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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період ринкових перетворень спостері�

гається стійкий дисбаланс між видатковими
зобов'язаннями та дохідними можливостями
місцевих бюджетів. Причиною цього є те, що
місцеві бюджети характеризуються високою
ступінню дотаційності, відсутністю власної
потужної фінансової бази для виконання
функцій, низькою ефективністю управління
фінансовими ресурсами і незацікавленістю
органів місцевого самоврядування до самороз�
витку.

Тому інформація про бюджетні ризики та
застосування науково�обгрунтованих методик
їх діагностики з подальшим використанням їх
результатів при виконанні бюджетів, дасть змо�
гу органам місцевого самоврядування підвищи�
ти ефективність управління бюджетом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

За останні роки особливий інтерес серед
науковців викликають питання визначення
бюджетних ризиків, а саме їх ідентифікація,
оцінка та управління. Так, теоретичні засади
обгрунтування бюджетних ризиків знайшли
відображення у працях Булгакової С., Мики�
тюк І., Ісмаїлова А., Кульчицького М., Кири�
ленко О., Чугунова І.

Виділення не вирішених раніше частин за�
гальної проблеми. Проте досить мало праць
присвячено висвітленню проблем діагности�
ки бюджетних ризиків та управлінню ними.
Враховуючи інтерес науковців до цього пи�
тання, залишається низка завдань, які потре�
бують наукового обгрунтування їх вирішен�
ня.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виділення підходів до сут�

ності ризиків місцевих бюджетів та їх особли�
востей, факторів, що їх зумовлюють та обгрун�
тування складових ризику місцевих бюджетів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку суспільства

дослідження ризику, його причин та наслідків
набули особливої актуальності. З їх розвитком
та використанням різноманітних традиційних
та нетрадиційних методів мінімізації їх негатив�
них наслідків, пов'язують успішне розв'язання
низки проблем економічного та суспільного
характеру. Ризики є невід'ємною складовою
усіх процесів життєдіяльності суспільства.
Вони залежать від цілої низки факторів, на�
слідки впливу яких не завжди можливо перед�
бачити. Зростання частоти виникнення нега�
тивного прояву ризикових ситуацій зумовлю�
ють необхідність наукового вивчення сутності
цього поняття.

Різноманітність трактування цього понят�
тя в різних літературних джерелах, а також
складність та полізмістовність цього явища ус�
кладнюють його вивчення. Враховуючи таке ба�
гатоманіття визначень, вважаємо за необхідне
окреслити такі підходи до визначення дефініції
"ризик" (рис. 1).

Особливої актуальності на сьогоднішній
день набувають вивчення ризиків у бюджетній
сфері. Потрібно врахувати ще й той факт, що у
працях вітчизняних та зарубіжних вчених пи�
тання ризиків у бюджетній сфері є недостат�
ньо вивченими та нема повного визначення по�
няття "бюджетний ризик", а проблематика
бюджетних ризиків у місцевих фінансах взагалі
є поза їх увагою.

Окремі аспекти бюджетних ризиків на рівні
місцевих фінансів розглянуто у працях С.Г. Аю�
пова, М.А. Каючкіна, О.І. Лєбєдєва, С.В. Подо�
бряєва, Є А. Степанова та ін. Проте ці автори
по різному підходять до трактування даного
поняття.

У нормативно�правових документах це по�
няття розглядається як ризик значного недо�

виконання дохідної частини
державного (місцевого) бюд�
жету, що може призвести до
збільшення обсягу державних
(місцевих) запозичень та/або
невиконання зобов'язань з об�
слуговування боргу [1; 2].

Погляди науковців стосовно
висвітлення даного питання мож�
на згрупувати у такі підходи:

1) бюджетний ризик — це ймовірність не�
здійснення витрат з бюджету [3; 4; 5];

2)  бюджетний ризик пов'язаний виключно
з ймовірністю невиконання дохідної частини
бюджету у порівнянні з очікуваною величиною
[6; 7];

3) бюджетний ризик у вузькому розумінні
— це недоотримання доходів і як наслідок не�
здатність профінансувати свої видатки, тобто
потенційно можливі відхилення бюджетного
показника від його запланованого значення під
дією ризикоутворюючих факторів [8; 9];

4) бюджетний ризик у широкому розумінні
— вірогідність невиконання заходів бю�
джетного планування та бюджетної політики
у зв'язку з порушеннями в обігу бюджетних
ресурсів та їх пропорцій [10];

5) бюджетний ризик як різновид фінансових
ризиків, тобто це така бюджетна ситуація, коли
зменшується якість податкового і бюджетно�
го планування та надання бюджетних послуг
[10; 11].

Враховуючи усе вище сказане, вважаємо за
доцільне дещо уточнити визначення бюджет�
ного ризику. Бюджетний ризик — це різновид
фінансового ризику, який притаманний кожно�
му суб'єкту господарювання на усіх стадіях
бюджетного процесу, результатом реалізації
якого є відхилення фактичних результатів ви�
конання бюджету від планових показників.

