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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В умовах європейської інтеграції та 

адаптації чинного законодавства України до європейського, дослідження 

державного управління благодійними організаціями набуває все більшого 

значення. Адже, дана сфера державного управління є невід’ємною частиною 

європейської соціально-правової системи. Україна визначила шляхи 

модернізації системи удосконалення державного управління діяльністю 

благодійних організацій у рамках приведення українського законодавства у 

відповідність із законодавством Європейського Союзу. Треба наголосити, що 

питання ефективного державного управління благодійними організаціями, які 

належать до так званого «третього», неприбуткового сектору є надзвичайно 

важливим і проблемним для України. Оскільки лише державний, комерційний 

та неприбутковий сектор у співпраці можуть забезпечити існування стабільної, 

демократичної, правової держави і громадянського суспільства.   

Тому актуальним є питання дослідження механізмів удосконалення 

державного управління діяльністю благодійних організацій в Україні, аналіз 

проблематики в даній сфері діяльності та пошуку шляхів вирішення. Власне, 

дослідженню державного управління діяльністю благодійних організацій, не 

приділяється належної уваги, хоча, загальна проблематика благодійних 

організацій в цілому досить широко обговорюється у наукових колах. 

Теоретична основа даної роботи складається з праць науковців, таких, як: 

Ю. Асадчев, Е.А. Абросимова, М. Багній, Ю.Г. Басин, Ю.Г. Башун, 

С.Н. Братусь, Я.М. Буздуган, А.С. Довгерт, В.П. Грибанов, Ю.О. Заїка, 

Е. Захарова, О.С. Іоффе, О.А. Красавчиков, Т.В. Кашанина та інші. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне теоретичне 

дослідження державного управління діяльністю благодійних організацій на базі 

аналізу зарубіжного, українського законодавства та судової практики, а також 

формулювання теоретико-правових висновків та практичних рекомендацій 

щодо удосконалення деревного управління діяльністю благодійних організацій 
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З огляду на поставлену мету сформульовано такі завдання: 

– проаналізувати міжнародний досвід здійснення державного управління 

діяльністю благодійних організацій на прикладі США та країн 

Європейського союзу; 

– розглянути важливість застосування благодійності і фандрейзингу в 

Україні; 

– дослідити проблеми правового регулювання діяльності благодійних 

організацій та розробити шляхи їх подолання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються при 

здійсненні державного управління діяльністю благодійних організацій. 

Предметом дослідження є удосконалення державного управління діяльністю 

благодійних організацій. 

Методи дослідження. При написанні наукової роботи, 

використовувались відповідні загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

пізнання, серед яких слід назвати такі як: діалектичний метод використовувався 

при формулюванні вихідних понять, що стосуються предмета дослідження; 

історико-правовий метод використовувався при вивченні розвитку та 

становлення генезису правового регулювання контролю в господарській 

діяльності в Україні та за кордоном; метод синтезу та аналізу 

використовувалися для комплексного дослідження поглядів у сучасній правовій 

доктрині щодо поняття та особливостей правового регулювання контролю в 

господарській діяльності; порівняльно-правовий застосовувався для вивчення 

правотворчого досвіду та нормативних актів інших країн, а також для 

порівняння законодавчого регулювання контролю у різних галузях 

господарської діяльності; системно-функціональний  при вивченні специфіки 

відносин, пов’язаних із внутрішнім та зовнішнім контролем в господарській 

діяльності; формально-юридичний використовувався при аналізі змісту актів 

чинного законодавства та практики його застосування.  

Практична цінність наукової роботи полягає в тому, що теоретичні 

положення, сформульовані на підставі дослідження та практичні рекомендації 
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можуть сприяти удосконаленню національного законодавства при здійснені 

діяльності благодійними організаціями розширивши перелік їх прав і 

обов’язків. Окремі положення, які сформульовані у роботі, мають дискусійний 

характер і можуть бути базою для подальшого наукового дослідження 

проблематики правового регулювання діяльності. Зібраний матеріал і 

узагальнення можуть бути використані для підготовки комплексних праць, 

лекційних занять та спецкурсів у вищих навчальних закладах. 

