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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Згідно зі статтею 20 Бюджетного кодексу Украї�

ни невід'ємною складовою бюджетного процесу в Ук�

раїні виступає програмно�цільовий метод, який пред�
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У статті обгрунтовано, що обов'язковою умовою успішного запровадження програмно�цільо�
вого методу у забезпеченні бюджетної безпеки України виступає якісне оцінювання критично
важливих параметрів цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці. Запропоновано
класифікувати оцінювання ефективності використання державних ресурсів у межах реалізації
цільових програм у сфері забезпечення бюджетної безпеки відповідно до етапу реалізації оці�
нюваної цільової програми (проміжне та підсумкове оцінювання) та мети аналітичних проце�
дур (оцінювання доцільності розробки та реалізації програми, якості розробки програми, ре�
зультативності реалізації програми, ефективності реалізації програми, обсягу досягнутих ре�
зультатів та синергетичного ефекту). Розроблено методику оцінювання цільової програми про�
тидії загрозам бюджетній безпеці України, яка дозволяє визначати загальний результат впли�
ву результатів реалізації програми на визначений об'єкт, рівень бюджетної безпеки та показ�
ники соціально�економічного розвитку країни в цілому.

In the article reasonably, that as an obligatory condition of successful input of program�target
method a quality evaluation critically of important parameters of the having a special purpose
programs of counteraction to the threats of budgetary safety comes forward in providing of budgetary
safety of Ukraine. It is suggested to classify the evaluation of efficiency of the use of state resources
within the limits of realization of the having a special purpose programs in the sphere of providing of
budgetary safety in accordance with an implementation of the estimated having a special purpose
program (intermediate and final evaluation) and aim of analytical procedures (evaluation of
expediency of development and realization of the program, quality of development of the program,
effectiveness of realization of the program, efficiency of realization of the program, volume of the
attained results and sinergistical effect) phase. Methodology of evaluation of the having a special
purpose program of counteraction to the threats is worked out to budgetary safety of Ukraine, that
allows to determine the general result of influence of results of realization of the program on a certain
object, budgetary strength security and indexes of socio�economic development of country on the
whole.
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ставляє собою метод управління бюджетними кош�

тами для досягнення конкретних результатів за ра�

хунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефек�

тивності використання бюджетних коштів на всіх ста�
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діях бюджетного процесу [1]. Суть вказаного методу

полягає у відборі найбільш пріоритетних цілей та за�

дач, які мають бути досягнуті на основі розробки та

затвердження відповідних цільових програм, які кон�

кретизують терміни виконання програмних заходів за

кожним етапом програми, відповідальних виконавців,

ресурсне забезпечення, заплановані результати для

кожного етапу, що дозволяє чітко простежувати взає�

мозв'язок між розміром виділених бюджетних коштів

та отриманими внаслідок їх використання результа�

тами.

При цьому слід відзначити, що ефективність функ�

ціонування бюджетної системи та організації бюджет�

ного процесу мають виключно важливе значення для

забезпечення стійкості соціально�економічного зрос�

тання будь�якої країни, не виключаючи нашої, адже саме

бюджетні ресурси забезпечують можливість ефектив�

ного виконання державою її функцій, регулювання со�

ціально�економічних процесів в інтересах суспільства,

підвищення науково�технічного потенціалу, забезпечен�

ня обороноздатності та необхідного і достатнього рівня

національної безпеки країни. Однак на сьогоднішній

день слід констатувати, що одним з найбільш проблем�

них елементів фінансової системи України виступає саме

бюджетна система, що пов'язано з наявністю значної

кількості загроз та небезпек у вітчизняній бюджетній

сфері та, у свою чергу, чинить негативний вплив на рівень

бюджетної безпеки. Так, як відзначає В.М. Вареник, в

умовах хаотично структурованої економіки однією з

найважливіших економічних проблем в Україні є зрос�

тання загроз фінансовій, зокрема, бюджетній безпеці

України, що, відповідно, зумовлює загрози не лише

розвитку і посилення кризових явищ в економіці, але

й створює загрозу стабільному розвитку економіки

України в цілому [2, с. 33]. Зазначене зумовлює не�

обхідність використання ефективних інструментів по�

передження та протидії загрозам бюджетній безпеці

України, одним з яких, на нашу думку, виступає програм�

но�цільовий метод. У свою чергу, це актуалізує пробле�

матику оцінювання цільових програм протидії загрозам

бюджетній безпеці України в межах використання про�

грамно�цільового методу у процесі забезпечення бюд�

жетної безпеки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальні засади оцінювання ефективності

державних цільових програм розглядалися у наукових

працях численних закордонних дослідників, зокрема,

П. Брауна, Е. Ведунга, К. Вайса, Д. Веймера, Ф. Мохе�

ра, Г. Саймона, Д. Стоуна, Г. Хатрі та ін. Проблематика

використання програмно�цільового методу у вітчизняній

бюджетній сфері, зокрема, у розрізі питань оцінюван�

ня ефективності державних цільових програм підніма�

лася у працях таких науковців, як Л. Абрамов, Л. Бал�

тенко, В. Варцаба, О. Голинська, Б. Демидов, М. Кизим,

М. Кульчинський, О. Мінакова, Ц. Огонь, О. Самолкіна,

В. Прохорова, Т. Станкус, О. Таранець, В. Плескач,

І. Чугунов та ін.

