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Постановка проблеми. Застосування про-

грамно-цільового методу передбачає формуван-

ня видаткової частини бюджету у розрізі бюд-

жетних програм, що дозволяє оцінити результати 

використання бюджетних коштів. Процес оціню-

вання є необхідною умовою сьогодення, оскільки 

сприяє підвищенню рівня ефективності та 

результативності витрачання бюджетних коштів. 

Тому особлива увага в даному дослідженні 

присвячена  визначенню переваг оцінювання 

бюджетних програм, проблем при застосуванні 

програмно-цільового методу в Україні та аналізу 

показників виконання бюджетної програми.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанню запровадження програмно-цільового 

методу та оцінки бюджетних програм в Україні 

приділяли увагу такі вчені, як: О. Слобожан [2], 

Т. Станкус [3], О. Голинська [5], В.Зубенко [6] 

та інші вчені. Проте, з огляду на трансформа-

ційні процеси в економіці України, що спричи-

няють зміни бюджетного законодавства, засто-

сування програмно-цільового бюджетування 

потребує постійного удосконалення. Це 

зумовлює проведення подальшого пошуку 

напрямів удосконалення застосування даного 

методу при оцінці бюджетних програм. 

Метою статті є визначення переваг 

застосування програмно-цільового методу та 

удосконалення оцінювання бюджетних програм 

для розв’язку основних проблем при застосуванні 

програмно-цільового методу в Україні. 

Виклад основного матеріалу.  До переваг 

програмно-цільового методу (далі – ПЦМ), що 

є  інструментом ефективного використання 

бюджетних коштів в Україні та більшості 

розвинених країнах світу можна віднести: 

– гарантію прозорості та раціональності бюд-

жетного процесу, конкретно визначені цілі та за-

дачі, на які використовуються кошти бюджету; 

– реорганізацію діяльності розпорядника 

коштів стосовно розробки та виконання 

програм завдяки розмежуванню відповідальності 

за реалізацію бюджетної програми між 

відповідними виконавцями;  

– покращення розподілу ресурсів, які 

спрямовані на стратегічні пріоритети як між 

галузями, так і в окремих галузях;  

– покращення якості складання бюджетної 

політики. 

Особливими складовими програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі є бюджетні 

програми, відповідальні виконавці бюджетних 

програм, паспорти бюджетних програм, 

результативні показники бюджетних програм. 

Бюджетні програми формуються головними 

розпорядниками бюджетних коштів під час 

підготовки пропозицій до Бюджетної 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) та 

складання бюджетного запиту з урахуванням 

планів діяльності на середньостроковий період, 

прогнозних та програмних документів 

економічного і соціального розвитку. 
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Відповідальний виконавець бюджетних 

програм визначається головним розпорядником 

бюджетних коштів за погодженням з Міністер-

ством фінансів України (місцевим фінансовим 

органом). Відповідальним виконавцем бюд-

жетних програм може бути головний розпо-

рядник бюджетних коштів за бюджетними 

програмами, виконання яких забезпечується 

його апаратом, та/або розпорядник бюджетних 

коштів нижчого рівня, який забезпечує вико-

нання бюджетних програм у системі головного 

розпорядника. Відповідальний виконавець 

бюджетних програм у процесі їх виконання 

забезпечує цільове та ефективне використання 

бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації відповідних бюджетних програм у 

межах визначених бюджетних призначень. 

Результативні показники бюджетної програми 

використовуються для оцінки ефективності 

бюджетної програми за напрямами викорис-

тання бюджетних коштів і включають кількісні 

та якісні показники, які визначають результат 

виконання бюджетної програми, характери-

зують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей 

державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізацію якої 

забезпечує головний розпорядник бюджетних 

коштів, досягнення мети бюджетної програми, 

виконання завдань бюджетної програми, вис-

вітлюють обсяг і якість надання публічних 

послуг. Перелік результативних показників що-

до кожної бюджетної програми розробляється 

головними розпорядниками бюджетних коштів 

згідно з нормативно-правовим актом Міністер-

ства фінансів України. Результативні показни-

ки бюджетної програми мають підтверджу-

ватися офіційною державною статистичною, 

фінансовою та іншою звітністю, даними бухгал-

терського, статистичного та внутрішньо-

господарського (управлінського) обліку. 