Публікації. За підсумками наукової роботи опублікована стаття на тему: 

«Проблеми правового регулювання діяльності благодійних організації та шляхи 

їх подолання» у збірнику наукових статей студентів «Правове забезпечення 

підприємницької діяльності». К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 173-177. 
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1. Міжнародний досвід здійснення державного управління благодійної 

діяльністю 

 

Для світової спільноти, на відміну від країн колишнього союзу 

благодійність є явищем новим, «високим» і не вивченим. Міжнародне 

громадянське суспільство вже давно зрозуміло всю користь і необхідність 

допомоги ближньому. Тому вивчення міжнародного досвіду організації 

благодійної діяльності й спроби адаптувати національне законодавство до 

міжнародних стандартів можуть стати суттєвим поштовхом до розвитку 

благодійного руху в Україні. Даючи оцінку практиці державних процесів в 

країні, хочемо зазначити, що державно-правове регулювання розвитком 

благодійництва є нецільовим, як наслідок затяжна соціально-економічна криза 

та недосконале закріплення правового статусу благодійних організацій. 

Цікавим є той факт, що суспільні відносини європейських країн у сфері 

благодійності не мають єдиного врегулювання. Цю проблему європейці 

намагаються вирішити останні 15 років, а саме: розробити спільний 

законодавчий акт, який би регулював діяльність благодійних інституцій країн 

Європейського Союзу (далі – ЄС), дозволивши безперешкодно реалізовувати 

міжнародні благодійні проекти. Адже європейці дуже добре розуміють 

можливості благодійних організацій і важливість використання їхнього 

потенціалу, тому намагаються активно його застосовувати.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі міжнародного 

європейських досвіду здійснення благодійної діяльності розглядались у роботах 

таких учених:  О. Свердлова, О. Сиротин, І. Смоляк, Н. Іванова, А. Гулевської-

Черниш, А. Заболотного, В. Чепурнова, та інших. Проте, ураховуючи політичні, 

соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні і світі, дослідження 

зазначеної проблеми має важливе практичне значення для нашої країни. Саме 

тому мною досліджено та проаналізовано міжнародний досвід та стандарти 

здійснення благодійної діяльності й визначення можливостей їх застосування в 

Україні. 
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Яскравим прикладом міжнародного досвіду здійснення благодійної 

діяльності є країна партнер України в соціально-економічному розвитку              

– Сполучені Штати Америки (далі – США). Так в США існує модель 

співробітництва з приватним капіталом у соціальній, науковій, освітній, 

культурологічній та інших сферах суспільного життя, як приватний капітал як 

лідер. Варто зазначити, що в США створюються багато організацій, що 

сприяють розвитку благодійництва. Так,  наприклад у 1967 році в США було 

створено Комерційний комітет у справах мистецтв, 1973 році Комітет 

благодійництва та допомоги. Саме почуття соціальної відповідальності, 

бажання допомогти іншим виникло в американців ще за довго до появи 

держави. Перший зафіксований в історичних хроніках благодійний збір коштів 

був здійснені в Гарварді в 1643 році. З тих часів по всій Америці постійно 

збирають кошти на різноманітні благодійні цілі. Важливою нормою введеною 

президентом Аврамом Лінкольном стало списання пожертвувань з податку. 

Основу сучасного американської благодійної діяльності заклав Ендрю 

Карнегі, який у своєму есе 1889 року під назвою «Евангеліє від багатства» 

виклав принципово нову ідею «допомагай ближньому своєму і ти будеш 

нагороджений». Так, даний принцип в подальшому був закріплений в 

принципах чинного законодавства США. Державна система США нагороджує  

тих, хто займається благодійністю і робить добродійництво економічно 

вигідним. . Крім того, іммігранти, які приїжджають в Америку із країн де 

благодійництво не розвинене, швидко засвоюють спосіб життя і активно беруть 

участь у процесі благодійності.  

В 1996 році громадяни США перерахували на благодійництво 151 млрд. 

дол. Але не всі охочі, які перераховують гроші на користь нужденних, можуть 

потрапити до касти благодійників в тому числі благодійних організацій. 

