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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

SPECIFICS OF BUDGET RISK MANAGEMENT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

 У статті науково обґрунтовано і розроблено концептуальні положення теорії та методології 
формування бюджетно-податкових механізмів, наведено практичні рекомендації щодо розви-
тку бюджетно-податкових механізмів сталого розвитку регіонів. Розроблено методологічний 
інструментарій для оцінки функціонування бюджетно-податкових механізмів на регіональному 
рівні в розрізі перспективно-орієнтованих індикаторів оцінки та ризикоорієнтованих індикаторів 
оцінки функціонування бюджетно-податкових механізмів. Обґрунтовано авторський підхід до 
управління бюджетними ризиками стійкого розвитку регіону. Доведено, що якісне й ефективне 
управління бюджетними коштами з боку учасників бюджетно-податкових відносин вимагає своє-
часної ідентифікації можливих бюджетних ризиків та визначення правильного способу їх оцінки. 
Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління бюджетними ризиками, що сприяти-
муть підвищенню якості оцінки бюджетних ризиків.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетний механізм, ризик, бюджетний ризик, 
синергетика.

 В статье научно обоснованы и разработаны концептуальные основы теории и методологии 
формирования бюджетно-налоговых механизмов, приведены практические рекомендации по 
развитию бюджетно-налоговых механизмов устойчивого развития регионов. Разработан мето-
дологический инструментарий для оценки функционирования бюджетно-налоговых механизмов 
на региональном уровне в разрезе перспективно-ориентированных индикаторов оценки и риско-
ориентированных индикаторов оценки функционирования бюджетно-налоговых механизмов. 
Обоснован авторский подход к управлению бюджетными рисками устойчивого развития реги-
она. Доказано, что качественное и эффективное управление бюджетными средствами со стороны 
участников бюджетно-налоговых отношений требует своевременной идентификации возможных 
бюджетных рисков и определения правильного способа их оценки. Обоснованы предложения по 
усовершенствованию управления бюджетными рисками, которые будут способствовать повыше-
нию качества оценки бюджетных рисков.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный механизм, риск, бюджетный риск, 
синергетика.

The article scientifically substantiates and develops the conceptual provisions of the theory and 
methodology of formation of budgetary and tax mechanisms, provides practical recommendations for 
the development of fiscal mechanisms of sustainable development of regions. The author has deve-
loped methodological tools for assessing the functioning of fiscal mechanisms at the regional level in 
terms of forward-looking indicators and risk-oriented indicators for assessing the functioning of fis-
cal mechanisms. It is proposed to create a classifier of budgetary risks of sustainable development of 
regions, which can be used in forecasting and analytical activities of financial and control bodies of the 
federal, regional and local levels. The author's approach to the management of budgetary risks of sus-
tainable development of the region is substantiated. It is noted that modern methods of reducing bud-
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get risk are the introduction of software forms of budget expenditure planning, the method of risk diver-
sification, the method of optimal management, synergetic method and the application of new principles 
of public and municipal finance management; the advantages of methods for assessing budgetary risks 
of sustainable development are outlined. The author outlines the scheme of budget risk management 
of sustainable development of the region, which includes: strategy of socio-economic development of 
the subject of Ukraine; forecast of socio-economic development of the region for a three-year period 
with the addition of variable indicators; forecast of the main parameters of the regional budget and bud-
geting taking into account priorities and constraints; approval of the budget of the subject of Ukraine, 
substantiation of methods of management of budgetary risks of sustainable development of the region; 
budget execution, budget risk management of sustainable development; control over the results of 
budget risk management. It is proved that high-quality and effective management of budget funds by 
participants in fiscal relations requires timely identification of possible budgetary risks and determining 
the correct way to assess them. Substantiated proposals for improving budget risk management, which 
will help improve the quality of budget risk assessment.

Key words: budget, budget system, budget mechanism, risk, budget risk, synergetics.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
дослідження визначено необхідністю форму-
вання відповідальної бюджетно-податкової 
політики регіону, розроблення адекватних і 
ефективних бюджетно-податкових механізмів 
сталого розвитку суб'єктів України в сучасних 
економічних умовах.

