Юрій Петрушенко, Надія Костюченко, Денис Смоленніков, Анна Воронцова
Аналіз впливу партиципаторного бюджетування міжнародних проектів з розвитку
на соціальний капітал місцевих громад
На сьогодні забезпечення місцевого розвитку територіальних громад за допомогою інструментів
фінансової політики є одним з пріоритетних напрямів наукових досліджень не лише в Україні, а й
по всьому світу. У статті представлені результати аналізу впливу партиципаторного
бюджетування (залучення фінансових ресурсів членів громади, центрального та місцевого
бюджету та міжнародних донорів) на соціальний капітал територіальних громад Сумської області
на основі результатів двох етапів проекту «Общинний підхід до місцевого розвитку», який був
запроваджений в Україні в рамках Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй з 2007 року.
Основною метою статті є підтвердження гіпотези про те, що партиципаторне бюджетування
сприяє соціальній мобілізації членів громади, що призводить до розкриття «прихованого»
потенціалу колективних заходів, виявлення бажання людей допомогти собі, а також покращення
деяких показників соціального капіталу. Для дослідження було використано метод «різниця
різниць» та багатомірний регресійний аналіз. За результатами дослідження, партиципаторне
бюджетування більш за все впливає на такі характеристики соціального капіталу як
(анти)патерналізм, наявність традицій у громаді, залучення до громадської діяльності, колективні
заходи та співпраця.
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Анализ влияния партисипаторного бюджетирования международных проектов по развитию
на социальный капитал местных общин
На сегодня обеспечение местного развития территориальных общин при помощи инструментов
финансовой политики является одним из приоритетных направлений научных исследований не
только в Украине, но и по всему миру. В статье представлены результаты анализа влияния
партисипаторного бюджетирования (привлечения финансовых ресурсов членов общины,
центрального и местного бюджета и международных доноров) на социальный капитал
территориальных общин Сумской области на основе результатов двух этапов проекта «Общинный
подход к местному развитию», внедренного в Украине в рамках Программы развития Организации
Объединенных Наций с 2007 года. Основной целью статьи является подтверждение гипотезы о том,
что партисипаторное бюджетирование способствует социальной мобилизации членов общины, что
приводит к раскрытию «скрытого» потенциала коллективных мероприятий, выявления желания
людей помочь себе, а также улучшения некоторых показателей социального капитала. Для
исследования были использованы метод «разность разностей» и многомерный регрессионный
анализ. По результатам исследования, партисипаторное бюджетирование более всего влияет на
такие характеристики социального капитала как (анти)патернализм, наличие традиций в общине,
привлечение к общественной деятельности, коллективные мероприятия и сотрудничество.
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