Наприклад, авторитетний благодійний фонд Рокфеллера, який проводить 

освітні курси для меценатів (де їх вчать робити ефективні пожертвування), 

здійснює ретельний відбір абітурієнтів [2]. 
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Характерно, що в останнє десятиліття особливо в США, почались 

створюватися державні та громадські благодійні організації, що фінансуються 

за рахунок бюджета та внесків благодійників. У США близько третини 

соціальних програм здійснюються  приватними благодійними організаціями, 

що акумулюють значні кошти благодійників. В США зареєстровано близько 

40 тисяч благодійних організацій. Законодавство Сполучених Штатів Америки 

допускає використання частки прибутку комерційних структур на добродійні 

цілі замість сплати відповідних податків. Аргументи з позиції уряду досить 

очевидні: благодійні фонди виділяють кошти на фінансування соціальних 

програм і проектів, тобто частково беруть на себе виконання функцій 

державних органів: надання допомоги особам з інвалідам, малозабезпеченим, 

робота з дітьми і  молоддю, освіта громадян. Американський фінансист 

Джордж Сорос відомий практично всьому світу не результатами своєї 

комерційної діяльності, а завдяки створеній ним мережі благодійних фондів, 

яка представлена в Україні Міжнародним Фондом «Відродження» і рядом 

інших благодійних структур. 

Закони США передбачають, що сума благодійних внесків вираховується 

з прибутку благодійника-платника податку ще до того, як цей прибуток 

потрапляє у сферу прибуткового контролю. Так, благодійна діяльність взагалі 

не обкладається податками. Тому цифра відрахувань на благодійність у США 

кожен рік дуже велика: тільки за 2016 рік у країні була пожертвувана сума біля 

300 млрд. доларів, і 75,6 % цієї суми – внески приватних осіб.  

Політика держав-членів ЄС щодо залучення благодійних організацій до 

вирішення соціальних питань зумовлена тим, що, переживаючи наслідки 

фінансової кризи, багато європейських держав намагаються перекласти 

завдання й відповідальність за вирішенням окремих суспільних проблем на 

плечі приватних організацій або окремих осіб. В умовах державного 

бюджетного дефіциту стає вигідно, щоб благодійники взяли на себе окремі 

зобов’язання, упровадили нові соціальні програми, розробили й апробували 

моделі вирішення тієї чи іншої проблеми [13]. 
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Безпрецедентний приклад делегування функцій соціального захисту 

населення продемонстрували Нідерланди. У 2011 р. між урядом цієї країни та 

благодійним сектором було укладено соціальний контракт, у межах якого 

благодійні фонди взяли на себе зобов’язання щодо фінансування та реалізації 

окремих держпрограм. На думку президента Асоціації благодійних фондів 

Нідерландів Рієна ван Генда, у країні створено всі умови для того, щоб фонди 

могли на практиці спробувати вирішення тієї чи іншої гострої соціальної 

проблеми, узагальнити досвід і передати відпрацьовану модель державі для її 

подальшого поширення. Так, упродовж останніх років було відпрацьовано й 

запущено програми з професійної підготовки підлітків із кризових груп, 

розвитку дітей у ранньому віці тощо. Міжнародні стандарти діяльності 

неурядових організацій, як правило, допускають створення великої кількості 

організаційно-правових форм для досягнення будь-якої незабороненої законом 

цілі. При цьому уряди більшості країн не зацікавлені, щоб надавати пільги всім 

без винятку неприбутковим організаціям, а лише тим, які є суспільно 

корисними. Крім того, у деяких країнах законом не визначено спеціальний 

статус таких організацій, але установлено цілі й види діяльності, що дають 

право на отримання певних пільг [1]. 

Правова база, направлена на врегулювання діяльності неурядових 

організацій, у всіх країнах Центральної та Східної Європи зазнала значних 

реформ за останні 15-20 років. Такі реформи були зумовлені відповідними 

змінами в політичних системах низки країн. До цього норми, направлені на 

врегулювання благодійництва, або були зовсім відсутні, або надто застарілі, як, 

наприклад, у Румунії, де неурядові об’єднання й фонди реєструвалися 

відповідно до Закону, прийнятого ще в 1924 р.  

На сьогодні майже всі країни, за винятком деяких, наприклад, Сербії, 

прийняли нові, так звані «рамочні», закони, які регламентують порядок 

реєстрації та види діяльності неурядових, у тому числі і благодійних, 

організацій. Варто зазначити, що такі «рамки» включають не лише один 

цільовий закон, а й низку інших законів і правил, положення про суспільно 
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корисну діяльність, податкове законодавство, закони про державні закупівлі, 

про соціальне забезпечення й участь держави в реалізації благодійної допомоги. 

