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МУНІЦИПАЛЬНИЙ КРАУДФАНДИНГ ЯК 
ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. В статті розглянутий краудфандинг як форма безпосередньої участі 
територіальної громади у здійсненні міссцевого самоврядування. Зокрема, через 
аналіз краудфандингових платформ «Kickstarter», «Indiegogo», «Аукціон проектів» та 
«Спільнокошт» були виділені ознаки краудфандингу як приватно-правого інституту.

Визначено, що основними суб’єктами у процесі краудфандингу є спонсори, ініці-
атори проектів та краудфандингові платформи. На підставі виділених ознак надана 
авторська дефініція краудфандингу. 

У статті також здійснений порівняльний аналіз інститутів краудфандингу та 
самооподаткування, як найближчого нормативно-врегульованого інституту в укра-
їнському законодавстві. Зазначено, що , через низьку популярність інституту само-
оподаткування, відсутність у ньому добровільності участі та свободи у визначенні 
розмірів внесків зазначений інститут не буде конкурувати з потенційно інтегрова-
ним інститутом муніципального краудфандингу.

В роботі розроблена модель та основні принципи створення та нормативно-пра-
вового закріплення муніципального краудфандингу як форми безпосередньої участі 
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Зокрема, визначені потенційні ризики адаптації приватно-правової природи ін-
ституту краудфандингу до публічно-правових потреб, окреслені ролі органів місце-
вого самоврядування та членів територіальної громади у публічно-правових відно-
синах муніципального краудфандингу, а також означені критерії відбору проектів, 
реалізація яких допоможе вирішити питання місцевого значення.

В статті окреслюються ключові принципи потенційного нормативно-правового 
закріплення муніципального краудфандингу як інструменту членів територіальної 
громади.

Ключові слова: краудфандинг, муніципальний краудфандинг, місцеве самовря-
дування, територіальна громада, члени териоріальної громади, форми безпосеред-
ньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.
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MUNICIPAL CROWDFUNDING AS A POTENTIAL 
INSTRUMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Abstract. The article considers crowdfunding as a form of direct participation of the 
members of local community in the local self-government. In particular, through the 
analysis of crowdfunding platforms «Kickstarter», «Indiegogo», «Project Auction» and 
«Spilnokosht» were identified the features of crowdfunding as a private-law institute.

It has been identified that the main actors in the crowdfunding process are sponsors, 
project initiators and crowdfunding platforms. On the basis of selected features author 
provided his own definition of crowdfunding.

The article also makes a comparative analysis of the institutions of crowdfunding 
and self-taxation, as the closest institution in Ukrainian law. It is noted that, due to the 
low popularity of the institute of self-taxation, it`s lack of voluntary participation and 
freedom to determine contributions, the institute of self-taxation will not compete with 
the potentially integrated institution of municipal crowdfunding.

The paper develops the model and basic principles of creation and regulation of 
municipal crowdfunding as a form of direct participation of the local community in the 
local self-government.

In particular, the potential risks of adaptation of the private-legal nature of the 
crowdfunding institute of crowdfunding to public-law needs were identified, the roles of 
local self-government bodies and members of the territorial community in the public-legal 
relations of the municipal crowdfunding are outlined, as well as the criteria for selecting 
projects to be addressed.

The article outlines the key principles of the potential legal support for municipal 
crowdfunding as an instrument for members of the territorial community.

Key words: crowdfunding, municipal crowdfunding, local self-government, local 
community, members of the local community, forms of direct participation in the 
realization of local self-government.

Постановка проблеми. Інститут 
краудфандингу є новаційним інстру-
ментом в контексті форм безпосеред-
ньої участі територіальної громади у 
здійсненні місцевого самоврядування.

Члени територіальних громад вже 
використовують різноманітні приват-
но-правові краудфандингові платформи 
для фінансування проектів, що допома-
гають жителям різних населених пунктів 
у вирішенні питань місцевого значення.