Дослідження напрямів формування та вдо-
сконалення бюджетно-податкових механізмів 
сталого розвитку регіонів є дуже істотною про-
блемою для економічної науки і бюджетно-
податкової практики. Це вимагає нових підходів 
до формування та реалізації регіональних стра-
тегій, розроблення і застосування нових форм 
і методів управління регіональними фінансами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню управління бюджетними ризиками 
приділялася увага вітчизняних та зарубіжних 
учених, серед яких: О.Б. Бігдай, С.В. Зенченко, 
С.В. Кобрянов, С.В. Подобряєв, Л.І. Лопатні-
ков, І.М. Соломко, Є.Ю. Лемешко, О.І. Тішутіна, 
О.С. Горлова. У сучасних економічних умо-
вах має місце низка проблем, безпосередньо 
пов'язаних з утриманням та результативністю 
бюджетно-податкових механізмів сталого роз-
витку регіонів:

– відсутність комплексних досліджень тео-
ретико-методологічних проблем формування 
бюджетно-податкових механізмів сталого роз-
витку регіонів за недостатності фінансових 
ресурсів бюджетів суб'єктів України;

– недосконалість аналітичного забезпечен- 
ня бюджетно-податкових механізмів в умовах 
ризик-орієнтованого управління;

– неефективність механізму управління 
бюджетними ризиками в контексті сталого роз-
витку регіонів;

Метою дослідження є наукове обґрунту-
вання і розроблення концептуальних положень 
теорії та методології формування бюджетно-
податкових механізмів і практичних рекомен-
дацій щодо розвитку бюджетно-податкових 

механізмів сталого розвитку регіонів; запро-
понування моделі забезпечення бюджетно-
податкової безпеки регіону; розроблення 
методологічного інструментарію для оцінки 
функціонування бюджетно-податкових меха-
нізмів на регіональному рівні в розрізі пер-
спективно-орієнтованих індикаторів оцінки та 
ризикоорієнтованих індикаторів оцінки функ-
ціонування бюджетно-податкових механізмів; 
обґрунтування авторського підходу до управ-
ління бюджетними ризиками стійкого розвитку 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим параметром, що характеризує 
ефективність усього бюджетного процесу, є 
бюджетні ризики, що впливають на процес 
управління державними фінансами. Форму-
вання ефективної політики управління бюджет-
ними ризиками – одне з актуальних завдань 
регіональних органів влади, яке включає розро-
блення методичних рекомендацій за їх оцінкою 
і розрахунок на основі статистичних методів, а 
також комплексної інструкції, спрямованої на 
зниження впливу ризиків на бюджетно-подат-
кові відносини і підвищення ефективності та 
результативності використання бюджетних 
коштів. Бюджетний ризик неминуче супро-
воджує бюджетний процес, що зумовлено 
впливом безлічі чинників, які впливають і 
визначають імовірність його виникнення.  
До характеристик бюджетного ризику відно-
сять його невизначеність, яка полягає у появі 
відхилень, як позитивних, так і негативних по 
відношенню до планових показників. Склад-
ність бюджетного процесу прямо впливає на 
рівень фактору невизначеності.

Для ефективного функціонування бюд-
жетно-податкових механізмів необхідно оці-
нювати не лише забезпеченість бюджетними 
ресурсами регіону, а й управління бюджет-
ними ризиками з метою сталого розвитку регі-
онів. Бюджетний ризик-менеджмент у сучасній 
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економіці все більше привертає до себе увагу. 
Сучасна специфіка управління бюджетними 
ризиками з метою сталого розвитку має на 
увазі розроблення сценарного розвитку фор-
мування доходів і видатків бюджету суб'єкта 
України.