Таке «рамочне» законодавство можна зустріти в Цивільному кодексі 

Угорщини, в окремо прийнятих законах Болгарії та Хорватії [3]. 

Чіткість і узгодженість нормативних меж у різних країнах може 

варіюватися. Наприклад, порядок реєстрації благодійної організації може бути 

простим (одноетапним), як у Косово, або обтяжливим (двохетапним), як у 

Румунії, чи взагалі являти собою низку відсильних нормативно-правових актів, 

як у Сербії. Податкове законодавство, відповідно, може передбачати надання 

податкових пільг і стимулів або навіть звільнити від оподаткування учасників 

благодійного руху чи, навпаки, не надавати жодних податкових пільг. Проте 

такі випадки зустрічаються досить рідко. Що стосується державного 

фінансування неприбуткових організацій, то воно може бути прозорим 

(Угорщина) чи залишатися тіньовим (Македонія).  

Як бачимо, незважаючи на всі реформи Центральної та Східної Європи, 

залишається низка невирішених і неврегульованих питань, які мають інколи 

навіть обтяжливий характер для благодійних організацій. Тому більшість країн 

продовжують удосконалювати свою нормативну базу [15]. Дещо кращою є 

ситуація в країнах Західної Європи. Так, у Польщі Законом «Про суспільно 

корисну діяльність і волонтерство» від 24 квітня 2003 року суспільно корисну 

діяльність визначено як діяльність, що здійснюється позаурядовою організацію 

у сфері публічних потреб, визначених у статуті (ст. 3). До такої діяльності 

належить і сприяння європейській інтеграції, надання допомоги полякам за 

кордоном, репресованим тощо (ст. 4). Також у ньому зазначено, що органи 

громадської адміністрації проводять діяльність у сфері соціальних завдань у 

співпраці з громадськими організаціями й суб’єктами, які ведуть суспільно 

корисну діяльність відповідно до території та завдань, що належать до 

компетенції органів громадської адміністрації. Ця співпраця здійснюється на 

принципах взаємодопомоги, суверенності сторін, партнерства, ефективності, 

чесної конкуренції й відкритості. Акцентувати увагу варто на тісній співпраці 
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органів громадської адміністрації та неурядових організацій. Така співпраця 

може полягати в дорученні громадським організаціям реалізації суспільних 

завдань, взаємному інформуванні про плановані напрями діяльності і співпраці 

з метою узгодження цих напрямів, консультуванні з громадськими 

організаціями, відповідно до сфери їхньої діяльності, щодо проектів 

нормативних актів у сферах, що стосуються статутної діяльності цих 

організацій, а також у створенні спільних комісій консультативного й 

інформативного характеру. Органи громадської адміністрації можуть замовляти 

таким організаціям виконання громадських завдань разом із наданням дотацій 

на фінансування їх реалізації або можуть підтримувати такі завдання разом і 

наданням дотацій на дофінансування їх реалізації.  

Використовуючи досвід Польщі, в Україні можна, замість пільг і 

субсидій, передбачити єдину систему виплати адресних грошових допомог. Це 

насамперед усуне необхідність значній кількості наших громадян відвідувати 

різні контори і стояти в чергах, а також вивільнить значну частину працівників 

органів соціального захисту населення, завдяки чому можна доручити їм 

виконання інших функцій.  

У Великобританії всі організації, що діють виключно в суспільно 

корисних цілях, є благодійними. При цьому основоположного значення набуває 

відповідність цілей діяльності організації законодавчо визначеному поняттю 

суспільного блага. Якщо розглянути британські закони про благодійність 2006 

та 2011 рр., то можна виділити такі взаємозалежні аспекти суспільної користі, 

як інтереси самого блага й інтереси суспільства. Зміст інтересів блага полягає в 

тому, що благодійна організація керується благодійною метою та цілями й 

жодні негативні наслідки чи збитки від її діяльності не можуть перевищити 

користь, яку вона приносить. При цьому благодійні цілі мають бути чітко 

визначеними, щоб їх можна було виміряти або оцінити.  

