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Мета: створити програмне забезпечення для фінансового 

аналізу бюджету.

Основні завдання:

 дослідити методи аналізу та згідно  з певними параметрами 

визначити який метод необхідний;

 розробити базу даних для зберігання в ній початкових даних 

необхідних для аналізу та для збереження результатів аналізу;

 розробити сценарії та алгоритм фінансового аналізу бюджету;

 розробити застосунок для проведення фінансового аналізу 

бюджету згідно алгоритму.

2 Мета та завдання роботи



Бюджетна система
3



Доходи бюджету
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Видатки бюджету5



Методи фінансового аналізу бюджету
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Аналіз стійкості бюджету: коефіцієнти
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• Коефіцієнт бюджетної автономії:

• Коефіцієнт бюджетної залежності:

• Коефіцієнт стійкості:

• Коефіцієнт, що характеризує рівень 

дефіциту:

• Коефіцієнт ділової активності :

• Коефіцієнт, що характеризує рівень 

податкових прибутків:

• Коефіцієнт бюджетного покриття:
Кпокр =

Д

В
× 100%

Кпп =
ДП

ДС
× 100%

Кділакт =
Днеп

ДС
× 100%

Кдеф =
Деф

ДС
× 100%

Кст =
БП

ДС
× 100%

Кзал =
БП

Д
× 100%

Кавт =
ДС

Д
× 100%

{a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7}

ДС отриманий податковий та 
неподатковий доходи, дохід 
цільових бюджетних 
фондів;

Д сумарний дохід бюджету;

Днеп неподаткові доходи;

БП безоплатні та безповоротні 
перерахування від 
бюджетів вищих рівнів;

ДП податкові доходи;

В сумарні витрати бюджету;

Деф розмір дефіциту, тобто сума 
заборгованості бюджету.



Схема роботи алгоритму фінансового 

аналізу стійкості бюджету8

Тип Стану Умови

Абсолютно 

стійкий

Матриця має вигляд

{a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7}, де 

сума ai = 10

Стійкий 1-3 нулі

Нестійкий 1-3 від'ємні значення

Кризисний
Більше трьох від'ємних 

значень

Початок

  80

1

Розрахувати коефіцієнт
бюджетної автономії Кавт

  70 ні   70 ні   40

так

1

Розрахувати коефіцієнт 
бюджетної залежності Кзал

-2

ні

тактак

0

так

-1

  20 ні   30 ні   40 ні   60

так

1

так

0

так

-1

так

-2

Розрахувати коефіцієнт 
стійкості Кст



Архітектура системи фінансового аналізу бюджету
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Діаграма прецедентів системи фінансового аналізу бюджету:
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Концептуальна схема бази даних
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Алгоритм роботи програмної системи
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Приклади інтерфейсу користувача



При створенні нового аналізу відкривається вікно обрання періоду та суб’єкту 

аналізу. 
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Приклади інтерфейсу користувача



Приклади інтерфейсу користувача
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При обранні з меню «Дії» пункту «Відкрити» на екрані з’являється вікно з 

історією збереження, де потрібно обрати дату необхідного сеансу. Після 

цього в наступній вкладинці можна побачити результат. 

16

Приклади інтерфейсу користувача
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Висновки
► Досліджено методи аналізу та згідно з певними параметрами обрано необхідний метод 

визначення фінансової стійкості бюджету держави, що розраховується по сімох коефіцієнтах, 
кожному згідно результатам розрахунку дається рейтингова оцінка та присвоюється один із 
сімох станів бюджету: абсолютно стійкий, стійкий, нестійкий або кризисний стан.

► Розроблено базу даних для зберігання в ній початкових даних необхідних для аналізу та для 
збереження результатів аналізу, яка містить перелік всіх адміністративно-територіальних 
одиниць держави, перелік коефіцієнтів, перелік можливих станів бюджету та показники та їх 
значення.

► Розроблені сценарії та алгоритм фінансового аналізу бюджету. Алгоритм складається з 
автентифікації на початку роботи програми та двох режимів роботи: користувача та 
адміністратора. Користувач має більшу кількість сценарії, які направлені на створення, 
збереження, відкриття з історії та аналізування результатів аналізу фінансової стійкості 
бюджету. Сценарій роботи адміністратора включає в себе доступ до бази даних, її редагування 
та доповнення.

► Розроблено застосунок для проведення фінансового аналізу бюджету згідно алгоритму, який 
дозволяє створювати нові аналізи для зведеного бюджету України, однієї або декількох її 
територіальних одиниць за певну кількість років, яку обирає користувач, а також зберігати до 
бази даних результати розрахунків та сеанс роботи користувача, аби надалі можна було 
відкрити його з історії збережень. Для адміністратора створена окрема робоча зона для 
редагування та доповнення бази даних.

Розроблений програмний застосунок з системою фінансового аналізу бюджету впроваджено на 
підприємство ІПРІ НАНУ.



Дякую за увагу!18