Водночас, наразі краудфандинг за-
конодавчо не закріплений як форма 
безпосередньої участі територіальної 
громади у здійсненні місцевого са-
моврядування та не інтегрований у 
систему місцевого самоврядування, 
цілеспрямовано майже не використо-
вується як форма безпосередньої уча-
сті територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування. До 
того ж, краудфандинг не має норма-
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тивно-правового регулювання. Крім 
цього, цей інститут не досліджувався 
вітчизняними вченими-конституціо-
налістами, тож становить інтерес для 
конституційно-правової науки.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. У своїх працях до-
бровільне фінансування територіаль-
ними громадами вирішення проблем 
місцевого значення досліджували у 
роботах В. Андрущенко, В. Зайчиков, 
Ю. Іванов, О. Кириленко, В. Кравченко, 
А. Крисоватий, І. Лунін, В. Письмен-
ний, Ю. Пасічник та ін. Перспективи 
інтеграції краудфандингу як публіч-
но-правового інституту вченими не 
розглядалися.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Аналіз інституту краудфандин-
гу, виділення його ознак та дефініції, а 
також надання рекомендацій щодо по-
тенційної інтеграції муніципального 
краудфандингу як форми безпосеред-
ньої участі територіальної громади у 
здійсненні місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Відповідно до ст. 140 
Конституції України місцеве самовря-
дування є правом територіальної гро-
мади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста – само-
стійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і зако-
нів України [1]. Однак в законодавстві 
України відсутній вичерпний перелік 
способів вирішення питань місцево-
го значення, і, тому, для вирішення 
одного й того самого питання члени 
територіальних громад можуть вико-
ристовувати різні інструменти. Вони 
все частіше виходять за рамки публіч-
но-правових відносин місцевого само-
врядування. Так, члени територіаль-

них громад почали використовувати 
краудфандинг як приватно-правовий 
інструмент для вирішення різнома-
нітних питань місцевого значення: від 
будівництва освітнього центру [2] до 
створення радіо [3].

Краудфандинг – відносно новий 
для України інститут. На жаль, наразі 
не існує єдиного визначення поняття 
краудфандингу. Так, українська кра-
удфандингова онлайн-платформа 
«Спільнокошт» зазначає своєю метою 
збір актуальних, суспільно значущих 
проектів ініціаторів на сайті, а також 
акумулювання внесків доброчинців 
з метою їх подальшого перерахуван-
ня на користь обраного доброчинцем 
проекту» [4]. Визначення краудфан-
дингу варіюються й на інших плат-
формах для краудфандингу, зокрема 
на «Kickstarter», «Indiegogo», платфор-
мі «Аукціон проектів», зокрема, через 
різні підходи до збору коштів, обов’яз-
ки «спонсорів», ініціаторів подачі про-
ектів, власне платформи. Проаналізу-
вавши зазначені платформи, можна 
охарактеризувати цей інститут як збір 
добровільних внесків на створення чи 
розвиток певного проекту/проектів в 
мережі інтернет чи поза нею[5, 6, 7]. 

Перші краудфандингові он лайн-
платформи (Kickstarter, Indiegogo) 
з’явились в 2008-2009 роках. Наразі 
на платформі Kickstarter було зібрано 
4,7 мільярди доларів від 17 мільйонів 
людей для понад 175 тисяч успішно 
проспонсованих проектів [6]. На плат-
формі Indiegogo 9 мільйонів осіб з 235 
країн виступали у ролі спонсорів чи 
стартаперів, допомігши реалізувати 
понад 800 тисяч ідей[5]. В Україні на-
ціональний краудфандинговий рух 
лише набирає оберти. Так, україн-
ський сервіс Biggggidea та їхній про-
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ект «Спільнокошт» має за весь час від 
початку створення допоміг зібрати 
понад 24 мільйони гривень, які були 
отримані від близько 39 тисяч осіб [4]. 

Проаналізувавши різні плат-
форми для краудфандингу, зокрема 
«Kickstarter», «Indiegogo», «Спільно-
кошт», «Аукціон проектів» можна ви-
ділити ознаки краудфандингу.

По-перше, у відноснах краудфан-
дингу завжди є три види суб’єктів: іні-
ціатори подачі проектів, «спонсори», 
власне платформи. Ініціатори подачі 
проектів («спонсовані») – суб’єкти, які 
ініціюють збір коштів на створення, 
розробку, підтримку, розширення пев-
ного проекту. Спонсори (також донори 
або бекери – від англ. backers) – особи, 
які добровільно надають свої кошти 
на ті конкретні проекти, які вони самі 
обирають. Платформи – суб’єкт, що 
організовує збір коштів на той чи ін-
ший проект. В онлайн-краудфандингу 
платформи існують у вигляді сайтів, в 
офлайн – у вигляді організацій.

