
2’ 2008 Ñòðàòåãi÷íà ïàíîðàìà 185

Економічна та регіональна політика

ННині реформи у багатьох країнах світу мають
кілька спільних головних цілей: підвищення
якості бюджетних послуг, а також якості ді�
яльності і системи управління державних ор�
ганів виконавчої влади. Держави (незалежно
від рівня їх економічного розвитку) зацікавле�
ні у пошуку найефективніших інструментів
реалізації цих цілей. Одним з інструментів,
спільним для таких зарубіжних країн, як
США, Канада, Великобританія, Франція, є
орієнтація діяльності органів державного уп�
равління на концепцію управління за резуль�
татами, підвищення ефективності бюджетних
витрат. Не всі перелічені країни мають досвід
реалізації такої концепції, деякі її тільки за�
проваджують. Однак аналіз зарубіжного дос�
віду в цій сфері є корисним, з огляду на те, що
за обмеженості державних ресурсів значної
актуальності набуває проблема підвищення
ефективності бюджетних видатків в Україні.
Одним з важливих інструментів реалізації
цього завдання є розвиток методів оцінювання
ефективності бюджетних витрат.

Оцінювання ефективності діяльності органів ви�
конавчої влади досліджувалося у працях таких
вітчизняних і зарубіжних науковців, як М.Я.Аза�
ров, С.В.Барулін, Л. Григор’єв, М. М. Гуревич,
І. В. Запатріна, Т. М. Ковальова, К. В. Павлюк,
І. Я. Чугунов та ін., та й досі невирішеними за�
лишаються питання щодо удосконалення по�
казників ефективності з урахуванням особли�
востей функціонування державних установ.
На окрему увагу заслуговує надання певної
свободи управління розпорядникам бюджет�
них коштів як засобу підвищення ефективнос�
ті видатків бюджету.

Метою цієї статті є аналіз досвіду зарубіжних
країн із запровадження оцінки ефективності
діяльності державних органів щодо викорис�
тання бюджетних коштів.

У кожній країні, де запроваджується про�
грамно�цільовий метод бюджетування, є до�
статньо прозорий механізм ранжування бюд�

жетних програм, згідно з яким скороченню ма�
ють підлягати менш значущі з суспільного по�
гляду програми або ті, які мають порівняно
низьку ефективність і результативність. Ці
системи оцінювання різні, але мають харак�
терні для всіх країн спільні риси, серед яких:

наявність системи індикаторів, необхідність
якої, зазвичай, не закріплюється на законо�
давчому рівні. Водночас є значна кількість
професійних об’єднань, рекомендації яких су�
воро виконуються всіма суб’єктами суспіль�
них фінансів. Невиконання таких умов може
мати низку негативних наслідків для регіо�
нальних і місцевих адміністрацій; 

використання системи індикаторів як інстру�
мента звітності державних адміністрацій пе�
ред населенням;

відкритість звітів щодо систем індикаторів;
здебільшого такі звіти публікують у засобах
масової інформації і виносять на публічне об�
говорення;

застосування результатів розрахунків індика�
торів ефективності і результативності під час
подальшого планування на майбутній період.

Розглянемо системи оцінок ефективності й ре�
зультативності використання бюджетних
коштів у зару�
біжних країнах,
які можна адап�
тувати для за�
стосування в
Україні.
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ки. Одним з кроків щодо запровадження оцін�
ки ефективності і результативності діяльності
органів виконавчої влади було ухвалення у
1993 році Федерального закону «Про оцінку
результатів діяльності державних установ»
[1], прийняття якого мало на меті: укріплення
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довіри народу до федерального уряду; вдоско�
налення процедур розробки програмних ці�
лей, вимірювання соціальної й економічної
ефективності реалізації програм, вдоскона�
лення звітності щодо їх виконання; підвищен�
ня соціальної ефективності програм і відпові�
дальності державних органів за їх впровад�
ження; допомога керівникам федеральних мі�
ністерств у налагодженні роботи, орієнтованої
на кінцевий результат; підвищення якості за�
конодавчих рішень; вдосконалення управлін�
ня на федеральному рівні загалом.