Слід зазначити, що ризик-орієнтоване 
управління повинно здійснюватися не лише в 
рамках трирічного бюджетного періоду, а й під 
час формування бюджетного прогнозу регі-
ону. Єдина уніфікована класифікація бюджет-
них ризиків для бюджетів усіх рівнів, яка була 
б затверджена уповноваженим органом, доте-
пер відсутня. Однак пропонується велика кіль-
кість теоретичних підходів і методологічних 
прийомів щодо виявлення ознак класифікації 
бюджетних ризиків. Якісне проведення проце-
дури оцінювання бюджетних ризиків за групою 
однорідних ризиків з урахуванням значущості 
їхнього впливу на бюджет можливо за умови 
створення систематизованого групування 
бюджетних ризиків, що дає змогу її застосову-
вати виконавчими органами в процесі управ-
ління бюджетами. Провівши аналіз, викорис-
тавши метод узагальнення та систематизації, 
виявлених теоретичних підходів і методологіч-
них прийомів класифікації бюджетних ризиків, 
необхідне створення класифікатора бюджет-
них ризиків сталого розвитку регіонів, який 
може бути використаний у прогнозно-аналітич-
ній діяльності фінансових і контрольних орга-
нів федерального, регіонального та місцевих 
рівнів. Класифікатор бюджетних ризиків ста-
лого розвитку регіону може коригуватися під 
впливом динамічно мінливих зовнішніх і вну-
трішніх чинників. Пропонований класифікатор 
бюджетних ризиків сталого розвитку регіону 
передбачає класифікацію якісних і кількісних 
бюджетних ризиків сталого розвитку регіону.

 Бюджетні ризики сталого розвитку регіо-
нів можна згрупувати за двома типологічними  
групами: 

– ризики, які мають кількісний характер;
– ризики, які мають якісний характер. 
Окрім того, кількісні ризики дають змогу 

прогнозувати їх імовірне відхилення від уста-
новлених параметрів, а якісні ризики – зробити 
певне гіпотетичне очікування й обґрунтувати 
комплексну систему заходів щодо скорочення 
наслідків бюджетних ризиків. Пропонований 
класифікатор бюджетних ризиків сталого роз-
витку регіону доцільно оформляти додатком 
до Основних напрямів бюджетної та податко-
вої політики суб'єкта України на поточний рік і 
планові періоди з можливістю вносити в нього 
зміни, які впливають на процес управління 
регіональним бюджетом. Кількісні бюджетні 
ризики сталого розвитку регіону згруповані 

у три великі модулі (економічний, бюджетно-
податковий та соціальний), які враховують етап 
бюджетного процесу, на якому вони виника-
ють, можливості їх усунення або запобігання, 
ймовірності настання подій, що впливають на 
найважливіші показники бюджету (зниження 
податкових доходів, збільшення бюджетного 
боргу, зниження обсягу фінансової допомоги з 
федерального бюджету та ін.). 

У нормативно-правових актах суб'єктів 
України доцільно закріпити повноваження 
фінансових і контрольних органів із питань 
ідентифікації та управління бюджетними ризи-
ками сталого розвитку регіону. Уважаємо, що 
до складу бюджетних повноважень фінансових 
органів виконавчої влади суб'єктів України, які 
необхідно закріпити в нормативних правових 
актах, що регулюють положення про ці дер-
жавні структури, слід віднести: 

– розроблення методичних указівок зі 
складання класифікатора бюджетних ризи-
ків сталого розвитку регіону і муніципальних  
утворень;

– аналіз, оцінку та моніторинг бюджетних 
ризиків сталого розвитку регіону в бюджет-
ному процесі; 

– розроблення плану спільних заходів 
з управління ризиками законодавчих орга-
нів влади і фінансових, контрольних органів 
суб'єкта України; 

– обґрунтування заходів щодо поперед-
ження та усунення бюджетних ризиків у про-
цесі управління бюджетно-податковими ресур-
сами на рівні регіону;

– уточнення єдиного класифікатора 
бюджетних ризиків сталого розвитку регіонів 
шляхом внесення змін. 

До повноважень з управління бюджетними 
ризиками сталого розвитку регіону контр-
ольно-рахункових органів суб'єкта України слід 
віднести:

– проведення експертно-аналітичної робо- 
ти з моніторингу бюджетних ризиків за допо-
могою вибору об'єктів проведення контроль-
них заходів, а саме ревізій і перевірок, у тому 
числі під час попереднього контролю форму-
вання проєкту бюджету суб'єкта України; 

– підготовку за результатами перевірок та 
ревізій пропозицій, рекомендацій, спрямова-
них на попередження, мінімізацію та усунення 
бюджетних ризиків;

– подання пропозицій із метою уточнення 
єдиного класифікатора бюджетних ризиків ста-
лого розвитку регіону. 