Бюджетний ризик як різновид фінансового
має не лише основні його сутнісні характерис�
тики, а й певні особливості [12]:

— бюджетний ризик як економічне явище
проявляється у сфері фінансової діяльності
держави, на всіх рівнях бюджетної системи, він
прямо пов'язаний із процесом формування до�
ходів державного і місцевих бюджетів, харак�
теризується можливими грошовими втратами
у процесі здійснення фінансової діяльності та
бюджетної політики держави;

— бюджетний ризик проявляється на всіх
стадіях бюджетного процесу та є об'єктивним
явищем у функціонуванні будь�якої держави,
він супроводжує практично всі види фінансо�
вих операцій, що пов'язані з формуванням до�

Рис. 1. Підходи до визначення дефініції "ризик"
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ходів бюджетів та їх витрачанням на всіх рівнях
бюджетної системи;

— бюджетний ризик припускає необхід�
ність вибору альтернативної дії, тобто прийня�
ти ризик або відмовитися;

— оцінка рівня бюджетного ризику носить
суб'єктивний характер і залежить від оцінки
соціально�економічного стану держави, пол�
ітичної складової;

— невизначеність завжди супроводжує
бюджетні ризики і характеризує такі їх влас�
тивості: ризик має відношення до майбутнього
і тісно пов'язаний із прогнозуванням; ризик пе�
редбачає ймовірність несприятливої ситуації і
наслідків, прогнозованих чи ні, тобто неспри�
ятлива ситуація може статися чи ні; прогнозо�
ваність несприятливої ситуації та наслідків оз�
начає наявність механізму управління ризика�
ми;

— ймовірність виникнення несприятливих
ситуацій має коливатися в межах: більше нуля
і менше одиниці. При цьому за умови нульової
ймовірності ризик відсутній, а при одиниці —
обов'язково виникне проблема кризи, але не
ризик;

— невизначеність наслідків бюджетного ри�
зику полягає в тому, що відхилення від запла�
нованої суми може відбутися як у бік зменшен�
ня, так і у бік збільшення суми бюджетних до�
ходів і видатків.

Причинами виникнення бюджетних ризиків
є низка взаємопов'язаних факторів. Серед них
варто виділити внутрішні та зовнішні, об'єк�
тивні та суб'єктивні.

До внутрішніх слід віднести — внутрішню
економічну політику, планування та виконан�
ня бюджетів, недоотримання запланованих до�
ходів, перевищення статей витрат при вико�
нанні бюджету, неефективне використання
бюджетних коштів тощо.

Зовнішні чинники пов'язані з зовнішнім се�
редовищем, тобто не пов'язані безпосередньо
з діяльність держави і виникають незалежно від
учасників бюджетного процесу.

Серед основних об'єктивних факторів бюд�
жетного ризику варто відзначити економічні
(економічна ситуація в країні, рівень інфляції,
рівень доходів громадян, рівень безробіття,
дефіцит бюджету, величина державного бор�
гу); політико�правові (політична стабільність,
бюджетне, митне, податкове законодавство);
соціальні (рівень життя населення, середня за�
робітна плата, прожитковий мінімум, рівень
пенсійного забезпечення) та демографічні.

Суб'єктивні фактори проявляються на
стадії планування бюджету та залежать від

рівня професіоналізму учасників бюджетного
процесу, які беруть у цьому участь.

Враховуючи ці обставини, нами запропоно�
вано структурно�логічну схему складових ри�
зику місцевих бюджетів (рис. 2), в якій виділе�
но такі основні види ризиків:

— ризик дохідної частини бюджету (ризик
недоотримання запланованого рівня доходів);

— ризик видаткової частин бюджету (ризик
недофінансування запланованого рівня вит�
рат);

— ризик дефіциту бюджету (ризик невідпо�
відності між зобов'язаннями за видатками та
джерелами фінансування);

— ризик міжбюджетних відносин (ризик
неефективного перерозподілу коштів серед
регіонів).

Як видно з рис. 2, кожен із виділених ризиків
містить певні види. Разом із тим варто відміти�
ти й те, що всі вони можуть бути керованими
та некерованими з боку суб'єктів бюджетного
процесу на місцевому рівні.

Керовані — це ті, на які суб'єкти бюджет�
ного процесу можуть впливати з метою
мінімізації їх негативних наслідків, шляхом
прийняття певних управлінських рішень. Неке�
ровані ризики, в свою чергу, не підлягають
впливу суб'єктів бюджетного процесу, проте
знизити їх негативний вплив можливо за умо�
ви прогнозування їх настання, оцінки та їх вра�
хування на кожній стадії бюджетного проце�
су.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Запропоновано до основних видів ризиків

віднести: ризик дохідної частини бюджету, що
передбачає ризик недоотримання заплановано�
го рівня доходів; ризик видаткової частин бюд�
жету, тобто ризик недофінансування заплано�
ваного рівня витрат; ризик дефіциту бюджету,
що розглядається як ризик невідповідності між
зобов'язаннями за видатками та джерелами
фінансування та ризик міжбюджетних відно�
син або ризик неефективного перерозподілу
коштів серед регіонів.

Врахування складових ризику місцевих бюд�
жетів дасть можливість обгрунтувати підходи до
їх оцінки та діагностики, а також вдосконалити
управління ними і, у свою чергу, сприятиме
ефективному управлінню бюджетним процесом
та підвищить точність прогнозування обсягів
доходів і видатків бюджетів усіх рівнів.
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