Французькі благодійні організації також можуть мати дві форми 

суспільно корисного статусу: статус спільного інтересу і статус суспільної 

користі. Як зазначено у відповідному законі, критерій спільного інтересу 
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виконується тоді, коли організація займається хоча б одним видом суспільно 

корисної діяльності й надає послуги відповідній групі бенефіціарів. Для 

виконання вимог статусу суспільної користі необхідно прийняти статут, модель 

якого визначена Державною радою. Також існує низка вимог до внутрішньої 

структури, використання коштів, фінансової стабільності й розмірів організації. 

У Німеччині благодійні фонди можуть створюватися як юридичні особи 

публічного чи приватного права або можуть не мати статусу юридичної особи. 

Останні не підзвітні державним органам, що регулюють благодійну діяльність.  

Як бачимо, відповідно до законодавства більшості розвинених країн, 

благодійні організації можуть утворюватися у формі неприбуткових 

(некомерційних) організацій, тобто такі організації не мають на меті отримання 

прибутку або розподіл матеріальних благ серед своїх членів. Благодійні 

організації найчастіше визначаються як недержавні некомерційні організації, 

що здійснюють безкорисливу діяльність, спрямовану на досягнення соціально 

значимих цілей.  

До предмета регулювання спільного законодавства ЄС належить 

порядок утворення й діяльності юридичних осіб, але у сфері благодійної 

діяльності ЄС практично не застосовує свої регулятивні права. Парламенти 

різних країн ухвалили понад 50 законів, якими на сьогодні регулюються різні 

аспекти діяльності благодійних фондів (від потреб, на які можуть бути 

витрачені благодійні кошти, до вимог щодо звітності й оподаткування). 

Зазначимо, що перелік критеріїв і видів благодійної діяльності істотно 

різниться в національному законодавстві країн-членів ЄС. Як правило, 

благодійною діяльністю є визначені законом види діяльності на користь 

суспільства загалом або певних груп бенефіціарів.  

Закони Данії, Естонії, Латвії, Мальти, Нідерландів, Німеччини, 

Фінляндії і Швеції не обмежують статутні цілі благодійних фондів та інших 

організацій, за винятком заборони одержання прибутку як основної мети 

діяльності та його розподілу. З іншого боку, податкові пільги таким 

організаціям надаються на підставі спеціальних критеріїв. Греція, Ірландія, 
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Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Франція 

визнають благодійною також будь-яку діяльність, спрямовану на потреби 

суспільства або громади, а не окремих осіб [20]. 

Ще однією важливою особливістю є те, що необхідно розрізняти норми 

ЄС і норми, прийняті в межах Ради Європи. У межах ЄС соціальний консенсус 

часто базується на найменшому спільному знаменникові. Це означає, що 

соціальна політика більшості держав-членів набагато більше захищає 

населення, ніж та соціальна політика, що передбачається документами 

європейської спільноти. Але в будь-якому випадку, як засвідчує дослідження, 

чималого значення набуває статус благодійної організації. Він обов’язково має 

бути суспільно корисним. Цей фактор є вкрай важливим і для врегулювання 

цілей оподаткування. Адже, щоб сприяти суспільно корисній діяльності, 

держава повинна передбачити безпосередній зв’язок між суспільною користю й 

пільгами, у тому числі й податковими, а в деяких випадках й інші види 

державної підтримки для реалізації благодійної діяльності. Суспільно корисний 

статус може надаватися організаціям явно – шляхом включення такого її 

становища в «рамочне» законодавство або шляхом прийняття окремого закону 

про суспільно корисну діяльність.  

В окремих країнах, таких як Нідерланди та Німеччина, перелік суспільно 

корисної діяльності й відповідні пільги передбачено для організацій, що 

безпосередньо займаються благочинністю, подаються в податковому 

законодавстві. Пріоритетом такого підходу є те, що спрощується процедура 

адміністративного правозастосування.  

Отже, є країни, у яких рішення про надання суспільно корисного статусу 

приймають фіскальні органи. У цьому випадку організація реєструється без 

відповідної організаційно-правової форми, а податкові органи потім 

вирішують, чи має право організація на пільги, ураховуючи при цьому цілі та 

види її діяльності. До держав, які використовують такий підхід у повному 

обсязі чи частково, варто зарахувати Данію, Фінляндію, Німеччину, Грецію, 

Ірландію, Нідерланди, Португалію та Швецію. Наприклад, у Данії податкові 
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органи щорічно публікують перелік організацій, що задовольняють вимоги, які 

висуваються для отримання статусу суспільно корисної організації. У Фінляндії 

такий статус строком на 5 років надається Національною податковою комісією. 