Разом з тим, незважаючи на значну кількість нау�

кових публікацій з досліджуваної проблематики, вод�

ночас й дотепер залишається низка питань, які потре�

бують більш детального вивчення. Зокрема, особли�

вості оцінювання державних цільових програм протидії

загрозам бюджетній безпеці України потребують більш

грунтовних досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є класифікація ознак оцінювання дер�

жавних цільових програм у сфері забезпечення бюджет�

ної безпеки та запропонувати методику оцінювання

цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з Законом України "Про державні цільові

програми", державна цільова програма представляє

собою комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які

спрямовані на розв'язання найважливіших проблем роз�

витку держави, окремих галузей економіки або адміні�

стративно�територіальних одиниць, здійснюються з ви�

користанням коштів Державного бюджету України та

узгоджені за строками виконання, складом виконавців,

ресурсним забезпеченням [3]. Розробка та впроваджен�

ня цільових програм виступає одним із методів регулю�

вання економічних процесів у державі, адже саме

цільові програми, завдяки концентрації фінансових,

наукових, людських ресурсів при прийнятті якісно но�

вих управлінських рішень, є одним із факторів подолан�

ня негативних соціально�економічних процесів в еко�

номіці [4, с. 155]. Саме тому, використання цільових

програм надзвичайно актуальне для сучасної українсь�

кої економіки, що відзначали в тій чи іншій формі прак�

тично усі керівники науково�технічних програм, що були

опитані шляхом анкетування [5, с. 38].

Саме тому вважаємо, що державні цільові програ�

ми можуть ефективно використовуватися в якості ін�

струменту забезпечення необхідного і достатнього

рівню бюджетної безпеки України. Так, використання

програмно�цільового методу у процесі забезпечення

бюджетної безпеки України передбачатиме — на основі

здійснення аналізу кожної з ідентифікованих у бюд�

жетній сфері загроз — розробку детальних цільових

програм протидії загрозам з визначенням конкретних

процедур, виконавців, необхідного обсягу бюджетних

ресурсів у розрізі етапів реалізації відповідної програ�

ми із зазначенням результатів, що мають бути досягну�

тими на кожному її етапі.

Як наголошують дослідники [6, с. 203], в умовах

обмеженості бюджетних ресурсів оцінка результатів

державних програм, їх впливу на показники соціаль�

но�економічного розвитку країни стає важливою пе�

редумовою забезпечення ефективного використання

бюджетних коштів. У свою чергу, В. Трайтли відзна�

чає, що оцінка релевантності та ефективності цільо�

вих бюджетних програм посідає вагоме місце у бю�

джетному процесі [7].

Відповідно, обов'язковою умовою успішного запро�

вадження програмно�цільового методу у процесі забез�

печення бюджетної безпеки України виступає встанов�

лення ефективності використання державних ресурсів,

виділених на реалізацію відповідної програми протидії

загрозам бюджетній безпеці, яке має забезпечуватися

комплексним оцінюванням критично важливих пара�
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метрів програми, що фактично являє собою поточний

контроль за процесом досягнення запланованих зав�

дань та їх результатів.

При цьому предметом оцінювання виступатимуть

відповідні базові характеристики програми, наприклад:

рівень досягнення планових результатів; ефективність

використаних ресурсів; дієвість механізму реалізації

програми; відповідність результатів програми інтересам

суспільства та держави тощо.

Таким чином, оцінювання ефективності використан�

ня державних ресурсів, які виділяються на виконання

програмних заходів за будь�якими цільовими програма�

ми в сфері забезпечення бюджетної безпеки, можна

класифікувати за двома ознаками:

— відповідно етапу реалізації оцінюваної цільової

програми: поділяється на проміжне та підсумкове оці�

нювання;

— відповідно мети аналітичні процедури — прово�

диться оцінювання: доцільності розробки та реалізації

програми, якості розробки програми, результативності

реалізації програми, ефективності реалізації програми,

обсягу досягнутих результатів та синергетичного ефек�

ту.

Так, на етапі проміжного оцінювання цільової про�

грами аналітик має встановити наявність та величину

відхилень фактичних показників критеріїв оцінювання

від запланованих. За результатами такого оцінювання

мають бути внесені коригування до змісту програмних

заходів або в організацію системи, що забезпечує її

реалізацію, з метою усунення несприятливих факторів,

які впливають на процес її реалізації та знижують ре�

зультативність та ефективність програмних заходів, чи

негативних явищ, що можуть виникнути у випадку, якщо

програма не буде виконана.