Аналогічні повноваження з управління 
бюджетними ризиками доцільно закріпити 
нормативними правовими актами, які вста-
новлюють обсяг повноважень органів держав-
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ного і муніципального внутрішнього фінансо-
вого контролю, а також органів державного 
(муніципального) фінансового контролю, що 
є органами виконавчої влади місцевих адмі-
ністрацій. Закріплення пропонованих повно-
важень указуватиме на обов'язковість про-
ведення оцінки, яка б показала ймовірність 
настання подій та їх наслідків, які можуть мати 
негативний вплив на виконання бюджетних 
процедур, з урахуванням розміру завданої 
шкоди. Підвищення якості прогнозування 
та управління бюджетними ризиками ста-
лого розвитку сприятиме формуванню карти 
бюджетних ризиків сталого розвитку – доку-
менту, що визначає: 

а) класифікатор бюджетних ризиків сталого 
розвитку регіонів; 

б) якісну і кількісну оцінку бюджетних ризи-
ків сталого розвитку регіонів; 

в) реалізацію комплексу заходів, які спря-
мовані на запобігання та усунення бюджетних 
ризиків; 

г) процес моніторингу та контролю з метою 
оцінки ефективності управління бюджетними 
ризиками сталого розвитку. 

Схема управління бюджетними ризиками 
сталого розвитку регіону починається з розро-
блення стратегії соціально-економічного роз-
витку суб'єкта України.

 У процесі затвердження стратегії соціально-
економічного розвитку регіону обґрунтову-
ються основні групи ризиків сталого розви-
тку, у тому числі бюджетні ризики. У прогнозі 
соціально-економічного розвитку суб'єкта 
України на трирічний період обґрунтовуються 
варіанти розвитку економіки регіону та зазна-
чаються чинники й обмеження, що впливають 
на даний розвиток, із поданням варіативних  
показників: 

1. Стратегія соціально-економічного розви-
тку суб'єкта України.

2. Прогноз соціально-економічного розви-
тку регіону на трирічний період із додаванням 
варіативних показників прогнозу соціально-
економічного розвитку та основних параметрів 
державних програм суб'єкта України.

3. Прогноз основних параметрів регіональ-
ного бюджету і складання бюджету з ураху-
ванням пріоритетів та обмежень, зазначених 
у прогнозі соціально-економічного розвитку 
суб'єкта України.

3.1. Аналіз бюджетних ризиків сталого роз-
витку регіону. 

3.2. Затвердження класифікатора бюджет-
них ризиків сталого розвитку регіону.

4. Затвердження бюджету суб'єкта України, 
обґрунтування методів управління бюджет-
ними ризиками сталого розвитку регіону.

5. Виконання бюджету, управління бюджет-
ними ризиками сталого розвитку. 

6. Контроль за результатами управління 
бюджетними ризиками і коригування прогнозу 
соціально-економічного розвитку регіону 
та основних параметрів державних програм 
суб'єкта України. 

Слід зазначити, що варіативність бюджет-
ного прогнозування визначає вибір одного 
з концептуальних підходів до бюджетного 
ризику. Регіональна бюджетна практика пока-
зує, що якщо як пріоритетна мета вибирається 
мінімізація бюджетних ризиків, то бюджетне 
планування має ґрунтуватися на консерва-
тивному (базовому) варіанті прогнозу. Після 
цього фінансовий орган суб'єкта України здій-
снює формування прогнозу основних пара-
метрів регіонального бюджету з урахуванням 
пріоритетів сталого розвитку регіону та ризи-
ків, позначених у карті бюджетних ризиків ста-
лого розвитку регіону. Слід зазначити, що етап 
вибору варіанту прогнозу соціально-еконо-
мічного розвитку суб'єкта України і основних 
бюджетних параметрів вимагає застосування 
методу елімінування ризиків, що виникають за 
зміни соціально-економічної ситуації. Також 
комітети фінансів суб'єктів України розробля-
ють пропозиції про скасування, про призупи-
нення дії нормативних правових актів регіону, 
виконання яких тягне витрачання бюджетних 
коштів, не забезпечене джерелами фінансу-
вання на поточний та планові бюджетні пері-
оди. Сучасними методами зниження бюджет-
ного ризику є впровадження програмних 
форм планування видатків бюджету, а також 
застосування нових принципів управління 
державними і муніципальними фінансами. 
У бюджетному законодавстві України визна-
чено «бюджетні правила» для регіональ-
них і місцевих бюджетів, які встановлюють 
зобов'язання дотримання кількісних значень 
бюджетних показників (обсяг бюджетного 
дефіциту, державного боргу і т. д.). Дефіцит 
бюджету суб'єкта України не повинен переви-
щувати 15% затвердженого загального річного 
обсягу доходів бюджету суб'єкта України без 
урахування затвердженого обсягу безоплат-
них надходжень [1]. Установлені «бюджетні 
правила» для регіональних і місцевих бюдже-
тів покликані знизити ступінь бюджетних ризи-
ків сталого розвитку регіону. 

