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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економічні процеси в Україні сьогодні зумовлюють

поглиблення соціальної нерівності та зростання потре%
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У статті розглянуто суть програмно�цільового методу організації бюджетного процесу: а саме його

основні ознаки та переваги. З'ясовано, що пріоритети соціальної політики реалізуються через відповідні
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аналізовано основні етапи побудови соціальної програми. З'ясовано, що через відсутність теоретичного

обгрунтування суті соціальних програм, знижується можливість виділення основних ознак та характер�

них рис притаманних соціальним програмам.

In the article the essence of the program�target method of organizing the budget process are illuminated. Its

main features and benefits. It is shown that social policy priorities are implemented through appropriate social

programs. The basic scientific approaches to understanding the nature of social programs in foreign and domestic

practice are outlined and on this basis the author proposed a definition of social programs. The classification of

social programs is considered. In detail the main stages of building a social program are defined. Thus, social
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би в бюджетних ресурсах. Відтак, у бюджетній прак%
тиці все більшої уваги приділяється ефективному уп%
равлінню видатками бюджетів усіх рівнів. Одним із та%
ких методів є програмно%цільовий метод розподілу
бюджетних коштів. Основою даного методу є розроб%
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лення та управління бюджетними програмами. Відпо%
відно інструментами, які здійснюють державну соц%
іальну політику є соціальні програми. Розподіл бюд%
жетних коштів на реалізацію соціальних програм є од%
ним із найважливіших завдань фінансової політики
держави, що великою мірою визначає якість і ефек%
тивність надання суспільних послуг. Однак у зв'язку
із нестабільністю в Україні та невизначеністю динамі%
ки її розвитку розподіл фінансових ресурсів між соц%
іальними програмами з метою якнайповнішого задо%
волення суспільних потреб є проблемним питанням
сьогодні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Загальний внесок у теоретико%методологічне об%
грунтування поняття соціальних програм та проектів
зробили такі вітчизняні науковці, як Л.М. Алексеенко
[4], Б.В. Бабін [5], Е.М. Лібанова [8], О.В. Макарова [9],
О.В. Пономаренко [11], О.Д. Рожко [12] та ін. Однак
відсутність теоретичного аналізу трактування поняття
соціальних програм наштовхує на необхідність прове%
дення додаткового аналізу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є з'ясування суті та важливості

впровадження програмно%цільового методу бюджетно%
го процесу, а також аналіз теоретико%методологічних
особливостей соціальних програм та проектів як необ%
хідних інструментів здійснення державної соціальної
політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Питання ефективного управління бюджетними кош%

тами та відповідною правовою базою бюджетного про%
цесу є завжди актуальним. Адже, постійна обмеженість
фінансових ресурсів не дає можливості фінансувати усі
заплановані видатки держави. У зв'язку із соціально%
економічним спрямуванням розвитку України постає
гостра проблема у вивченні ролі бюджету та розробці
шляхів ефективного використання коштів бюджету.
Поняття принципу ефективності полягає в тому, що під
час складання та виконання бюджету всі учасники бюд%
жетного процесу повинні прагнути досягти поставле%
них цілей при залученні мінімального обсягу бюджет%
них коштів.

Як нам відомо, видатки із державного бюджету
здійснювались виходячи із принципу необхідності фі%
нансування тих чи інших заходів, враховуючи наявні
ресурси держави. Тому уся увага під час складання
бюджету акцентувалась саме на розмірі наявних ре%
сурсів держави. Програмно%цільовий метод органі%
зації бюджетного процесу дещо змінює його ідеоло%
гію.

Сама ідея програмно%цільового методу полягає в
тому, щоб зосереджувати увагу не тільки на можли%
востях бюджету, а й на тому як найефективніше їх ви%
користати з метою отримання конкретних резуль%
татів. Отже, програмно%цільовий метод складання
бюджету передбачає дещо інший підхід до формуван%
ня бюджетних показників. Цей процес починається із
зосередження уваги спершу на результатах, яких не%
обхідно досягти в державному секторі, а вже потім
ставиться питання про те, які ресурси потрібно
найефективніше використати для досягнення наміче%
них результатів [5, с. 130].

Такий метод формування бюджету передбачає
складання чітких програм для досягнення визначених

цілей, забезпечення їх фінансовими ресурсами та про%
ведення оцінки й експертизи їх ефективного викори%
стання. На основі програмно%цільового методу конт%
ролюючими органами має і може бути перевірена не
тільки правильність використання коштів при вико%
нанні бюджету, а і те, наскільки ефективно вони вит%
рачалися для досягнення цілей державної політики [8,
с. 12].

