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Постановка проблеми. Вперше парти-
ципаторне бюджетування було винайдено 
і застосовано в країнах Південної півкулі. 
Методика партиципаторного бюджетування 
застосовується великою кількістю різних 
товариств, культур і політичних систем, 
включаючи і недемократичні. Інколи парти-
ципаторне бюджетування використовується 
для демократизації, модернізації бюджетної 
системи, зміцнення громадянського суспіль-
ства, інколи – як інструмент для боротьби 
з корупцією, підтримки децентралізації або 
розвитку демократичного процесу в умовах 
авторитарних режимів. 

В умовах реформування економіки Укра-
їни та розвитку процесів демократизації акту-
альним є питання ефективного використання 
коштів бюджетів з урахуванням думки громад-
ськості, тому виникає потреба в застосуванні 
нових інструментів управління державними 
фінансовими ресурсами. Партиципаторне 
бюджетування має високий потенціал підви-
щення ефективності бюджетної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зарубіжні та вітчизняні науковці, такі як Д. Алле-
гретті, А. Реке, І. Сентоме, К. Херцберг [1], 
М.В. Цуркан, Ж.А. Белець, Г.В. Возняк, О. Кири-
ленко, І. Чайковська, В.П. Писаренко, розгля-
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дали питання партиципаторних бюджетів та їх 
використання в системі державного управління.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є розкриття сутності партиципаторного бюдже-
тування, розгляд та формування принципів та 
механізмів упровадження бюджету участі. 

Виклад основного матеріалу. Термін «пар-
тиципативний бюджет» різними мовами зву-
чить по-різному: португальською – “orçamento 
participativo”, іспанською – “presupuesto parti-
cipativo”, італійською – “bilancio partecipativo”, 
німецькою – “Bürgerhaushalt”, французькою – 
“budget participative”, грецькою – «συμμετοχικos 
προϋπολογισμοs”, шведською – “medborger-
budget”, норвезькою – “deltagende budsjedt”, 
фінською – “osallistuva budjetointi”, чеською – 
“participační rozpočet”, словацьклю – “participa-
tívny rozpočet”, польською – “budżet partycypa-
cyjny”, албанською – “Buxhetimi me Pjesëmarrje 
», російською – «партисипативный бюджет», 
голландською – “orzamentos participativos”, 
креольською – “orçament participative”, ката-
лонською – “pressupost participatiu”, араб-
ською –«ةيكراشتلا ةنزاوملا», корейською –  
«참여 예산», китайською – «参与 式 预算» [1].

Розмаїття термінів, перерахованих вище, 
свідчить про популярність концепції партици-
паторного бюджетування. Партиципаторний 
бюджет став інноваційним фінансовим інстру-
ментом, який досить активно застосовуються 
в усьому світі.

Партиципаторне бюджетування – інстру-
мент залучення бюджетних коштів на вирі-
шення першочергових, на думку користувачів 
результатів проектів (населення), проблем 
місцевого значення [c. 69, 2].

Бюджет для громадян – це спрощена вер-
сія бюджетного документа муніципального 
освіти, яка використовує неформальну мову і 
доступні формати, щоб полегшити для грома-
дян муніципалітету розуміння бюджету, пояс-
нити їм плани і дії органів місцевого самовря-
дування під час бюджетного року [c. 69, 2].

Так, партиципаторний (партисипаторний) 
або спільний бюджет (participatory budget) – 
це фінансовий план спільного управління, що 
здійснюється громадянами та органами місце-
вого самоврядування. Особливостями парти-
сипативного бюджету є надання представни-
кам місцевої громади прав щодо формування 
рекомендацій щодо структури витрат, які 
органи влади мають враховувати під час при-
йняття місцевого бюджету [3].

Громадянський бюджет – це спосіб визна-
чення витрат із міського бюджету за безпосе-
редньої участі жителів [4].

У польській публікації «партиципаторний 
бюджет являє собою механізм, який перед-
бачає найвищий рівень участі громадян, це 
інструмент, який дає змогу громадянам фак-
тично брати участь у прийнятті рішень сто-
совно призначення частини коштів з місце-
вого бюджету» [5].

Бюджет участі – демократичний процес, 
який дає можливість кожному жителю брати 
участь у розподілі коштів місцевого бюджету 
через створення проектів для покращення 
міста та/або голосування за них [6].