По-друге, кошти збираються на 
конкретну мету. Наприклад, для завер-
шення будівництва освітнього центру 
для дітей та дорослих на Вінниччині 
на платформі «Спільнокошт» ініцію-
вали збір понад 376 тисяч гривень.

По-третє, процес збору коштів є 
прозорим. Кількість необхідних ко-
штів встановлює ініціатор подання 
проекту. Однак проект може зібрати 
як суму коштів, необхідну для його ре-
алізації, так і суму вище вказаної іні-
ціатором. В обох випадках проект буде 
реалізовуватись. Натомість, в разі, 
якщо проект в процесі краудфандингу 
не зібрав потрібної суми коштів, гро-
ші повертаються спонсорам (виняток 
– «Аукціон проектів», на якому кошти 
не повертають).

При цьому відсутня чітко вказана 
сума, яку має внести спонсор. Тобто 
суми внесків можуть коливатись від 1 
у.о. до тисяч чи навіть десятків тисяч 
у.о. Це надає можливості для участі в 
процесі краудфандингу різних верств 
населення.

По-четверте, збір коштів зазви-
чай має певні обмеження в часі, що 
встановлюються платформою для за-
побігання підтримки проектів, що не 
зібрали необхідної суми. Деякі плат-
форми (наприклад, Kickstarter) здій-
снюють попередній розгляд проектів 
«стартаперів», аби відсіяти проекти, 
які скоріше за все не зберуть необхід-
ну суму через непопулярність, непро-
думаність чи занадто велику суму [6].

На основі перелічених ознак мож-
на визначити краудфандинг як об-
межений у часі процес добровільної 
передачі довільної суми коштів на 
підтримку конкретного проекту (про-
ектів), що розпочав ініціатор подання 
проекту на базі певної платформи.

З врахуванням позитивних при-
кладів застосування різних краудфан-
дингових платформ як інструментів 
для вирішення питань варто також 
розглянути перспективи інтеграції 
краудфандингу як публічно-правової 
форми безпосередньої участі членів 
територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування.

Прикладом ефективного вико-
ристання краудфандингу як форми 
безпосередньої участі територіальної 
громади у здійсненні місцевого са-
моврядування є «Аукціон проектів», 
який щорічно організовують у Вінни-
ці. Захід має на меті добровільне фі-
нансування проектів, більшість з яких 
спрямовані на вирішення проблем 
територіальної громади Вінниці. Як 
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повідомляють організатори платфор-
ми, за чотири щорічних «Аукціони» (з 
2016 по 2019 рік) було підтримано 19 
проектів на суму понад 300 тисяч гри-
вень. Проекти, зокрема, передбачали 
проведення інформаційних кампаній, 
еко-ініціативи, організацію соціаль-
но-орієнтованих конкурсів для дітей 
тощо [7].

Щоправда, в українському законо-
давстві наразі існує схожий на крауд-
фандинг інститут – самооподаткуван-
ня, який існує саме на базі місцевого 
самоврядування вже доволі давно. 
Так, згідно з чинним Законом України 
«Про місцеве самоврядування», «са-
мооподаткування – форма залучення 
на добровільній основі за рішенням 
зборів громадян за місцем проживан-
ня коштів населення відповідної те-
риторії для фінансування разових ці-
льових заходів соціально-побутового 
характеру» [8].

Відповідно до Указу Президії Вер-
ховної Ради Української РСР від 23 
квітня 1984 року «Про самооподат-
кування сільського населення» (далі 
– Указ), самооподаткування населен-
ня може проводитись у сільській міс-
цевості з метою залучення додатко-
вих коштів для здійснення заходів по 
благоустрою і соціально-культурному 
розвитку населених пунктів на тери-
торії сільських Рад народних депу-
татів. Самооподаткування організує 
сільська Рада народних депутатів, од-
нак рішення про самооподаткування 
приймають загальні збори громадян 
[9]. Конкретні приклади заходів, на 
які можуть залучатись кошти шляхом 
самооподаткувань можна знайти в 
Постанові Ради Міністрів від 2 лип-
ня 1984 р. N 270 «Про встановлення 
примірного переліку заходів, на які 