Підсумкове оцінювання цільової програми здійс�

нюється на кінцевій стадії її реалізації. Воно спрямова�

не на визначення загальної кінцевої результативності та

ефективності реалізації програми, аналіз причин відхи�

лень показників критеріїв оцінювання від заплановано�

го їх рівня, що є основою для прийняття управлінських

рішень щодо змін у методиці розробки та затверджен�

ня цільових програм у майбутньому, кадрових питань,

структури та організації роботи виконавців.

У свою чергу залежно від поставленої мети оціню�

вання матиме таке спрямування аналітичного дослід�

ження:

— оцінювання доцільності розробки та реалізації

програми, що передбачає чітку ідентифікацію загроз,

які зумовлюють необхідність державного регулюючо�

го впливу на існуючі процеси зовнішнього та внутріш�

нього характеру, визначення планової ефективності

передбачуваних заходів та реалістичності досягнення

поставленої мети та завдань програми;

— оцінювання якості розробки програми, що перед�

бачає аналіз необхідних знань її розробників, повноти і

достовірності використаної у процесі розробки програ�

ми інформації, спроможності виконавців забезпечити

вчасне і якісне виконання програми, ресурсної забез�

печеності та обгрунтованості показників очікуваної

ефективності реалізації програми;

— оцінювання результативності, яке спрямоване на

визначення рівня виконання запланованих у програмі

заходів та процедур, вирішення поставлених завдань та

досягнення мети програми.

— оцінювання ефективності реалізації програми,

яке здійснюється з метою співвідношення фактично от�

риманих результатів та обсягу витрачених у процесі її

реалізації ресурсів;

Рис. 1. Схема оцінювання цільової програми протидії загрозам
бюджетній безпеці України
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— оцінювання обсягу досягнутих результатів та

синергетичного ефекту, яке здійснюється шляхом

оцінювання динаміки змін показників об'єкту цільо�

вої програми під впливом реалізації програмних за�

ходів та встановленням зв'язку між динамікою по�

казників соціально�економічного розвитку країни та

відповідними заходами, виконаними в межах програ�

ми.

Зазначені напрями оцінювання цільових програм

протидії загрозам бюджетній безпеці України можна

подати у вигляді схеми, яка наочно відображає взаємо�

зв'язок відповідного етапу оцінювання програми з її ме�

тою, параметрами, подальшими рішеннями координа�

тора програми (рис. 1).

Запропонована методика передбачає оцінювання

окремих етапів процесу виконання цільових програм

протидії загрозам бюджетній безпеці та оцінювання на

підсумковому їх етапі. Крім того, визначається загаль�

ний результат впливу результатів реалізації програми

на визначений об'єкт, а також на рівень бюджетної без�

пеки та показники соціально�економічного розвитку

країни в цілому.

При цьому слід відзначити, що відповідно до змісту

програмно�цільового підходу системне оцінювання

ефективності як окремих етапів, так і загальних резуль�

татів реалізації цільової програми є визначальним фак�

тором вирішення завдань та досягнення мети, які в ній

поставлені, адже дає можливість визначити не лише

результативність виконання визначених у програмі про�

цесів, але й здійснити вартісне оцінювання отриманих

результатів, що є найбільш значущим, з аналітичної точ�

ки зору, критерієм обгрунтування як необхідності її за�

провадження, так і підбивання кінцевих підсумків її

реалізації.

Важливо також здійснювати оцінювання змін фак�

тичного рівня показників бюджетної безпеки країни

в динаміці, що дає можливість контролювати вплив

програмних заходів та фактично досягнутих резуль�

татів й не допускати їх критичного впливу на вихід

показників бюджетної безпеки за межі їх граничних

значень, а також визначати умови, за дотримання

яких показники бюджетної безпеки під впливом про�

грамних заходів будуть утримуватися на безпечному

рівні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, зроблено висновок щодо того, що

державні цільові програми можуть ефективно викори�

стовуватися в якості інструменту забезпечення необ�

хідного і достатнього рівню бюджетної безпеки Украї�

ни.

Враховуючи той факт, що оцінювання цільових ви�

ступає важливою передумовою забезпечення ефектив�

ного використання бюджетних коштів, запропоновано

методику оцінювання цільової програми протидії за�

грозам бюджетній безпеці України, яка дозволяє вра�

хувати такі ключові параметри програми, як доцільність

її розробки та реалізації, якість розробки, результа�

тивність та ефективність реалізації, обсяг досягнутих

результатів та синергетичного ефекту

Перспективою подальших досліджень виступає роз�

робка чіткої системи критеріїв та індикаторів оцінюван�

ня ключових параметрів цільових програм протидії за�

грозам бюджетній безпеці України.
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