Таким чином, сучасні умови вимагають 
використання групування кількісних значень 
бюджетних показників відповідно до встанов-
леної зони ризику з погляду ймовірних бюджет-
них утрат у разі настання ризикової події. 

 Для зниження бюджетних ризиків перед-
бачається метод диверсифікації ризиків. 
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С.Р. Муравйов робить акцент на розширенні 
політики диверсифікації бюджетних ризиків: 
«Диверсифікація бюджетних ризиків можлива 
по відношенню до наданих суб'єктам України 
державних гарантій: закріплення відповідаль-
ності за нереалізовані проєкти, підтримані 
держгарантіями; покриття частки ризику при-
ватним капіталом, тобто розширення практики 
диверсифікації ризиків держави з приватним 
капіталом» [2, с. 43]. 

У затвердженому регіональному бюджеті 
повинні бути передбачені методи управління 
бюджетними ризиками на виявлені ризики ста-
лого розвитку та непрогнозовані події в період 
виконання бюджету. У бюджетній практиці регі-
онів використовуються такі методи управління 
ризиками, як методи бюджетного резерву-
вання і зовнішнього фінансування. Бюджетним 
кодексом України передбачено організацію 
резервних фондів виконавчих органів держав-
ної влади у видатковій частині регіональних 
бюджетів. Розмір резервних фондів виконав-
чих органів державної влади (місцевих адміні-
страцій) установлюється законами (рішеннями) 
про відповідні бюджети і не може перевищу-
вати 3% затвердженого зазначеними зако-
нами (рішеннями) загального обсягу видатків. 
Кошти резервних фондів виконавчих органів 
державної влади (місцевих адміністрацій) спря-
мовуються на фінансове забезпечення непе-
редбачених витрат, у тому числі на проведення 
аварійно-відновлювальних робіт, пов'язаних із 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.  
Із 01.01.2009 в Бюджетному кодексі України 
передбачено створення резервного фонду 
суб'єкта України як складової частини коштів 
його бюджету, який призначений для вико-
нання витратних зобов'язань у разі нестачі 
доходів регіонального бюджету з метою фінан-
сового забезпечення видаткових зобов'язань. 

Слід зазначити, що порядок формування 
та використання коштів резервного фонду 
встановлюють суб'єкти України законодавчим 
актом, тобто регіони повинні знаходити кошти 
для формування резервних фондів самостійно. 

Пріоритетним напрямом сучасної бюджет-
ної реформи є перетворення бюджетного про-
цесу так, щоб результатом стали підвищення 
ефективності бюджетних витрат, оптимальний 
процес управління бюджетними коштами на 
всіх рівнях бюджетної системи України. 