можуть витрачатись кошти самоо-
податкування» (втратила чинність). 
Такими заходами, відповідно до зга-
даної постанови, були: будівництво 
й ремонт клубів, бібліотек, шкіл, лі-
карень, фельдшерсько-акушерських 
пунктів і придбання господарського 
інвентаря для них, будівництво й ре-
монт житлових будинків при школах, 
автомобільних шляхів, мостів, колодя-
зів, громадських бань, благоустрій та 
радіофікація сіл, упорядкування кла-
довищ. [10]

Самооподаткування, як і крауд-
фандинг, має на меті акумулювання 
грошових коштів на добровільних за-
садах. І наслідком такого акумулюван-
ня є чітко виражений матеріальний 
результат. Проте, незважаючи на цю 
спільність, між краудфандингом та са-
мооподаткуванням є значна різниця.

По-перше, сума, яка буде стягува-
тись в разі самооподаткування, є єди-
ною для всіх членів територіальної 
громади. Натомість, в краудфандингу 
внески не є фіксованими.

По-друге, в разі прийняття рішен-
ня про самооподаткування всі члени 
територіальної громади або її частини 
будуть зобов’язані сплачувати кошти 
на фінансування заходів, передбаче-
них самооподаткуванням. Натомість, 
у випадку краудфандингу спонсуван-
ня є виключно добровільним.

Зрештою, як зазначає Віталій 
Письменний, в Україні залучення фі-
нансових ресурсів у формі самоопо-
даткування для надання суспільних 
послуг не набуло широкого розповсю-
дження. Як виняток, вчений називає 
сплату платежів на благоустрій і впо-
рядкування кладовищ у м. Чернівці, 
яку запровадили у 2000 році. Так, в пе-
ріод з 2000 до 2006 року в м. Чернівці 
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платники податків сплатили 252,4 тис. 
грн, що за такий період в масштабах 
обласного центру є сумнівним резуль-
татом.

Причиною низьких показників, 
на думку Віталія Письменного, може 
бути відсутність належного контролю 
з боку органів місцевого самовряду-
вання, зокрема виконавчого комітету 
Чернівецької міської ради, за сплатою 
платежів на благоустрій і впорядку-
вання кладовищ, а також низьким рів-
нем податкової культури у переважної 
більшості мешканців міста [11].

Вказані риси, попри схожість ок-
ремих характеристик, відображають 
різну природу краудфандингу та са-
мооподаткування.

Так, через відсутність добровіль-
ності участі та свободи у визначенні 
розмірів внесків, інститут самоопо-
даткування не нівелює перспектив-
ність інтеграції краудфандингу як 
форми безпосередньої участі терито-
ріальної громади у здійсненні місце-
вого самоврядування. 

Проте, враховуючи приватно-пра-
вову природу діючих краудфандинго-
вих платформ, а також негативні сто-
рони інституту самооподаткування, 
необхідно попередити труднощі інте-
грації інституту краудфандингу в пу-
блічно-правові відносини місцевого 
самоврядування. 

Так, можна запропонувати модель 
функціонування муніципального кра-
удфандингу як факультативного, нор-
мативно-закріпленого інструменту на 
базі органів місцевого самоврядуван-
ня для вирішення проблем місцевого 
значення за допомогою безпосеред-
ньої участі територіальної громади. 

При цьому, нормативно-правове 
регулювання основних засад функці-

онування муніципального краудфан-
дингу має здійснюватись окремим 
законом, однак особливості реалізації 
цього інституту на місцях мають де-
талізуватись нормативно-правовими 
актами відповідних органів місцевого 
самоврядування.

Проекти, які зможуть брати участь 
в процесі краудфандингу, повинні 
стосуватись відповідного населеного 
пункту (адміністративно-територіаль-
ної одиниці). Наприклад, створення 
пам’ятника на території місцевої гро-
мади, започаткування освітніх курсів 
для її членів тощо.

Втім, у випадку, якщо проект може 
вплинути на благоустрій території міс-
цевої громади, виникає необхідність 
попередньої консультації з громадсь-
кістю відповідного населеного пунк-
ту як обов’язкової вимоги до проекту, 
що подаватиметься. Повноваження 
відмовити в можливості реалізації 
проекту мають бути і в органу міс-
цевого самоврядування, однак лише 
у випадку невідповідності проекту 
законодавству України чи існуючим 
нормативно-правовим актам органів 
місцевого самоврядування. Така від-
мова має бути вмотивованою та опри-
люднюватись.