В Україні впровадження програмно%цільового ме%
тоду розпочалося з прийняттям розпорядження КМУ
"Концепції застосування програмно%цільового мето%
ду у бюджетному процесі" від 2002 р. У даному доку%
менті є визначено мету програмно%цільового методу
як: "встановлення безпосереднього зв'язку між виді%
ленням бюджетних коштів та результатами їх вико%
ристання" [2]. Після прийняття в 2010 р. нової редакції
Бюджетного кодексу цей метод став обов'язковим для
формування бюджетів усіх рівнів. У Програмі еконо%
мічних реформ Президента України на 2010—2014 рр.
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо%
міка, ефективні держава" [3] чітко визначено напря%
ми реформування державних фінансів протягом
2010—2013 рр. через запровадження середньостроко%
вого планування та комплексного використання про%
грамно%цільового методу. Зокрема Програмою було
визначено впровадження програмно%цільового мето%
ду на місцевому рівні.

Застосування програмно%цільового методу передба%
чає, що [8, с. 12]:

1) усі витрати бюджету формуються та затверджу%
ються у вигляді бюджетних програм;

2) кожна бюджетна програма має свого виконавця;
3) кожна бюджетна програма має чіткі цілі, а також

якісні та кількісні результуючі показники.
У Бюджетному кодексі України наведене таке ви%

значення бюджетної програми як: "сукупність заходів,
спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та
очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно
до покладених на нього функцій [1, с. 23]. Підставами
для формування бюджетних програм є державні та
місцеві цільові програми, які, у свою чергу, розробля%
ються відповідно до таких стратегічних документів
розвитку держави, як Програма економічних реформ,
Програма діяльності Уряду, Прогноз економічного та
соціального розвитку країни та ін. [8, с. 13]. Державні
цільові програми за спрямованістю можна поділити на:
економічні, наукові, науково%технічні, соціальні, націо%
нально%культурні, екологічні, оборонні, правоохо%
ронні.

Основним засобом здійснення державної пол%
ітики у соціальній сфері є саме створення та управ%
ління соціальними програмами та проектами. Існує
велика розмаїтість тлумачень поняття "проект",
"програма". В деяких джерелах дані поняття ото%
тожнюють, в інших наводять конкретні розбіжності
між ними. Наприклад, Інститутом управління про%
ектами (США) було запропоновано таке визначен%
ня: "Проект — деяка задача з певними вихідними
даними і бажаними результатами, які обумовлюють
спосіб його вирішення". Недоліками цього визна%
чення дослідники вважають, що спосіб формуван%
ня завдання обумовлюються не тільки і не завжди
кінцевими результатами, а у визначенні проекту не
згадані засоби його здійснення. Тому в літературі є
наведене інше визначення цього поняття, як систем%
ний комплекс фінансових, технологічних, організа%
ційних та інших документів, що містить модель пла%
нових дій, спрямованих на досягнення організацій%
них цілей [11, с. 106].

"Програма" у перекладі із грецького означає оголо%
шення, розпорядження. Виходячи із етимології цього
слова, зміст програмування полягає в тому, щоб визна%
чити що і як робити [7, с. 192]. На відміну від проекту,
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програма представляє собою інструкцію, принципи та
чіткий покроковий план досягнення поставлених цілей.
Програма — це комплекс взаємопов'язаних проектів та
організаційних змін, що здійснюються для досягнення
стратегічних цілей та кінцевого продукту. Тобто мож%
на стверджувати, що програма складається з конкрет%
них проектів, що в сукупності досягають стратегічної
мети.

 Перші соціальні програми були започатковані у
Німеччині наприкінці ХІХ ст. У наш час державні соц%
іальні програми діють у більшості країн світу, проте
різняться за методами фінансування й управління, мас%
штабами охоплення населення, кількістю та обсягом
наданих пільг. Умовно їх поділяють на три основні на%
прями: програми соціального добробуту та забезпечен%
ня (так звані програми підтримки доходів населення);
соціально%демографічні програми; програми у сфері
охорони здоров'я. В багатьох країнах, перш за все тих,
що розвиваються, існують спеціальні програми бороть%
би з бідністю, які є певною комбінацією вищезазначе%
них трьох.

У сучасних наукових працях існує невелика
кількість визначень поняття соціальної програми.
О.В. Макарова [9, с. 10] трактує соціальну програму
як "систему взаємопов'язаних дій або заходів, спря%
мованих на досягнення певних результатів у соц%
іальній сфері, забезпечену матеріальними та органі%
заційними ресурсами". І.А. Євдокимова [7, с. 192]
соціальне програмування визначає як спосіб поста%
новки управлінської задачі, виходячи із стратегічних
цілей розвитку соціальної системи й актуальних про%
блем її функціонування, а також вибір найбільш
ефективного варіанта їх вирішення, включаючи
цільовий розподіл ресурсів. Автор також наводить
розбіжності між математичним та соціальним про%
грамуванням. На відміну від математичного, соціаль%
не програмування має в якості теоретико%методоло%
гічної бази не формальну, а діалектичну логіку, що
робить його більш складним.

