Мукдад Ібрагім
Формування нульового бюджетування для громадських організацій
За останні п’ять років було впроваджено декілька систем бюджетування. В той час як такі популярні системи
бюджетування як інкременталізм та система «планування – програмування – бюджетування» не втрачають
популярність та життєздатність, нульове бюджетування втратило свою популярність, так як метою урядів та
громадських організацій є контроль витрат у їх департаментах. Метою статті є забезпечення покроковою
інструкцією для формування нульового бюджетування для громадських організацій. На початку статті
описуються основи нульового бюджетування, а також представлено короткий порівняльний огляд нульового
бюджетування та інших сучасних систем бюджетування. Для кращого розуміння нульового бюджетування та
його потенціалу, а також недоліків цього типу системи бюджетування, у статті проаналізовано актуальний
досвід кількох організацій, що запровадили метод нульового бюджетування. Вищезгаданий аналіз доповнено
критичним оглядом усіх досліджень та практичних кейсів з цієї теми. Автор висловлює надію, що результати
дослідження будуть корисними для громадського сектору та неприбуткових організацій при запровадженні
ними нульового бюджетування, що покращить планування та оцінку діяльності.
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Мукдад Ибрагим
Формирование нулевого бюджетирования для общественных организаций
За последние пять лет были внедрены несколько систем бюджетирования. В то время как такие популярные
системы бюджетирования как инкрементализм и система «планирование – программирование –
бюджетирование» не теряют популярность и жизнеспособность, нулевое бюджетирование потеряло свою
популярность, так как целью правительств и общественных организаций является контроль расходов в их
департаментах. Целью статьи является обеспечение пошаговой инструкцией для формирования нулевого
бюджетирования для общественных организаций. В начале статьи описываются основы нулевого
бюджетирования, а также представлен короткий сравнительный обзор нулевого бюджетирования и других
современных систем бюджетирования. Для лучшего понимания нулевого бюджетирования и его потенциала,
а также недостатков данного типа системы бюджетирования, в статье проанализирован актуальный опыт
нескольких организаций, внедривших метод нулевого бюджетирования. Вышеупомянутый анализ дополнен
критическим обзором всех исследований и практических кейсов по данной теме. Автор выражает надежду,
что результаты исследования будут полезными для общественного сектора и неприбыльных организаций при
внедрении ими нулевого бюджетирования, что улучшит планирование и оценку деятельности.
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