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COMMUNITY ASSOCIATIONS 
 
Обґрунтовано актуальність впровадження ґендерно-орієнтованого бюджету об’єднань 
територіальних громад. Розкрито принципи гендерно орієнтованого бюджетного процесу.  
Визначено гендерні «ефекти» від реалізації бюджетних програм. Окреслено основні 
принципи надання публічних послуг як процес реагування на потреби громадськості. 
Обґрунтовано переваги групового ухвалення рішень. Описано механізми участі населення в 
управлінні громадою. Зазначені основні задачі гендерного бюджетування. Проілюстровано 
перспективи підвищення ефективності видатків завдяки впровадженню гендерне 
бюджетування у бюджетах об’єднаних територіальних громад. З'ясовано, що гендерний 
підхід при розподілі бюджетних коштів ОТГ дозволить зрозуміти ефективність затрат 
(видатків) відносно різних груп жінок і чоловіків та сфокусувати затрати в умовах 
обмеженості ресурсів. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерного 
бюджетування та обґрунтовано перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднаних 
територіальних громад. 
 
The urgency of implementation of the gender-oriented budget of associations of territorial 
communities is substantiated. It is substantiated that chronic budget deficits, systemic political, 
economic crises and low efficiency of budget expenditures are causing increasing dissatisfaction 
with the level of life of citizens. The principles of the gender-oriented budget process are revealed. 
It has been determined that a gender-based budget makes it possible to analyze and re-structure 
income and expenditure in such a way that the needs of the community, both women and men from 
different social and age groups, are adequately represented in the budget expenditures and receive 
"gender effects" from the implementation budget programs. The basic principles of providing public 
services as a process of responding to the needs of the public are outlined. The advantages of group 
decision-making are substantiated. The mechanisms of participation of the population in the 
management of the community are described. These are the main tasks of gender budgeting. The 
prospects for increasing the efficiency of expenditures are illustrated by the introduction of gender 
budgeting in the budgets of the united territorial communities. It is revealed that the gender 
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approach in allocating budget funds of OTG will allow to understand the efficiency of expenditures 
(expenditures) relative to different groups of women and men and to focus costs in the conditions of 
resource constraints.  
It is substantiated that public involvement in decision making is one of the best means of ensuring 
long-term success of cooperation between local authorities and the public, as well as introduction 
of gender budgeting will serve not only promotion of equality of men and women, including people 
with disabilities, but will stimulate to more effective and targeted use of budget funds, which is a 
sign of rational and good governance, and also helps to determine the real priorities of the 
community within the existing spending budget resources. The theoretical and methodological 
principles of gender budgeting are outlined and perspectives of gender-oriented budgets of the 
united territorial communities are grounded. 
 
Ключові слова: бюджет; бюджетування; гендерна політика; бюджетна політика;  
програмно-цільовий метод; об’єднання територіальних громад; управлінські технології. 
 
Keywords: budget; budgeting; gender policy; fiscal policy; program-target method; association of 
territorial communities; management technologies. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Сьогодні все більшого значення набуває використання гендерно чутливих 
місцевих бюджетів як найдієвішого інструменту побудови ефективної системи органів місцевого 
самоврядування. Завжди є дефіцит бюджетних коштів, тому важливо розуміти, як правильно їх витрачати і хто 
буде отримував користь від них Існують різні підходи до впровадження ґендерно-орієнтованого бюджету. Але 
завжди в центрі уваги цього методу – реальні потреби та інтереси жінок і чоловіків, які, в свою чергу, мають 
бути рівною мірою враховані у процесі формування державного та місцевих бюджетів. Такий підхід є 
важливим, оскільки і пріоритети, і стратегічні та практичні потреби жінок і чоловіків можуть різнитися. Більше 
того, врахування ґендерних відмінностей робить бюджет дієвішим, справедливішим і прозорішим. Крім того, 
це сприяє підвищенню темпів економічного зростання і скороченню бідності. Розробка ґендерно-орієнтованого 
бюджету дозволяє побачити, як доходи та видатки бюджету впливають на соціально-економічне становище й 
можливості жінок та чоловіків, а також на аспекти рівності між жінками й чоловіками у територіальній громаді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом питання гендерної рівності є однією з 
найважливіших у сфері захисту прав людини. Разом з тим специфіка урахування гендерних аспектів у 
бюджетному процесі потребує ґрунтовного наукового аналізу та вивчення методів впровадження в 
бюджетуванні територіальних громад. Питання перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднань 
територіальних громад уже тривалий час досліджують такі відомі вчені, як: Бородін Н. Т., Васильєва Н. В.,  
Гончарук Н. Т., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Серьогін С. М., Шаров Ю. П.  та ін. Водночас багато теоретичних 
та практичних питань у цій сфері потребують поглиблених досліджень.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття теоретико-методологічні засади гендерного 
бюджетування та обґрунтувати перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднаних територіальних 
громад.  