Отже, бюджет участі – це інноваційний 
механізм, який спрямований на залучення 
громадян до процесу прийняття бюджетних 
рішень. Бюджет участі сприяє справедливому 
розподілу публічних ресурсів, створюючи 
можливість для громадян висловити свою 
думку щодо розставлення пріоритетів. Віль-
ний доступ громадськості до інформації щодо 
доходів та витрат ефективно підвищує управ-
ління державними видатками. Також бюджет 
участі передбачає активну громадянську 
позицію та соціальну відповідальність у сфері 
бюджетно-податкової політики.

Партиципаторне бюджетування вини-
кло в Бразилії (м. Порту-Алегрі) в 1989 році. 
Сьогодні партиципаторний бюджет уБрази-
лії діє в 200 містах, у яких проживає понад 
44 мільйони жителів. В інших країнах Пів-
денної Америки – понад 500 міст, у Європі – 
понад 200 (переважно в Південній і Східній 
Європі і Великобританії), в Африці – понад 
100, в Азії – близько 120, але в Північній Аме-
риці – не більше 10.

Україна лише набуває практичні навички 
та знання щодо партиципаторного бюдже-
тування. Навіть у законодавстві говориться 
тільки про «бюджет місцевого самовряду-
вання», проте зовсім не про залучення гро-
мад до реалізації міських ініціатив. Проте все 
змінилося 2015 року, коли Фундація поль-
сько-української співпраці ПАУСІ приїхала 
в Чернігів, Черкаси та Полтаву з проектом 
«Партиципаторний бюджет – можливості для 
підвищення громадської активності і вста-
новлення належного партнерства з органами 
влади» [7].

Ідея проекту полягала в тому, щоби три 
міста хоча би спробували модель громад-
ського бюджету. На протязі 8 місяців проводи-
лися семінари для міської ради та активістів, 
відбувся візит у Польщу, надавалися консуль-
тації щодо фінансової допомоги, проводилися 
рекламні кампанії [8].

За останній рік механізм бюджету участі 
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здобув прихильність у багатьох містах Укра-
їни. Партиципаторне бюджетування діє в 
20 містах, а в 13 – знаходиться у процесі 
впровадження. Для громадян України це 
можливість та певний тест на потенціал 
мобілізації громади у встановленні партнер-
ських взаємовідносин з органами державної 
влади.

У 2016 році українська технологічна гро-
мадська організація SocialBoost створила 
онлайн-платформу «Громадський проект», 
що допомагає українським містам автомати-
зувати процес партиципаторного бюджету [9]. 
«Громадський проект» існує в межах проекту 
USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініці-
ативи», що реалізується Інститутом бюджету 
та соціально-економічних досліджень. 
SocialBoost є технічним партнером і відпові-
дає за розроблення та інтеграцію інформацій-
них систем з автоматизації процесу в 46 міс-
тах України. Серед них – Київ, Львів, Дніпро, 
Суми, Тернопіль, Краматорськ [10].

Механізми прямої участі громадян у 
бюджетуванні:

– фінансові інструменти, що відображають 
вибір споживачів (освітні ваучери, подушне 
фінансування), – споживачі впливають на 
обсяги фінансування конкретних установ, 
тобто беруть участь у бюджетному процесі;

– бюджетні призначення – платники подат-
ків прямо визначають напрями витрачання 
частини сплаченого ними прибуткового 
податку (в межах 2%);

– партиципаторне бюджетування (Partici-
patory / Neighbourhood Budgeting) – соціальна 
інновація, пряме волевиявлення громадян.

Принципи розвитку партиципаторного 
бюджетування нетотожні ключовим принци-
пам громадської участі, відкритості процедур, 
прозорості та повноти бюджетної інформа-
ції, співпраці учасників, хоча, безумовно, між 
ними є істотний зв'язок.

Упровадження та розвиток партиципатор-
ного бюджетування в Україні можливе за умов 
застосування основних принципів:

1. Принцип рівних прав на участь – кожен 
громадянин має рівне право на участь в осно-
вних заходах розвитку партиципаторного 
бюджетування в Україні.

2. Принцип послідовності дій – розвиток і 
регулювання бюджетування являє собою роз-
горнутий у часі процес.

3. Принцип різноманітності практик озна-
чає, що будь-яка практика партиципаторного 
бюджетування, заснована на механізмі пря-
мої участі громадян у бюджетному процесі, 
робить свій внесок у скарбничку загального 
досвіду.