Реформування бюджетного процесу вима-
гає переходу від управління бюджетними 
ресурсами до управління результатами, що 
зумовлює більш високу відповідальність і більш 
широкі повноваження, що характеризують 
самостійність як учасників, так і адміністрато-
рів бюджетних коштів. Бюджетні перетворення 

зачіпають проблеми аналізу і проведення 
оцінювання результативності використання 
бюджетних коштів. Найважливіші передумови 
перетворень, які сприятимуть забезпеченню 
прозорості громадських фінансів: наявність 
бюджетних обмежень і стимулююча функція у 
використанні результатів аналізу й оцінювання. 
Ефективною є та бюджетна система, у якій 
спостерігається приріст бюджетних доходів, 
зростає ефективність витрачання бюджетних 
коштів, використовуються сучасні інноваційні 
методи управління, які передбачають застосу-
вання більш ефективних моделей управління, 
що сприяють підвищенню соціально-економіч-
ного рівня розвитку регіонів та якості життя 
населення. Аналіз наукової літератури пока-
зав, що проблема підвищення стійкості функці-
онування бюджетної системи не повною мірою 
опрацьована і дотепер залишається актуаль-
ною. Дослідження питань у сфері сталого роз-
витку тісно пов'язане із синергетичним підхо-
дом, який виступає як новий науковий напрям. 
Синергетичний підхід передбачає розгляд еко-
номічної діяльності з погляду її нелінійної інтер-
претації. Процес руху є основним об'єктом ана-
лізу в контексті зазначеного підходу.

 Синергетика (від грецького synergetike – 
співдружність, колективна поведінка) – це наука 
про самоорганізацію в системах різної природи 
і трансформації хаосу в порядок. Як зазначає 
німецький учений Г. Хакен, «самоорганізація – 
це спонтанне формування високоорганізова-
них структур, які знаходяться у стадії переходу 
від стану хаотичного функціонування підсис-
тем до впорядкованого за допомогою коопера-
тивної синхронної взаємодії» [3]. 

Можна стверджувати, що синергетичний 
зв'язок – це зв'язок, який посилює взаємодію 
всіх елементів досліджуваної системи. Таким 
чином, між станом бюджетної системи та діяль-
ністю органів державної влади є синергетичний 
зв'язок. Так, результативність функціонування 
державних органів виконавчої влади проявля-
ється у збільшенні ефективності використання 
бюджетних коштів, якості життя населення, що, 
своєю чергою, дає змогу підвищити ефектив-
ність суспільних фінансів і сприяє підвищенню 
стійкості розвитку. Кількісною мірою в умовах 
синергетичного підходу є бюджетна ентропія, 
яка характеризує співвідношення невизначе-
ності і детермінованості бюджетної системи. 
Професор Н.В. Шаланов робить висновок про 
те, що ентропія є певною мірою невизначеності 
будь-якої розглянутої сукупності характерис-
тик досліджуваного об'єкта будь-якої природи. 
У вузькому трактуванні ентропія є кількісною 
характеристикою безладу [4]. Під час розгляду 
ентропії в контексті теорії управління її можна 
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трактувати як міру непередбачуваності інфор-
мації, а також невизначеності поведінки сис-
теми в конкретних умовах [5]. 

Дослідник Л.І. Лопатніков доводить, що ситу-
ація, у якій спостерігається нестача інформації 
про стани систем зовнішнього середовища, 
характеризується як невизначеність [6]. у рам-
ках цього дослідження під бюджетною ентро-
пією буде розумітися ступінь ризику, який 
являє собою ймовірність недосягнення плано-
вих бюджетних показників в умовах бюджет-
ного процесу і свідчить про зниження ефектив-
ності діяльності фінансових органів державної 
виконавчої влади. Принцип мінімуму вироб-
ництва ентропії передбачає, що система не 
здатна вийти з рівноважного стану за рахунок 
внутрішніх незворотних процесів, тому струк-
турний стан розглянутої системи характеризу-
ється раціональним. Системний підхід передба-
чає, що будь-який об'єкт являє собою систему, 
у тому числі й суспільні фінанси, і є багатови-
мірним. Важливим під час вивчення систем є 
пошук відповіді на питання про стійкість сис-
теми в динаміці. 

Стійкість динамічної системи – це її здатність 
до продовження руху за заданою траєкторією, 
підтримка наміченого режиму функціонування, 
незважаючи на чинники, що впливають із боку 
зовнішнього середовища. Оскільки динаміка 
процесу дає змогу описати процес поведінки 
динамічної системи, то справедливо говорити, 
що стійкість поведінки свідчить про стійкість 
системи. У просторі ознак цей процес може бути 
охарактеризований траєкторією руху системи.

