить також принципи та етапи 

управління бюджетними ризиками та методи їх оцінки [7]. 

Балацький Є.О. та Шпіцглуз С.О. [1] наводить фактори  бюджетних ризиків обласного бюджету в 

розрізі таких груп, як  внутрішні та зовнішні, об’єктивні та суб’єктивні.  

Сідельникова Л. та Костіна Н. [13, с. 82], вказуючи на складність трактування категорії «бюджетний 

ризик», до факторів його виникнення відносить ризики, притаманні всьому фінансовому сектору.  

Окремі науковці використовують фактори виникнення бюджетних ризиків для здійснення їх 

класифікації. Так, Б.С. Шулюк [14, с. 171] виділяє дві групи ризиків:  

‒ ризики, на виникнення яких впливають зовнішні фактори (макроекономічні, соціально-

демографічні, політичні); 

‒ ризики, пов’язані з організацією бюджетного процесу.  

Вважаємо, що остання представляє собою ризики, які виникають внаслідок дії внутрішніх факторів, 

проте, на жаль, автор їх не конкретизує. На нашу думку, такій класифікаційній ознаці бюджетних ризиків, 

як фактори виникнення, доцільно приділяти велику увагу, оскільки визначені види за цією ознакою 

найкращим чином розкриватимуть характеристики бюджетних ризиків за їх проявом та дозволятимуть 

спрогнозувати наслідки впливу.  

У бюджетних відносинах ризикові ситуації можуть виникати з різних причин, наприклад, із набуттям 

чинності нового податкового законодавства або зі змінами чинного, зміною курсу гривні по відношенню 

до долара США, спадом виробництва, інфляцією тощо. Обсяг можливих втрат для бюджету і ступінь 

ризику важко передбачити, але відповідну оцінку необхідно проводити, використовуючи досвід 

аналогічних ситуацій, що мали місце в минулому [3, с. 63]. 

Таким чином, зростання бюджетних ризиків на державному рівні відбувається під впливом дії 

багатьох факторів (рис. 2). 

 

Бюджетний ризик 

ймовірність виникнення втрат бюджету внаслідок впливу ряду факторів, які здійснюють негативний 

вплив на стійкість бюджетів, і які підлягають кількісній і якісній оцінці 

Фактори зростання: 

високий курс долара, 

його постійне коливання 

високий рівень 

бідності 

нерозвинутість 

політичних 

інститутів 

низький рівень професіоналізму 

учасників бюджетного процесу 

 

Рис. 2. Фактори зростання бюджетних ризиків 

 

Враховуючи різноманітність факторів, визначення бюджетних ризиків на державному рівні, на рівні 

регіону є доволі складним процесом, проте без цього неможливо забезпечити їх ефективне управління.  

Висновки. Проблема бюджетного ризику у сучасній економічній думці займає одне з провідних місць. 

Отже, огляд літературних джерел показав, що значна кількість наукових досліджень присвячена 

теоретичним аспектам управління бюджетними ризиками – їх трактуванню, класифікації, факторів тощо. 

Проте навіть в такій ситуації ці питання залишаються невирішеними. Чітке окреслення основних понять 

(ризику, бюджетного ризику), ідентифікація факторів, що впливають на зростання ризиків сприяє 

управлянню бюджетними ризиками. Виконання наведених завдань забезпечить розробку ефективних 

заходів для їх мінімізації. 
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