Відповідно до нього, будувалася вся система
планів і звітів з тим, щоб пов’язати ресурси і
результати. Вона містить такі документи:
стратегічний план на 5 років; план роботи на
рік; звіт про виконання плану роботи на рік.
Слід зазначити, що перш ніж масово запрова�
дити цю систему, нові концепції було переві�
рено на пілотних міністерствах.

Стратегічний план має містити головну мету
діяльності міністерства, основні стратегічні ці�
лі на довгостроковий період, та — яким чином
і за допомогою яких ресурсів міністерство пла�
нує їх досягти, а також співвідношення довго�
строкових і короткострокових цілей і цільові
значення соціальної ефективності програм на
запланований період. Під час складання стра�
тегічних планів міністерства мають консуль�
туватися з законодавцями, рішення яких фор�
мують державну політику, представниками
громадськості, які виражають інтереси спо�
живачів державних послуг, іншими зацікав�
леними сторонами. Стратегічний план коригу�
ється кожні три роки.

План роботи на рік містить цільові показники
обсягу запланованої роботи, соціальної й еко�
номічної ефективності кожного виду програм�
ної діяльності, зафіксованої в бюджеті мініс�
терства. Головне призначення річного плану
полягає в тому, щоб пов’язати стратегічні цілі
міністерства з повсякденною діяльністю його
співробітників. Коли неможливо визначити
кілька цілей для своєї програми, міністерство
може обрати одну, акцентуючи увагу на якос�
ті. Крім того, міністерства отримали право під
час планування групувати види програмної ді�
яльності на свій розсуд.

Щорічний звіт про результати діяльності має
містити порівняння досягнутих показників со�
ціальної ефективності із запланованими.
Якщо фактичні показники не відповідають за�
планованим і заявлених цілей не досягнуто,
міністерства повинні пояснити причини і роз�
робити графік заходів, виконання яких дасть
можливість вийти на заплановані показники.
У цьому документі подаються основні виснов�
ки щодо оцінки результатів виконання про�

грам за звітний період. Керівники програм
вправі перерозподіляти кошти в рамках бюд�
жетних асигнувань, однак у своїх щорічних
звітах мають показати з якою ефективністю
вони використали управлінську «свободу».

Як приклад застосування Федерального зако�
ну «Про оцінку результатів діяльності дер�
жавних установ» розглянемо звіт міста Сан�
Дієго (штат Каліфорнія), в якому наведено
оцінку результативності й ефективності по�
слуг за рахунок бюджетних коштів. У струк�
турі звіту розглянуто послуги міської проку�
ратури; охорони навколишнього середовища;
пожежної служби; комунальні; послуги бібліо�
теки; водовідведення і водопостачання; послу�
ги парків і рекреаційних зон; поліції; транс�
порту.

Перш за все по кожній з послуг у документі
встановлено чітку ціль (наприклад, за напря�
мом «Транспорт» — «забезпечення здоров’я і
безпеки мешканців шляхом підтримання
ефективної транспортної інфраструктури міс�
та». Далі оцінюються ефективність і результа�
тивність наданих послуг за низкою показників.
За напрямом «Транспорт» розроблено такі по�
казники:

кількість миль, заасфальтованих у звітному
періоді;

частка запитів на ремонт вибоїн, задоволених
упродовж двох днів;

кількість:
виданих штрафних квитанцій за неправильне
паркування;

сплачених штрафних квитанцій;

зареєстрованих ДТП;

кількість заявок на поліпшення стану дорож�
нього освітлення, розмітки та ін., задоволених
протягом 90 днів, тощо. 

Кожний показник звіту за поточний, поперед�
ній і майбутній роки дає можливість проводи�
ти порівняльний аналіз і визначати поліпшен�
ня чи, навпаки, проблеми, що виникли. Крім
того, під час розгляду кожної бюджетної по�
слуги здійснюється опитування населення для
виявлення громадської думки щодо якості на�
даних послуг.