Таблиця 1
Інструменти розвитку партиципаторного бюджетування

Інструменти розвитку
і регулювання Опис

Бібліотека кращих практик, 
база проектів, портал про-
ектів ініціативного бюджету-
вання

Бюджетні рішення реалізуються на основі інтернет-ресурсу і 
дають змогу кожному учаснику процесу бюджету участі отри-
мати необхідну йому інформацію. Інформація про успішні 
проекти розміщена на порталі. Одночасно систематизований 
досвід, база проектів дають великі можливості для досліджень 
розвитку партиципаторного бюджетування і є місцем зберігання 
отриманих результатів.

Система гнучкого мотиву-
вання до участі через кон-
курси та рейтинги

Наприклад, одна з номінацій вже наявного конкурсу регіональ-
них практик «Бюджету для громадян» присвячена кращим про-
ектам ініціативності бюджетування. Таким чином ініціативні 
групи громадян мають можливість отримати оцінку свого про-
екту. Рейтинг кращих програм і реалізованих практик поклика-
ний привернути увагу суб'єктів держави до проблеми, мотиву-
вати їх до активної участі в реалізації практик парципативного 
бюджетування.

Комплексність Управлінський вплив на різнорідні дії учасників процесу.
Публічне експертне обгово-
рення та обмін досвідом

Мережа семінарів, нарад та конференцій для обговорення цієї 
теми.

Юридична підтримка Нормативно-правова консультація і супровід практик реалізації 
проектів. 

Розуміння сенсу механізмів 
і процедур

Навчання консультантів регіональних проектних центрів наяв-
ним бюджетним практикам

Джерело: розроблено авторами
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5. Принцип ініціативності – участь грома-
дян у заходах соціально-економічного розви-
тку бюджетування має ініціативний характер.

6. Принцип гнучкого мотивування до 
участі – залучення суб'єктів у процес пар-
тиципаторного бюджетування має характер 
спонукання до участі через систему гнучких 
стимулів: рейтинги, конкурси та інше.

7. Принцип співучасті – розвиток бюджету 
участі спирається на співпрацю державних і 
місцевих органів влади, проектних центрів та 
ініціативних груп громадян.

8. Принцип відповідності системі держав-
ного регулювання означає, що базові підстави 
процесу регулювання цього бюджетування 
повинні виникати з основних правових доку-
ментів, що регламентують сферу державних і 
місцевих фінансів.

9. Принцип самоорганізації учасників – 
основою регулювання процесу розвитку пар-
тиципаторного бюджетування є переважно 
колегіальні, спільні рішення.

10. Принцип інформаційної відкритості озна-
чає, що представники органів влади, консуль-
танти, експерти, активісти та учасники проек-
тів отримують вільний доступ до інформації.

Проаналізувавши досвід реалізації поль-
ської моделі Participatory Budgeting/ Budżet 
Obywatelski, можна дійти таких висновків. 
Обов'язковим елементом партиципатор-
ного бюджетування є просвіта громадян за 
бюджетною тематикою і прямі дискусії між 
жителями, а не наявні інституції (засідання 
міських рад або публічні слухання). Непри-
пустиме використання інструментів, що 
допускають нехтування думкою учасників 
(анкети, що надсилаються поштою або запо-
внюються онлайн). Повинно обговорюватися 

використання конкретних, заздалегідь визна-
чених сум бюджетних коштів. Рішення, при-
йняті в межах бюджету участі, повинні бути 
обов'язковими для виконання.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
позитивними аспектами запровадження меха-
нізму партиципаторного бюджету є:

1) підвищення ефективності бюджетних 
витрат (насамперед капітальних) за раху-
нок концентрації на пріоритетах, відмови 
від зайвих витрат, підвищення доступності 
бюджетних послуг;

2) поєднання з іншими механізмами пря-
мої участі громадян у бюджетуванні;

3) створення можливості для діяльності 
місцевих активістів на всіх етапах бюджетного 
процесу, отримання громадянами нових ком-
петенцій, пов’язаних з участю в громадському 
житті, та підвищення фінансової грамотності 
громадян;

4) раціоналізація заходів та дій: більш 
чітке визначення пріоритетів у можливості 
використання нових рішень, запропонованих 
мешканцями;

5)  зростання рівня задоволення діями 
органів місцевого самоврядування;

6) поетапне збільшення частки витрат 
бюджетів, що припадають на партиципаторне 
бюджетування.

На нашу думку, застосування партиципа-
торного бюджетування в Україні як гнучкого, 
нейтрального інструменту, що ґрунтується на 
ініціативах та потребах громадськості, дасть 
змогу раціонально та ефективно розпоряджа-
тися бюджетними видатками, результативно 
підвищить ефективність реалізації бюджетної 
політики на місцевому рівні, а також сприятиме 
соціально-економічному розвитку держави.
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