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ВСТУП
В останні роки в державі зріс інтерес до використання

ПЦМ. Цей інтерес пов'язаний з увагою суспільства до мож&
ливості вдосконалення методів державного цілепокладан&
ня та управління економікою для підвищення її ефектив&
ності і контролю за цим процесом громадою.

Місцевими органами влади України затверджується
значна кількість цільових програм (ЦП). Формування такої
програми передбачає застосування методології програмно&
цільового планування [1—3]. ПЦМ вимагають наявності
чітко сформульованої мети, конкретно поставлених завдань
та планування оціночних показників [1—3].

Тематиці управлінню бюджетом за ПЦМ присвячено ба&
гато публікацій [7—8]. У них міститься теоретичні основи
застосування ПЦМ, але відсутні методи планування оціноч&
них показників.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження використання ПЦМ висвітило ряд істот&

них недоліків. Головні розпорядники коштів адаптують
ПЦМ до вже існуючих методів планування і управління.
Перед формуванням програми не проводяться досліджен&
ня проблем і конкретних задач їх вирішення, а кошти виді&
ляються не на конкретну мету, а на певну структуру (голов&
ного розпорядника), який використовує їх на свій власний
розсуд. Аналіз показав, у всіх програмах забезпечена на&
явність тільки показників витрат, який в умовах невизначе&
ності обсягів фінансування програм визначається навман&
ня. Витрати досить часто спрямовані на формальні заходи і
не випливають з мети і завдань програми, що допускає мож&
ливість використати кошти аж ніяк не на реалізацію про&
грами, а за іншим спрямуванням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Програмно&цільове планування вперше було започат&

ковано в СРСР як засіб концентрації ресурсів на головних
напрямах і для подолання суперечностей між галузевим та
територіальним плануванням. Першою перспективною
цільовою програмою (яка одночасно виконувала роль стра&
тегічного плану) був ГОЕЛРО — комплексний державний
план електрифікації країни, прийнятий в 1920 р. У тодішній
директивній економіці висока ефективність ПЦМ була до&
сягнута завдяки організаційним можливостям об'єднання
ресурсів (яких було замало) і виконавців на головних про&
блемах економіки країни.

Подальший розвиток методологія ПЦМ отримала у 60&
х роках двадцятого століття у роботах американських та
російських вчених. Інтерес до ПЦМ пов'язаний з увагою
економічної громадськості до можливості вдосконалення
методів державного цілепокладання та регулювання еконо&
міки для досягнення її збалансованості в цілому.

Застосування ПЦМ є виправданим і обгрунтованим при
наявності в соціально&економічній системі країни або регі&
ону якихось проблем, потребуючих вирішення, зокрема:
економічних, демографічних, інфраструктурних, кліматич&
них, соціальних, етнічних, релігійних та інших. Необхідність
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використання даного методу державного регулювання еко&
номіки зростає при вирішенні комплексних і великомасш&
табних завдань соціально&економічного розвитку, які не
можуть бути вирішені на базі виключно ринкових механізмів
(доцільно згадати реалізацію плана ГОЕРЛО).

Комплексний підхід до вирішення народногосподарсь&
ких проблем, властивий ПЦМ, значно підвищує стійкість
економіки до впливу зовнішніх, циклічних і непередбачува&
них чинників. Глобальна економічна криза, оголивши сис&
темні проблеми економіки нашої країни, підвищує акту&
альність дослідження та розробки ефективних комплекс&
них цільових методів реструктуризації економіки, як на дер&
жавному, так і на регіональному рівні. Недостатній рівень
опрацювання існуючих організаційно&правових, економіч&
них, фінансових і технічних умов реалізації ЦП є перешко&
дою на шляху їх ефективного застосування. У загальному
випадку ПЦМ повинні забезпечити погодження мети з ре&
сурсами що потрібні для її досягнення за допомогою про&
грам. Таким чином, ЦП дозволяє зосередити зусилля на го&
ловних проблемах і включає мету, завдання, показники,
оцінки.

ЦП повинні вирішувати такі соціально&економічні про&
блеми, які при позірному благополуччі можуть перейти не&
безпечну межу і призвести до великих втрат, а можливо і
до катастрофи (наприклад: стан з захворюваністю на тубер&
кульоз, або СНІД). Такий процес характеризується як ре&
зонансний, тобто здатний при певних умовах несподівано
перейти в режим саморуйнування. Кожна ЦП характери&
зується одночасно кількома ознаками.