Канада. З метою підвищення ефективності ді�
яльності місцевих органів влади міністерство з
справ муніципалітетів провінції Онтаріо ство�
рило муніципальну програму оцінки резуль�
тативності [2]. Програма передбачає отриман�
ня даних від муніципальних утворень задля
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оцінки результативності по дев’яти основних
суспільних послугах — водопостачання, водо�
відведення, утилізація твердих відходів, зем�
лекористування, управління, дорожні робо�
ти, громадський транспорт, пожежна служба
і поліція за 35�бальною шкалою. Розробка і
використання стандартизованого набору оці�
нок призводить до створення комплексного
інформаційного ресурсу, що дає змогу муні�
ципальним утворенням обмінюватися зістав�
ною інформацією щодо результатів своєї ді�
яльності, а також досвідом застосування кра�
щих практик. Створення інструменту для
оцінки і порівняння якості наданих суспіль�
них послуг сприяє підвищенню відповідаль�
ності місцевих адміністрацій перед платника�
ми податків.

Франція. Регіональні і муніципальні органи
влади мають чітко дотримуватися законодав�
чо визначених жорстких стандартів представ�
лення бюджету і ведення бухгалтерського об�
ліку для всіх організацій бюджетного сектору.
Також діє система жорсткого контролю за від�
повідністю використаних підходів стандартам
обліку. Регіональні і муніципальні органи вла�
ди мають щорічно публікувати різноманітні
документи, що визначають їх діяльність, з ме�
тою державного контролю. Для муніципаль�
них утворень понад 10 тис. мешканців звіт�
ність має містити інформацію щодо 11 фінан�
сових показників, для найменших — 6. 

До таких показників належать: поточні витра�
ти на душу населення; прямі податкові доходи
на душу населення; поточні доходи на душу
населення; капітальні витрати на душу насе�
лення; боргове навантаження на душу насе�
лення; субсидії на душу населення; частка ви�
трат на заробітну плату і нарахування на неї у
структурі поточних витрат. Ці показники да�
ють можливість порівнювати регіональні і му�
ніципальні органи влади між собою для оцінки
фінансового результату їх діяльності.

Великобританія. Концепція оцінки результа�
тивності потребує від місцевих адміністрацій
надавати послуги відповідно до стандартів
економії й ефективності використання бюд�
жетних коштів [3]. Місцевим адміністраціям
необхідно поліпшувати показники всіх нада�
них послуг, найгірші показники мають бути
покращені протягом п’яти років. 

Ця концепція складається з двох частин:

плану підвищення результативності (Best
value performance planning) — ППР оцінює
результативність наданих послуг відповідно
до стандартів і цілей державного і місцевого
рівнів. Встановлюються пріоритети політики й
цілі поліпшення результативності;

фундаментального аналізу результативності
(Fundamental best value reviews) — ФАР,
який визначає, що треба поліпшити і як це
зробити.

Аналіз кожної послуги має відображати, як
місцева адміністрація дотримується принципу
постійного підвищення результативності в на�
данні послуг, і містити чотири складові:

визначення мети і якості надання послуги;

порівняння якості наданих послуг з аналогіч�
ними, що надають інші організації (включаючи
немуніципальні структури);

підтвердження, що адміністрація дотримуєть�
ся принципу чесної конкурентної боротьби під
час вибору організацій, які надають послуги;

дотримання уподобань користувачів послуг і
місцевих жителів шляхом постійних консуль�
тацій.

Місцеві адміністрації зобов’язані постійно під�
вищувати якість наданих послуг. Діяльність
місцевих адміністрацій оцінюється Рахунко�
вою комісією, щоб зафіксувати поточний про�
гресс і оцінити подальші перспективи підви�
щення якості послуг. Інспектори враховують
підвищення якості, ефективність діяльності
адміністрації, ступінь відповідності діяльності
поставленним цілям і завданням, а також спо�
діванням споживачів.