 Таким чином, інтерпретація функціону-
вання системи в математичному трактуванні 
про розуміння її стійкості або нестійкості може 
бути сформульована так: якщо малі коливання 
параметрів можуть сприяти різким і значним 
змінам траєкторії процесу, то система харак-
теризується як нестійка. Властивість стійкості у 
системи передбачає незначні зміни траєкторії 
за зміни параметрів системи. У зв'язку з вищес-
казаним головне завдання під час управління 
бюджетними ресурсами – скорочення рівня 
бюджетного ризику. Метод оптимального 
управління є одним зі способів зниження рівня 
ризику. Цей метод передбачає коригування 
керуючих параметрів так, щоб траєкторія руху 
системи стала передбачуваною. У цьому разі 
ентропія керуючих параметрів буде постійною, 
і з погляду оптимального управління меха-
нізм розвитку системи характеризуватиметься 
як стійкий. Генеральним напрямом розвитку 
синергетики є дослідження та аналіз фазо-
вих переходів досліджуваних систем з одного 
стану в інший. Справедливо використовувати 
синергетичний підхід і під час дослідження 

результативності видатків бюджету суб'єкта 
України в галузі суспільних фінансів. Діяльність 
державних фінансових органів влади зосеред-
жена на досягненні збалансованості та стій-
кості бюджету регіону, що дає змогу в умовах 
нестабільності зовнішнього оточення стати 
одним із чинників реалізації соціально еконо-
мічних завдань. Установлено, що бюджетно-
податкові відносини за своїм змістом при-
пускають виробництво ентропії. З авторської 
точки зору, бюджетна ентропія – кількісна міра 
невизначеності тієї чи іншої бюджетної ситуації. 
Бюджетна ентропія показує наслідки діяльність 
органів влади різних рівнів, її зміна є важливим 
критерієм ефективності ризик-орієнтованого 
управління органів влади. Кількісно бюджетна 
ентропія є величиною прямо пропорційною 
логарифму числа способів її існування (відпо-
відно до закону Больцмана).

Описані вище методики оцінки бюджетних 
ризиків сталого розвитку мають низку переваг 
[7; 8]: 

– в умовах цифровізації доступність вихід-
них офіційних статистичних даних для прове-
дення аналізу будь-якого суб'єкта України; 

– апробування запропонованих методик 
репрезентативно на конкретний суб'єкт дає 
змогу продемонструвати універсальність їх 
застосування для будь-якого регіону;

– усі дані розглядаються й аналізуються не 
за один рік, а в динаміці (3–5 років). 

Вищевикладене дає змогу зробити висно-
вок, що бюджетна система держави – система, 
що самоорганізується в кожній країні, яка роз-
вивається еволюційно під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників.

Отже, до бюджетно-податкових відносин 
доцільно застосовувати синергетичні методи 
аналізу. Бюджетну ентропію необхідно оціню-
вати в динаміці за низку років. Рекомендова-
них оптимальних величин бюджетної ентро-
пії не існує. Зростання показника бюджетної 
ентропії за досліджуваний період може свід-
чити про нестабільність, нестійкість процесу 
формування видатків бюджету і можливість 
виникнення кризових ситуацій. Стабільні 
показники бюджетної ентропії характеризують 
досить стійкі умови формування та виконання 
бюджету. Це стає можливим за забезпечення 
збалансованості і стійкості бюджетів регіонів, 
попередження скупчення кризових явищ. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, якісне й ефективне управ-
ління бюджетними коштами з боку учасників 
бюджетно-податкових відносин вимагає сво-
єчасної ідентифікації можливих бюджетних 
ризиків та визначення правильного способу 
їх оцінки. Вирішення зазначених проблем 
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дасть змогу розробити і реалізувати необхідні 
заходи щодо запобігання фінансовим ризикам 
на рівні суб'єкта України. Керованість бюджет-
них ризиків сталого розвитку визначає ступінь 
впливу органів влади суб'єктів України на ймо-
вірність, масштаби й умови реалізації ризику. 

Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
управління бюджетними ризиками сприяти-
муть підвищенню якості оцінки бюджетних 
ризиків і, відповідно, ефективності управління 
ними в сучасних умовах переходу до цифрової 
економіки.
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