1. За рівнем просторових кордонів програми поділяють&
ся на:

1.1. державні, що реалізуються (фінансуються, управ&
ляються) урядом України. До таких програм, наприклад,
відносятся ті, що визначають перспективи і стратегію соц&
іально&економічного та територіального розвитку країни,
великих економічних районів, суб'єктів України за основ&
ними показниками, а також державні програми з окремих
напрямів діяльності (державна інвестиційна, конверсійна,
космічна програми тощо);

1.2. міждержавні програми, в яких Україна бере участь
у якості ініціатора або одного з виконавців і які реалізують&
ся спільно з іншими державами, у тому числі з державами&
членами СНД. До таких програм слід віднести ЦП в авіа&
космічній галузі, видобутку газу і нафти на шельфі Чорно&
го і Азовського морів, розбудови транспортних шляхів (зок&
рема автотраси Москва — Симферопіль). Слід наголосити
на важливості спільних програм з державами&членами СНД,
бо раніш у рамках Радянського Союзу всі республіки були
тісно пов'язані в єдиний народногосподарський комплекс.
Проголошення незалежності призвело до руйнації налагод&
жених економічних зв'язків і в кінцевому рахунку падіння
виробництва;

1.3. регіональні ЦП, що приймаються законодавчими
виконавчими органами суб'єктів держави або муніципаль&
ними органами (наприклад, у великих містах). Регіональні
ЦП реалізуються (фінансуються, управляються) місцевими
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органами влади (обласними, міськими, районними) і мо&
жуть бути спрямовані на вирішення окремих проблем,
наприклад: соціальних, науково&технічних, інноваційних,
екологічних і т.п.

2. За територіальною належністю — програми поді&
ляються на міжрегіональні і внутрішньо регіональні. Ос&
танні в свою чергу поділяються на програми: АРК, об&
ласні, міські, районні. Причому останніх дуже мало.

3. За функціональною орієнтацією можливо виділи&
ти наступні програми:

3.1. науково&технічні, пов'язані з розвитком нових
перспективних напрямів науки і техніки; інноваційні, що
забезпечують впровадження і розповсюдження науко&
во&технічних досягнень у виробництві та здійснюють
науково&технічну перебудову виробництва, а також які
спрямовані на отримання фундаментальних основ науки.
У інноваційних та науково&технічних ЦП цивільного при&
значення необхідно передбачити:

— комплекс досліджень і розробок щодо реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, фун&
даментальних досліджень;

— створення та освоєння принципово нової техні&
ки, технологій і матеріалів, що мають значення для роз&
витку економіки і виходу вітчизняного виробництва на
вищий економічний рівень;

— розробку і впровадження методів і засобів, що за&
безпечують раціональне і комплексне використання при&
родних ресурсів, охорону навколишнього середовища від
забруднення, створення системи спостереження і контро&
лю за станом природного середовища та джерелами його
забруднення. Ці заходи особливо актуальні для Донецько&
Придніпровського регіону, де розташовані підприємства
гірничо&металургійного комплексу (ГМК), які є найбільши&
ми на Україні споживачами природних ресурсів (залізної,
марганцевої руди, кам'яного вугілля і кальцію).

3.2. соціально&економічні, у яких передбачається:
— здійснення великих структурних зрушень у вироб&

ничій та соціальній сферах, в тому числі на окремих те&
риторіях;

— заходи соціальної підтримки малозабезпечених
прошарків населення;

— ліквідація безробіття, перепідготовка та забезпе&
чення зайнятості працівників, що вивільняються з
підприємств;

— введення в дію об'єктів соціальної сфери, нових
форм і методів організації їх діяльності;

— розширення складу і підвищення якості надава&
них матеріальних і соціальних послуг (у тому числі і по&
слуг ЖКГ);

— заходи щодо безпеки населення.
3.3. виробничо&технічні, направлені на удосконалення

техніки, технології і управлінням виробництва;
3.4. інвестиційні, направлені на здійснення капітальних

вкладень у галузі економіки;
3.5 організаційно&господарчі, спрямовані на удоскона&

лення організації господарства;
3.6. екологічні&спрямовані на здійснення природоохо&

ронних заходів, у тому числі:
— здійснення заходів щодо поліпшення стану природ&

них сфер щодо раціонального використання природних ре&
сурсів на державному, міждержавному, регіональному та
галузевому рівнях;

— поліпшення і стабілізація екологічного стану об'єктів,
екологічна безпека населення, особливо в регіонах з підви&
щеною антропогенним навантаженням на природне сере&
довище (в першу чергу, це відноситься до Донецько&При&
дніпровського регіону, де розташовані більшість
підприємств, забруднюючих довкілля);

— розробка системи платежів з виробників за забруд&
нення довкілля.