Місцеві адміністрації використовують
обов’язкові й необов’язкові індикатори для
оцінки результативності наданих послуг. Ра�
хункова комісія й Агентство з удосконалення і
розвитку розробили бібліотеку індикаторів,
які можуть застосувати місцеві органи влади.
На інтернет�сайті Рахункової комісії розміщу�
ють посібник з управління, в якому наведено
кращі практики з використання індикаторів
якості наданих послуг. Сайт містить також по�
яснення стосовно оцінки практик, всі інспек�
ційні звіти, інші публікації, підготовлені з ме�
тою надання допомоги місцевим адміністраці�
ям щодо підвищення результативності нада�
них послуг.

Російська Федерація. В законодавстві РФ, а
саме у Бюджетному кодексі РФ [4], визначено
принцип ефективності використання бюджет�
них коштів та необхідність досягнення зада�
них результатів з використанням найменшого
обсягу коштів чи кращих результатів з вико�
ристанням визначеного бюджетом обсягу кош�
тів. Однак практичне застосування цієї норми
обмежене відсутністю визначення поняття
«заданий результат» і вимог щодо оцінки та�
кого результату. Вимоги щодо видатків бюд�
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жету пов’язані не з якістю наданих суспільст�
ву товарів та послуг, а із забезпеченням поточ�
ного фінансування органів державної влади і
місцевого самоврядування (ст. 68 БК РФ). До
негативного можна також віднести відсутність
будь�яких норм, що передбачали б складання
проекту бюджету з використанням даних що�
до результативності й ефективності витрат
держави у попередньому фінансовому році.

Важлива вимога програмно�цільового методу
бюджетування — достатня самостійність ке�
рівників відомств в управлінні державними
ресурсами, обмежена правом перерозподіляти
бюджетні асигнування в обсязі, що не переви�
щує 5% виділених коштів (ст. 233 БК РФ). 

У статті 160 БК РФ зазначено, що головні роз�
порядники бюджетних коштів відповідальні за
реалізацію принципу ефективного викорис�
тання бюджетних коштів, однак не вказано
якою саме буде відповідальність за порушення
норм бюджетного законодавства РФ.

До позитивних положень цього законодавчого
акту можна віднести закріплений у БК РФ
принцип конкурсного розміщення державних і
муніципальних замовлень.

Реформування бюджетного процесу є одним із
найзначущих напрямів, що було зафіксовано в
«Концепції реформування бюджетного проце�
су в Російської Федерації в 2004 — 2006 ро�
ках» [5]. Головна мета цієї реформи — ство�
рення системи найефективнішого управління
суспільними фінансами. Серед напрямів до�
сягнення — такі:

удосконалення и розширення сфери застосу�
вання програмно�цільового бюджетного пла�
нування;

необхідність відповідності мети і завдань
суб’єкта бюджетного планування пріоритетам
державної політики;

переорієнтація бюджетів на досягнення кінце�
вих результатів, у тому числі шляхом підви�
щення самостійності і відповідальності учас�
ників бюджетного процесу;

розподіл бюджетних витрат за метою, завдан�
нями і програмами у звітному та заплановано�
му періодах; 

оцінка результативності бюджетних витрат,
обґрунтування заходів щодо її підвищення.

У Концепції проаналізовано наявні недоліки
програмно�цільового бюджетного планування
на федеральному рівні, що здійснюється у
формі федеральних цільових програм, а саме:

цілі й очікувані результати сформульовано
аморфно, без чітких критеріїв і індикаторів
оцінки їх досягнення;

значну частину ФЦП орієнтовано на функції,
що не належать до компетенції федеральних
органів державної влади;

відсутність чітких процедур фінансового за�
безпечення і виконання жорстких бюджетних
обмежень;

адміністративна відповідальність за реаліза�
цію тієї чи іншої програми в більшості випад�
ків розмита між кількома федеральними орга�
нами виконавчої влади.