На всіх стадіях бюджетного процесу його 

учасники в межах своїх повноважень здійсню-

ють оцінку ефективності бюджетних програм, 

що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та 

контролю за цільовим та ефективним викорис-

танням бюджетних коштів. Оцінка ефектив-

ності бюджетних програм здійснюється на під-

ставі даних моніторингу, аналізу результа-

тивних показників бюджетних програм, а 

також іншої інформації, що міститься у 

бюджетних запитах, кошторисах, паспортах 

бюджетних програм, звітах про виконання 

кошторисів та звітах про виконання паспортів 

бюджетних програм. Організаційно-методоло-

гічні засади здійснення оцінки ефективності 

бюджетних програм головними розпорядника-

ми бюджетних коштів визначаються 

Міністерством фінансів України. 

Результати оцінки ефективності бюджетних 

програм (включаючи висновки органів 

виконавчої влади, уповноважених на 

проведення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, та висновки 

Рахункової палати) є підставою для прийняття 

рішень про внесення в установленому порядку 

змін до бюджетних призначень поточного 

бюджетного періоду, відповідних пропозицій 

до проекту бюджету на плановий бюджетний 

період та Бюджетної декларації (прогнозу 

місцевого бюджету), включаючи зупинення 

реалізації відповідних бюджетних програм [1]. 

Розглянемо результати виконання бюджет-

ної програми Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України за КПКВК 

1101070 «Ліквідація збиткових вугледобувних 

та вуглепереробних підприємств» (табл. 1). 

Варто відмітити наявність інформації, зокрема 

бюджетних запитів, паспортів бюджетних про-

грам, звітів про виконання паспортів бюджет-

них програм та іншої інформації про бюджет за 

бюджетними програмами у загальному доступі 

для громадськості на офіційному сайті голов-

ного розпорядника бюджетних коштів – Мініс-

терства енергетики та вугільної промисловості 

України [9].  Це забезпечує прозорість 

бюджетного процесу та дозволяє провести 

оцінку виконання бюджетної програми. 

Вимоги до проведення оцінки ефективності 

бюджетних програм затверджені Наказом 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 

836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» [7] та Листом Міністерства фінансів 

України від 19.09.2013 р. № 31-05110-14-5/27486 

щодо «Удосконалення методики здійснення 

порівняльного аналізу ефективності бюджетних 

програм, які виконуються розпорядниками коштів 

місцевих бюджетів» [8].  

Метою реалізації бюджетної програми 

«Ліквідація збиткових вугледобувних та 

вуглепереробних підприємств» є ліквідація 

збиткових державних вугледобувних та 

вуглепереробних підприємств. 
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Показники 

2017 р. 2018 р. 

затверджено виконано 
виконання 

плану 
затверджено виконано 

виконання 

плану 

Показники затрат 

Кількість проектів ліквідації 

(од.) 
18 15 0,833 19 15 0,789 

Загальна кошторисна 

вартість проектів ліквідації 

(тис.грн.) 

2 684 162,0 2 496 026,00 0,930 3 021 414,0 3 021 414,00 1,000 

Загальний обсяг коштів для 

виконання проектів ліквідації 

на кінець року (тис.грн.) 

1 668 388,4 1 257 556,8 0,754 1 411 341,2 1 393 671,00 0,987 

Показники продукту 

Кількість вугільних 

підприємств, по яким у 

поточному році 

завершуються роботи за 

проектами ліквідації у 

повному обсязі (од.) 

7 1 0,143 4 2 0,500 

Показники ефективності 

Середня вартість ліквідації 

однієї шахти (тис.грн.) 
149 120,1 166 402,70 1,116 159 021,8 201 427,60 1,267 

Показники якості 

Рівень виконання робіт за 

проектами ліквідації шахт з 

початку їх виконання на 

кінець року ( %) 

62,2 50 0,804 47 46 0,979 

Таблиця 1. Виконання результативних показників бюджетної програми «Ліквідація збиткових 

вугледобувних та вуглепереробних підприємств» 

Головними завданнями оцінки ефективності 

та раціональності бюджетних програм при 

виконанні бюджетів є: 

1) окреслення рівня ефективності та 

результативності бюджетної програми за 

допомогою визначення взаємозв’язку між 

досягнутими завданнями, цілями та 

використаними обсягами бюджетних коштів; 

2) визначення рівня досягнення поставленої 

мети, реалізація завдань бюджетної програми 

за допомогою аналізу виконання показників 

результативності; 

3) виявлення факторів, які стають на заваді 

виконанню бюджетних програм та досягненню 

необхідних показників результативності 

бюджетної програми; 

4) розробка та вдосконалення пропозицій 

стосовно поліпшення ефективності та 

раціональності використання бюджетних коштів; 

5) затвердження управлінських рішень, 

спрямованих на покращення раціональності 

використання бюджетних коштів [2; 3]. 