Інноваційні програми можуть бути короткострокови&
ми, науково&технічні — короткостроковими і середньост&
роковими, решта — будь&якої тривалості.

4. По змістовності проблем програми можливо поділи&
ти на:

4.1. ефективного використання ресурсного потенціалу.
Цей напрямок набуває особливого значення у регіонах з
ГМП, які використовують більше природних ресурсів у по&
рівнянні з іншими галузями виробництва. Зменшення вико&
ристання ресурсів буде вести до економії не тільки живого,
але і минулого труда і таким чином до підвищення ефектив&
ності виробництва;

4.2. формування територіально — виробничих комп&
лексів. Більшість проблем, що виникають у регіонах, мають
комплексний характер і їх ефективне вирішення можливо
при створенні територіально&виробничих комплексів;

4.3. вирівнювання міжрайонних відмінностей по показ&
никам рівня розвитку і умов життя. Для України актуаль&
ним є вирівнювання соціально&економічних показників між
Сходом і Заходом;

4.4. створення нових виробництв і робочих місць. Впро&
вадження таких програм дозволить вести боротьбу з без&
робіттям і неповною зайнятістю населення регіону. Особ&
ливого значення такі програми мають у західних областях
України, де безробіття спонукає громадян шукати заробіт&
ку за кордоном;

 5. По масштабу проблем, програми можливо поділити
на: комплексні і вузкоспеціалізовані;

6. Галузеві кордони програм: міжгалузеві, галузеві,
підгалузеві. Слід зазначити, що до галузевих і підгалузевих
програм відносяться ті, що приймаються міністерствами та
відомствами у межах їх компетенції;

7. По часовим кордонам проблем програми можуть бути:
— планові — прогнозовані;
— екстремальні (позачергові).
Відмінність цих програм полягає у тому, що останні ви&

никають унаслідок непередбачуваних (несподіваних) ситу&
ацій, наприклад: катастрофи, епідемії, стихійні лиха тощо.

8. Часові кордони програм: короткострокові (тривалість
до 1 року); середньострокові (до 5 років); довгострокові (по&
над 5 років).

9. Джерела фінансування програм: з державного бю&
джету; з місцевого бюджету; від зацікавлених підприємниць&
ких кіл; змішане.

Рис. 1. Алгоритм розробки ЦП
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10. По ефективності програми поділяються на: само&
окупні та датуємі. До перших можуть відноситись програ&
ми: науково&технічні, інвестиційні тощо. До датуємих про&
грам слід відносити: соціально&економічні, екологічні, по&
в'язані з соціальним захистом населення.

11. По характеру проблем програми можуть бути:
постійні і разові.

12. По пріоритетності проблем ЦП можливо поділити
на: першочергові і тимчасово відкладені. До останніх нале&
жать ті з них, на які не вистачило коштів.

13. По статусу ЦП можливо поділити на:
ті, що є частиною міждержавної або держав&
ної програми і самостійні (місцеві).

Алгоритм розробки ЦП наведено на
рис. 1.

В останні роки з'являється все більше пуб&
лікацій, пов'язаних з обговоренням можливо&
стей застосування ПЦМ для прогнозування і
планування соціально&економічного розвитку
країни в цілому та окремих регіонів, основа&
них на методі ситуаційного управління — вста&
новленні чіткого розходження між ступенем
істинності і мірою невизначеності інформації,
що надійшла. Математичним апаратом, що
може розкрити цей механізм, є теорія мож&
ливостей Д. Дюбуа [9].

Практично кожна соціально&економічна
ситуація і її резонанс описуються нечітким інтервалом по&
казників М, що складається з нижнього m1 і верхнього m2
значення нечіткого інтервалу, лівого( ) і правого( ) коефі&
цієнта нечіткості і висоти нечіткого інтервалу h.