Водночас, спірною є можливість 
спонсування проектів не лише члена-
ми відповідної територіальної грома-
ди, а й іншими громадянами України. 
Адже, з одного боку, ширше коло по-
тенційних спонсорів дозволить при-
скорити процес збору коштів, а з іншо-
го боку, може ускладнити процедуру 
через відсутність єдиної електронної 
системи взаємодії органів місцевого 
самоврядування з персональними да-
ними та власне членами інших тери-
торіальних громад.
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В пропонованій моделі органи 
місцевого самоврядування повин-
ні виступати як офіційна платформа 
муніципального краудфандингу. Вод-
ночас, органи місцевого самовряду-
вання або ж органи державної влади 
мають забезпечити контроль та/або 
моніторинг за реалізацією успішно 
профінансованих громадянами про-
ектів, що допомагатимуть вирішити 
питання місцевого значення; а також 
повернення коштів спонсорам у разі, 
якщо необхідна для проекту сума не 
була зібрана.

Для мотивації членів територіаль-
них громад брати участь у процесі му-
ніципального краудфандингу, як і на 
деяких звичайних краудфандингових 
платформах, може бути використана 
система заохочень. Так, в залежності 
від суми внеску, спонсору можуть на-
даватись різного роду подарунки. Од-
нак, в муніципальному краудфандингу 
такі заохочення зможуть здійснюва-
тись не лише ініціатором проекту, але 
й органами місцевого самоврядуван-
ня, позаяк місцева влада зацікавлена у 
вирішенні питань місцевого значення 
безпосередньо членами територіаль-
них громад.

Водночас, загальнообов’язковість 
краудфандингу є недопустимою, як і 
фіксована сума внеску. Адже далеко не 
всі члени територіальної громади ма-
тимуть бажання чи можливість брати 
участь у процесі краудфандингу. Тож 
встановлювати мінімальну чи макси-
мальну суму внеску недоцільно.

Водночас, у процесі краудфандин-
гу необхідні гарантії для членів тери-
торіальної громади, що проект, який 
успішно зібрав кошти, буде реалізо-
ваний. Для цього, у випадку бездіяль-
ності стартапера, якого успішно про-

фінансували, потрібно забезпечити 
судовий захист прав членів територі-
альної громади. Представником інте-
ресів членів територіальної громади 
у суді повинен виступати відповідний 
орган місцевого самоврядування.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Інститут краудфан-
дингу може органічно інтегруватись 
як форма безпосередньої участі тери-
торіальної громади у здійсненні міс-
цевого самоврядування з врахуван-
ням вже наявних в Україні прикладів. 
Прикладами успішного переходу при-
ватно-правових інститутів до публіч-
но-правової сфери можуть слугувати 
інститути адміністративного договору 
та публічних закупівель.

Загалом, інститут муніципального 
краудфандингу потребуватиме зако-
нодавчого регулювання основних за-
сад функціонування для запобігання 
випадкового (чи умисного) порушен-
ня прав людини органами місцевого 
самоврядування окремих територі-
альних громад. Зокрема, на рівні за-
кону необхідно: встановити вимоги 
до суб’єктів, які матимуть право ініці-
ювати збір коштів на краудфандинго-
вих платформах, а також до суб’єктів, 
які матимуть право спонсувати подані 
проекти; зазначити ознаки проєктів, 
що не можуть фінансуватись коштом 
муніципального краудфандингу за 
предметним критерієм; встановити 
загальні засади функціонування му-
ніципальних краудфандингових плат-
форм.

Натомість органи місцевого само-
врядування та територіальні громади 
зможуть визначити, зокрема, додатко-
ві вимоги до проектів, що зможуть по-
даватись, способи внесення проектів, 
строки реалізації успішно проспонсо-
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ваних проектів, способи заохочення за 
внески; шляхи популяризації інститу-
ту краудфандингу.

Інститут муніципального крауд-
фандингу може стати постійним діє-
вим інструментом для участі членів 
територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування поряд з 
партисипативним бюджетуванням та 
безпосереднім виділенням бюджетних 
коштів на реалізацію проектів. Проте 
необхідно враховувати особливості 
приватно-правової природи інститу-
ту краудфандингу, публічно-правової 
природи місцевого самоврядування та 
негативних сторін застосування інсти-
туту самооподаткування.
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