Виклад основного матеріалу.  В Україні існує широке коло соціальних проблем, які потребують 
вирішення. Хронічний бюджетний дефіцит, системна політична, економічна кризи та низька ефективність 
видатків бюджету викликає наростаюче незадоволення рівнем життя у громадян. Ґендерна концепція 
суспільного розвитку покликана окреслити перспективи розвитку соціальної держави в контексті зміцнення 
ґендерної демократії, що забезпечить здійснення соціально відповідальної політики і розкриття громадянського 
потенціалу особистості; підвищити рівень загальної і політичної культури суспільства, показниками якого є 
можливість самореалізації громадян і забезпечення рівноправності представників обох статей у всіх сферах 
життєдіяльності, включаючи суспільне виробництво, соціально-трудові та сімейні відносини. 

Гендерна політика це саме та політика, яка направлена на створення рівних умов для самореалізації 
громадян у всіх сферах життя суспільства незалежно від їх статевої, вікової, расової приналежності. 
Відповідно, запровадження гендерного бюджетування слугуватиме не лише заохоченням до рівності чоловіків і 
жінок, в тому числі і осіб з обмеженими можливостями, а стимулюватиме до більш ефективного та цільового 
використання бюджетних коштів, що є ознакою раціонального і добросовісного управління. Крім того, при 
складанні гендерного бюджету завжди відомі всі кінцеві отримувачі коштів, що свідчить про контроль за їх 
розподілом. Можна відмітити декілька важливих принципів, які лежать в основі якісного гендерно 
орієнтованого бюджетного процесу (рис. 1) 

Автори навчального посібника «Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної 
громади» [1] відносять гендерноорієнтований бюджет до бюджету орієнтованого на результат. Впровадження 



ГОБ впливає на формування збалансованого бюджету, тому що поєднує два процеси, не пов’язані між собою: 
забезпечення гендерної рівності (захист прав кожної людини) і управління місцевими фінансами (технічний 
процес розподілу фінансових ресурсів, у тому числі і через бюджет). Сформований таким чином місцевий 
бюджет враховує потреби всіх споживачів: жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчаток різних соціальних груп, а 
також гарантує їм рівні права та можливості за рахунок бюджетних коштів у процесі реалізації державної та 
регіональної політик. 

 

 
Рис. 1. Принципи гендерно орієнтованого бюджетного процесу 

 
Ґендерно-орієнтований бюджет дає можливість проаналізувати та переструктурувати доходи та 

видатки таким чином, щоб потреби громади, як жінок, так і чоловіків з різних соціальних та вікових груп, були 
відповідно представлені у статтях видатків бюджету та отримати «гендерні ефекти» від реалізації бюджетних 
програм (рис. 2)  
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Рис. 2. Гендерні «ефекти» від реалізації бюджетних програм [1] 

 
Ще у 1987 р. був виданий програмний документом Організації економічного співробітництва та 

розвитку (OECD) «Адміністрування як надання послуг, громадськість як клієнт» [2]. Цей документ наголосив 
на тому, що одним із головних вихідних положень реформ публічного управління в розвинутих країнах є те, що 
організації публічного сектора існують насамперед для того, щоб надавати послуги клієнтам (споживачам, 
замовникам, користувачам тощо), а не з метою забезпечення працевлаштування службовців[3]. 

 

відкритість клієнти повинні знати, як здійснюється надання послуг, які 
чинники обмежують діяльність службовців, хто і за що несе
відповідальність і як можна виправити ситуацію у випадку 

неправильних дій; 

залучення 
клієнтів відносини з клієнтами формуються на підґрунті того, 

що клієнти сприймаються як активні учасники 
п
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Рис. 3. Основні принципи надання публічних послуг як процес реагування на потреби 
громадськості [2] 

 
За рекомендаціями OECD, до основних принципів надання публічних послуг як процесу реагування на 

потреби громадськості належать відкритість, залучення клієнтів, задоволення потреб клієнтів, доступність (рис 
3.): 

ропозицій та дій органів публічного управління;

задоволення 
потреб 
клієнтів 

послуги надаються у 
відповідь на конкретні 

запити людей 

доступність клієнти повинні мати легкий доступ до 
суб’єктів надання послуг в зручний час та 

до інформації в зручній формі 



Чверть століття реформування сфери публічних послуг докорінно змінили гасло: замість 
«громадськість як клієнт» (public as a client) у багатьох країнах зараз лунає «громадянин як заінтересована 
сторона» (citizen as a stakeholder)[2].  

Поділяємо думку авторів монографії [3], які зазначають: «Незважаючи на значний прогрес у розбудові 
системи забезпечення якості публічних послуг, що спостерігається в Україні в останні роки, констатуємо, що 
громадяни повною мірою ще не відчувають себе навіть клієнтами. Тому й органам, що надають публічні 
послуги, і громадянам необхідно разом пройти шлях до побудови відносин у форматі зацікавлених сторін» [3]. 