,

де  — нижнє і верхнє модальне значення нечітко&
го інтервалу М

1
;

 і  — лівий і правий коефіцієнти нечіткості;
h — висота нечіткого інтервалу.
Функція належності визначає рівень вірогідності реалі&

зації шуканої функції і звичайно зображується у вигляді
трапеції, де верхня підстава визначає модальне значення
нечіткого інтервалу, а нижня враховує його нечіткість.

 Як приклад розглянемо ситуацію, яка пов'язана з пла&
нуванням витрат по програмі "Питна вода Дніпропетров&
щини", яку затверджено з метою реалізації державної пол&
ітики щодо забезпечення населення області якісною питною
водою в достатній кількості [4—5]. Рівень фінансування про&
грами з 2006 по 2011 рр. наведено у таблиці 1 [6].

Таким чином бюджет програми формується за рахунок
2&х основних джерел фінансування — з державного (Д) і
обласного бюджету(О):

— отримано Д — джерело не надійне і залежить від ста&
ну бюджету країни, очікуване фінансування — 13 % і вище,
але ніяк не більше 16 % від запланованого;

— отримано О — забезпечить фінансування у розмірі
від 25 до 71 % в залежності від стану місцевого бюджету(
трансфертів з держбюджету), але з найбільшою ймовірні&
стю можна очікувати надходження в обсязі від 30 до 56 %.

У зазначених координатах нечіткі інтервали надходжень
від кожного джерела можуть бути представлені наступним
чином:

— отримано Д =Д1 U Д2 = (0; 0; 0; 0; 1) U (13; 13; 0; 3;0,5).
Можливі два варіанти:

— перший — відмова з ймовірністю 1;
— другий — фінансування в очікуваному обсязі з ймов&

ірністю 0,5.
— отримано О = (30; 56; 5; 15; 1):
— нижнє значення надходження — 30, верхнє — 56;
— коефіцієнти нечіткості  = 30 — 25 = 5,  = 71 — 56 = 15;
— рівень імовірності — найбільший (1,0).
Використовуючи результати роботи [9], робимо висно&

вок, що нечітка величина Д + О, де Д і О — два трапеце&
подібні нечіткі інтервали, подібні зображеним на рис 2—3,
є також трапецеподібний нечіткий інтервал .

 Розрахунки параметрів нечіткого інтервалу Д+О:
 h= min(h

i
,,h

j
) =0,5( ефект зрізу);

коефіцієнт нечіткості a =h( a
 i
 / h

i
 + a

j
 / h

j
 ) = 2,5;

коефіцієнт нечіткості  = h(  
i
 / h

i
 +  

j
 / h

j
 ) =11;

нижнє і верхнє модальне значення нечіткого інтервалу
m = m

i
 + m

J
 — a

i
 — a

j
 +a = 30 + 13 — 5 — 0 + 2,5 =40,5;

 = 56+ 13 + 3 +15 &11= 76.

У результаті отримуємо: S = (Д + О) = (30; 56; 5; 15; 1) U
(40,5, 76, 2,5, 11, 0,5).

ВИСНОВКИ
Запропоновано класифікацію і алгоритм для розробки

ЦП. З використанням теорії можливостей встановлено
рівень фінансування програми "Питна вода Дніпропетров&
щини". Область найбільш ймовірного фінансування лежить
у діапазоні 30—56 % від запланованого, перевищення мож&
ливо до 76 %, але менш ймовірне (0,5).

Через дефіцит фінансування та відсутність належної
підтримки їх утримання у працездатному стані, технічний
стан водозаборів з кожним роком погіршувався. Отже, у
цілому стан централізованих систем водопостачання та во&
довідведення погіршується, а спрямовані кошти з бюджетів
усіх рівнів на розвиток і реконструкцію цих систем не підви&
щили її надійності, не призвели до зменшення втрат і пол&
іпшення якості питної води.

Виділення неповних обсягів, несистемність та непро&
зорість фінансування, дублювання заходів різних бюджет&
них програм, не володіння повною інформацією про потре&
бу в коштах, не сприяє досягненню запланованих цілей із
забезпечення населення якісною питною водою.
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Таблиця 1. Рівень фінансування програми "Питна вода
Дніпропетровщини" з 2006 по 2011 рр. (%)

Рис. 2—3. Нечіткі інтервали (Д і О)