Для усунення цих недоліків запропоновано та�
кі напрями вдосконалення нормативно�право�
вих актів, що стосуються питань розробки, за�
твердження й реалізації федеральних цільо�
вих програм:

обмеження кількості програм;

концентрація на великомасштабних інвести�
ційних, науково�технічних і структурних про�
ектах;

необхідність оцінки як самого результату реа�
лізації програми, так і соціального ефекту від
наданих послуг для їх одержувачів;

розробка індикаторів економічної і соціальної
ефективності для попередньої, поточної і за�
ключної оцінки програми.

Наступним етапом реформування бюджетної
системи РФ було ухвалення Концепції адмі�
ністративної реформи в Російській Федерації
в 2006 — 2008 роках [6], згідно з якою метою
цієї реформи є підвищення якості і доступнос�
ті державних послуг; обмеження втручання
держави в економічну діяльність суб’єктів
підприємництва; підвищення ефективності ді�
яльності органів виконавчої влади.

Для досягнення означених цілей передбачено:

запровадження в органах виконавчої влади
принципів і процедур управління за результа�
тами;

розробку і запровадження стандартів держав�
них послуг, що надають органи виконавчої
влади, а також адміністративних регламентів
в органах виконавчої влади;

оптимізація функціонування органів виконав�
чої влади і запровадження механізмів проти�
дії корупції у сферах діяльності органів вико�
навчої влади;
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підвищення ефективності взаємодії органів ви�
конавчої влади і громадянського суспільства;

підвищення прозорості діяльності органів ви�
конавчої влади;

удосконалення механізмів розповсюдження
успішного досвіду державного управління.

Реалізація цієї реформи передбачає зростан�
ня задоволення громадян якістю державних
послуг, зниження витрат бізнесу на подолання
адміністративних бар’єрів, підвищення пози�
ції РФ за основними міжнародними рейтинга�
ми ефективності державного управління.

З метою реалізації положень цієї концепції було
розроблено проект Федерального закону «Про
стандарти державних послуг», в якому визна�
чено вимоги до стандартів державних послуг,
процедури їх розробки та застосування. На сьо�
годні цей закон прийнято у другому читанні. 

Процес розробки і запровадження стандарту
державної послуги наведено у методиці [7]. Він
складається з організаційної підготовки; збору
інформації; дослідження; розробки проекту
стандарту; апробації проекту стандарту; обгово�
рення і експертизи проекту стандарту; затверд�
ження стандарту; впровадження стандарту; мо�
ніторингу виконання і переглядання стандарту.

Взагалі необхідно відзначити, що чинне ро�
сійське законодавство, яке регулює бюджетні
правовідносини, певною мірою орієнтує учас�
ників бюджетного процесу на використання
методів програмно�цільового бюджетування з
метою підвищення ефективності державних
витрат. Однак у нормативно�правових актах
федерального, регіонального і муніципального
рівнів не закріплено перелік аналітичних ін�
дикаторів, які давали б можливість оцінити
ефективність бюджетних витрат; більшість
законодавчих актів мають характер рамкових
угод і потребують значної організаційно�тех�
нічної роботи з реалізації їх норм. 

З огляду на викладене, можна визначити ас�
пекти, запровадження яких в Україні сприяло

б підвищенню ефективності використання
бюджетних коштів органами виконавчої вла�
ди. На наш погляд, це: 

запровадження диференційованих систем оці�
нок діяльності органів виконавчої влади;

розробка системи індикаторів ефективності й
результативності та використання їх як інст�
рументу звітності державних адміністрацій
перед населенням і як ефективного засобу під
час планування на майбутній період;

розробка та запровадження стандартів дер�
жавних послуг шляхом моніторингу вимог
споживачів цих послуг;

надання більшої свободи для вибору шляхів
реалізації поставлених завдань державними
органами виконавчої влади одночасно з підви�
щенням відповідальності за ефективність ви�
користання державних коштів.
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