 
Рис. 4. Переваги групового ухвалення рішень [4] 

 
Залучення громадськості до участі в ухваленні рішень є одним із найкращих засобів гарантування 

довгострокового успіху співпраці місцевої влади та громадськості. Постійне надання громадськості можливості 
впливу на існуючі проблеми та їхнє вирішення забезпечує її активність. В теорії державного управління 
прийняття рішень із залученням громадян відносять до групових методів. Переваги групового ухвалення 
рішень відображені на рис. 4. [4]: 
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Рис. 5. Механізми участі населення в управлінні громадою 

 
В умовах децентралізації та розвитку демократизації актуальним питанням постає ефективне 

використання коштів бюджетів ОТГ із урахуванням думки громади. Тому виникає потреба в застосуванні 
нових інструментів управління видаткової частини бюджетів (рис. 5): 

По перше – участь громадян у формуванні потреб ОТГ, тобто жителі мають різні можливості: надання 
пропозицій завдань; участі у процесі вибору завдання для реалізації; висловити думки та зауваження щодо 
запропонованих завдань.  

По друге – визначення кола осіб, які мають право на  участь у обговоренні та наданні пропозицій: за 
віком (підлітки, особи середнього чи старшого віку), за статтю (чоловіки, жінки), за сімейним положенням 
(самотні, одружені, самотні з однією чи більше дитиною, сім’ї з однією чи більше дитиною); статусом 
громадянина: зареєстровані на території ОТГ чи такі громадяни, які фактично проживають або ж працюють в 
даній місцевості. 

Врахування ґендерного підходу робить процес розробки та впровадження політик чи програм 
“видимим” з точки зору їх впливу на різні групи жінок та чоловіків (діти, молодь, літні, студенти, пенсіонери, 
безробітні, люди з інвалідністю тощо). Основними задачами гендерного бюджетування є [5]: 

– визначити, яку користь отримують громадяни від видатків бюджету ОТГ, і яку дольову участь 
вносять в бюджет ОТГ; 

– оцінити вплив бюджетної політики на жінок і дівчат та чоловіків і хлопчиків;  
– врахувати потреби й інтереси жінок та чоловіків в залежно від віку, місця проживання та інших 

індивідуальних особливостей 
– проаналізувати гендерний вплив у всіх секторах державного впливу по галузях; 
– підвищити якість послуг для різних груп жінок і чоловіків 
– підтримати процес створення бюджету «знизу» і залучити до нього всі зацікавлені сторони з метою 

визначення різних специфічних потреб і заходів для їх задоволення; 
– забезпечити облік гендерного аналізу і його впливу на всіх стадіях бюджетного процесу. 
– підвищити темпи економічного розвитку і скорочення бідності; 
– сприяти ефективному використанню державних, місцевих та інших ресурсів. 
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Рис. 6. Гендерне бюджетування у бюджетах об’єднаних територіальних громад 

 
Гендерний підхід при розподілі бюджетних коштів ОТГ дозволить (рис. 6) зрозуміти ефективність 

затрат (видатків) відносно різних груп жінок і чоловіків та сфокусувати затрати в умовах обмеженості ресурсів. 
Країна не може розвиватися, коли фінансові системи і суспільні інтереси розходяться. Їх потрібно поєднувати. 
Бо якщо пріоритетом ОТГ є розвиток освіти, але на неї не виділяють достатньо коштів, то освіта не буде якісно 
ефективно розвиватись. Гендерно орієнтоване бюджетування допомагає визначати реальні пріоритети громади 
в рамках існуючих бюджетних ресурсів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Досліджуючи перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднаних територіальних громад було з'ясовано, 
що гендерний підхід при розподілі бюджетних коштів ОТГ дозволить зрозуміти ефективність затрат (видатків) 
відносно різних груп жінок і чоловіків та сфокусувати затрати в умовах обмеженості ресурсів. Країна не може 
розвиватися, коли фінансові системи і суспільні інтереси розходяться. Їх потрібно поєднувати. 

Крім того залучення громадськості до участі в ухваленні рішень є одним із найкращих засобів 
гарантування довгострокового успіху співпраці місцевої влади та громадськості. Постійне надання 
громадськості можливості впливу на існуючі проблеми та їхнє вирішення забезпечує її активність. 

Гендерна політика це саме та політика, яка направлена на створення рівних умов для самореалізації 
громадян у всіх сферах життя суспільства незалежно від їх статевої, вікової, расової приналежності. 
Відповідно, запровадження гендерного бюджетування слугуватиме не лише заохоченням до рівності чоловіків і 
жінок, в тому числі і осіб з обмеженими можливостями, а стимулюватиме до більш ефективного та цільового 
використання бюджетних коштів, що є ознакою раціонального і добросовісного управління. Крім того, при 
складанні гендерного бюджету завжди відомі всі кінцеві отримувачі коштів, що свідчить про контроль за їх 
розподілом. 
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