Методика оцінки показників полягає у 

порівнянні фактичних показників виконання 

програми, а саме ефективності та якості з 

плановими на звітний бюджетний період та 

відповідно з показниками минулих періодів: 

а) обчислення  усередненого індексу 

показника ефективності  програми у 2018 р.: 

Ī(еф) = ∑
П(еф)іфакт

П(еф)іплан
: Z(еф) ∗ 100 

Ī(еф) =
201 427,6

159 021,8
: 1 ∗ 100 = 126,7 

б) обчислення усередненого індексу 

показника якості  програми у 2018 р.: 

Ī(як) = ∑
П(як)іфакт

П(як)іплан
: Z(як) ∗ 100 

Ī(як) =
46

47
: 1 ∗ 100 = 97,9 

в) зіставлення показників результативності 

програми з показниками 2017р.: 

Ī1 =
Ї(еф)звіт

Ї(еф)баз
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Ī(еф)звіт = 126,7 

Ī(еф)баз =
166 402,7

149 120,1
∶ 1 ∗ 100 = 111,6 

Ī1 =
126,7

111,6
= 1,135 

Для обчислення отриманих балів за 

показниками результативності  програми із 

показниками минулого періоду застосовується  

шкала (табл. 2): 

Критерій Нараховані бали 

Ī1 < 0,85 0 

0,85 ≤ Ī1 < 1 15 

Ī1 ≥ 1 25 

Таблиця 2. Критерії оцінювання 

результативності показників 

 

Обчислення кількості отриманих балів за 

показником зрівняння результативності із 

показниками минулих періодів. Так як,  Ī1 = 

1,135, то дане значення відповідає критерію  Ī1≥ 

1, тому за даним показником програми 

нараховуємо 25 балів. 

Остаточний розрахунок загальної ефективності 

бюджетної програми формується із загальної 

суми балів за кожним параметром оцінки: 

∑ = Ī(еф) + Ī(як) + Ī1 

∑ = 126,7 + 97,9 + 25 = 249,6 

Зіставляємо отримані данні із загальною 

шкалою оцінки ефективності бюджетних 

програм ( табл. 3): 

Ефективність Отримані бали 

Висока 215 і більше 

Середня 190 — 215 

Низька менше 190 

Таблиця 3. Загальна шкала оцінки 

ефективності бюджетних програм 

 

Проаналізувавши показники результативності 

бюджетної програми «Ліквідація збиткових 

вугледобувних та вуглепереробних підпри-

ємств», можна зробити висновок, що дана про-

грама має високу ефективність. Результати 

оцінки свідчать про необхідність її подальшої 

реалізації та включення до проекту бюджету на 

плановий бюджетний період та Бюджетної 

декларації. 

Таким чином, для проведення оцінки 

результативності бюджетних програм, 

відстеження ходу їх виконання та виправлення 

недоліків в процесі їх виконання необхідним є 

відкритий доступ до стратегічних та планових 

документів щодо складання бюджету. Це 

підвищує вірогідність здійснення обгрунтованих 

висновків, дозволяє врахувати та виправити 

допущені помилки і недоліки та забезпечує у 

майбутньому побудову точних прогнозів. 

Висновки. За результатами дослідження 

визначено переваги ПЦМ у бюджетному 

процесі, визначено та розглянуто його особливі 

складові: бюджетні програми, відповідальних 

виконавців бюджетних програм, паспорти 

бюджетних програм, результативні показники 

бюджетних програм. Завдяки відкритому 

доступу до стратегічних та планових 

документів на офіційному сайті головного 

розпорядника бюджетних коштів - 

Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України проведено оцінку 

виконання бюджетної програми. 

Визначено, що особливий інтерес та 

особливу роль у визначенні ефективності 

відіграє не стільки звітність про використання 

бюджетних коштів на фінансування заходів і 

завдань бюджетних програм, скільки 

інформація про якість виконання бюджетних 

програм із зазначенням та розрахунками 

результативних показників для кожного 

виконаного завдання (затрат, продукту, 

ефективності, якості). Недотримання цих вимог 

ускладнює визначення, наскільки ефективно та 

якісно використані бюджетні кошти. 
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В статье обоснованы теоретические аспекты проведения оценки бюджетных программ с помощью программно-целевого 

метода. Проанализированы и рассчитаны показатели оценки результативности выполнения бюджетной программы. 

Определены преимущества оценки бюджетных программ с помощью программно-целевого метода в Украине. 
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EVALUATION OF THE RESULTS OF BUDGET PROGRAMS INDICATORS 

The article substantiates the theoretical aspects of the evaluation the budget programs by program and target method. The 

performance indicators are analyzed and calculated. Implementation of the budget program. The advantages of evaluation the 

budget programs by program and target method in Ukraine are indicated. 
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