На наш погляд, під соціальною програмою слід ро%
зуміти сукупність конкретних проектів, що в загально%
му є націлені на досягнення стратегічних цілей та вирі%
шення певної соціальної проблеми, використовуючи
принцип ефективного управління бюджетними кошта%
ми.

Розкриття сутності й призначення соціальних
програм не можливе без їх класифікації, котра дає
змогу виявити та порівняти основні якості й харак%
терні риси програм, тобто поглибити уявлення про
їх конкретні види для всебічного висвітлення по%
рядку формування соціальних програм та особли%
востей управління ними. В різних джерелах є на%
ведені відмінні класифікації соціальних програм
(табл. 1).

У формуванні та реалізації соціальних програм мо%
жуть брати участь різні суб'єкти, серед яких органи дер%
жавної влади та місцевого самоврядування, недержавні
організації, що функціонують у соціальній сфері. Також
суб'єктами цього процесу є законодавчі, виконавчі,
суддівські органи влади, які визначають цілі, завдання,
пріоритети, нормативно%правову базу соціальної по%
літики та здійснюють безпосередньо практичну роботу
з її реалізації.

Успіх реалізації програми значною мірою виз%
начається якістю її розроблення, що залежить від
компетенції та професіоналізму розробників, наяв%
ності якісної вхідної інформації й використання
сучасних методів та інструментів при обгрунтуванні
програмних заходів, альтернатив і визначенні очі%
куваних результатів. Схема побудови програми в
узагальненому вигляді включає такі основні етапи
[8, с. 24—27]:

1 етап — визначення та аналіз проблем. Проблеми,
на вирішення яких буде спрямована програма, визнача%
ються на підставі теоретичних досліджень. У технології
програмування проблеми розділяють на стандартні
(добре структуровані, тобто зміна фактору веде до од%
нозначної зміни результативної ознаки); структуровані
(тут зв'язки мають кореляційний характер високого сту%
пеня щільності); слабко структуровані (з невисоким
рівнем щільності зв'язків); неструктуровані (зв'язок
може бути встановлений тільки на основі логічного ана%
лізу);

2 етап — визначення цілей та побудова "дерева
цілей". Як правило, цілі програм формулюються у формі
результату, який необхідно максимізувати, або у вигляді
небажаного ефекту, вплив якого має бути мінімізова%
ний. Визначаються генеральна ціль (мета програми),
безпосередня ціль, а також цілі другого, третього і на%
ступних рівнів (за необхідності);

Таблиця 1. Погляди вчених на класифікацію соціальних програм

Джерело: авторське групування.
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3 етап — обгрунтування системи заходів, необхід%
них для досягнення цілей програми. На цьому етапі ви%
значається адресність заходів, у разі необхідності бу%
дується мережевий графік реалізації програми, визна%
чається критичний шлях. На цьому ж етапі формується
стратегія програми та здійснюється оцінка ступеня до%
сяжності різних варіантів, обирається одна з альтерна%
тив як стратегія програми; в найбільш перспективну
програму вносяться додаткові критерії або зміни шля%
хом доповнення або виключення яких не будь елементів
"дерева проблеми".

Більшість етапів програмного циклу вимагають
обов'язкового проведення оцінювання. Під оціню%
ванням програми, як правило, розуміють міждис%
циплінарне дослідження, призначене для визначен%
ня та вимірювання прямих ефектів, результатив%
ності наслідків та впливів соціальних програм. Од%
нак, крім результатів реалізації, доцільно оцінити і
якість розроблення самої програми, а саме:  її
відповідність стандартам, логіку та узгодженість
окремих елементів, якість інформаційного та мето%
дологічного забезпечення, використаного при роз%
робці.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Під соціальною програмою слід розуміти су%

купність конкретних проектів, що в загальному є
націлені на досягнення стратегічних цілей та вирі%
шення певної соціальної проблеми, використову%
ючи принцип ефективного управління бюджетни%
ми коштами. Використання соціальних програм в
системах соціального захисту створює можливість
для цільового використання фінансових та інших
ресурсів, дозволяє здійснювати контроль за їх
діяльністю з боку суспільства, а також створює
умови для більш ефективного вирішення існуючих
в суспільстві проблем. Однак, через відсутність те%
оретичного обгрунтування суті соціальних про%
грам, знижується можливість виділення основних
ознак та характерних рис притаманних соціальним
програмам.
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