У Німеччині за надання статусу благодійної організації як суспільно корисної 

відповідають місцеві податкові органи, які один раз у три роки повинні 

перевіряти, чи продовжує організація відповідати всім вимогам такого статусу. 

Передання таких повноважень фіскальним органам є досить зручним 

чинником, знову ж таки, з адміністративного погляду, оскільки рішення 

приймає один конкретний орган.  

Недоліком є те, що в деяких країнах правові традиції не допускають 

урегулювання діяльності юридичних осіб нормами податкового законодавства. 

Важливим критерієм для будь-яких міжнародних стандартів є закріплення 

певних обмежень для функціонування благодійних організацій. Вони 

включають в себе таке:  

– обмеження, зумовлені захистом національних інтересів і безпеки, 

запобіганням злочинним виявам, захистом життя і здоров’я громадян 

(підданих), їхніх основних прав, свобод та інтересів (Боснія, Чехія, Косово, 

Сербія, Чорногорія, Словаччина тощо);  

– заборона на утворення об’єднань, які мають на меті підірвати 

суверенітет держави, її цілісність, конституційний лад і єдність нації (Болгарія, 

Хорватія, Боснія, Македонія, Румунія тощо);  

–  заборона розпалювання расової, національної, етнічної та релігійної 

ворожнечі (Чорногорія, Сербія, Македонія тощо);  

– заборона діяльності тих організацій, що направлені проти існування 

політичного плюралізму чи принципів правової держави (Румунія);  

– заборона створення озброєних груп і формувань, що переслідують 

політичні цілі та мотиви (Угорщина), чи парламентських структур, які 

намагаються досягти своїх цілей шляхом застосування насилля (Болгарія); 

– заборона утворювати об’єднання, які намагаються долучитися до 

політичної діяльності за участі політичних партій (Болгарія), тощо.  
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Тому все частіше держави розробляють і приймають окреме 

законодавство про суспільно корисну діяльність і створюють відповідні 

організації для всеохопної єдиної нормативної регламентації. Так, в Угорщині 

діє законодавство про суспільно корисну діяльність, у Литві у 2002 р. було 

прийнято Закон «Про благодійність і спонсорство», у Польщі, як зазначалося 

вище, – «Про суспільно корисну діяльність і волонтерство» тощо [18]. 

Що стосується видів благодійних організацій, то кожна країна на 

власний розсуд визначає, які саме організації можуть набувати статусу 

благодійних. Так, благодійні організації Великобританії діляться на три 

основних групи: громадські (фонди місцевих громад), приватні (трасти і 

юридичні особи) та неправоздатні (фонди цільового капіталу – endowment 

funds). У цьому королівстві заборонено існування благодійної організації у 

формі партнерства, оскільки такі відносини передбачають отримання прибутку 

в інтересах засновників. Громадські фонди є неурядовими некомерційними 

організаціями. Особи (фізичні та юридичні), органи державної влади й органи 

місцевого самоврядування, які надають матеріальну чи фінансову допомогу, 

мають право давати рекомендації щодо використання цих коштів. Фонди 

цільового капіталу є формою залучення та використання коштів у 

довгостроковій перспективі на конкретні, суспільно значимі цілі. Вони 

створюються за рахунок добровільних пожертвувань і складаються з 

недоторканної частини, що інвестується у фінансові активи й слугує гарантією 

наявності коштів у майбутньому, і видатків, на які йдуть доходи від основної 

суми фонду. Як правило, такі фонди мають форму трасту – системи відносин, 

за якої майно, що належить засновнику, передається в розпорядження 

довіреного власника, управляючого чи опікуна, але дохід від нього отримує 

набувач вигоди [17]. 

Ураховуючи розглянутий нами в дослідженні досвід іноземних держав 

щодо організації діяльності благодійних організацій, можемо надати пропозиції 

щодо впровадження деяких позицій у національне законодавство, програмну 
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діяльність органів публічної адміністрації та практичну діяльність вітчизняних 

суспільно корисних організацій:  

– удосконалити на основі аналізу міжнародного досвіду вітчизняні 

засади благодійництва та благодійної діяльності; 

– закріпити на законодавчому рівні мотивувальні норми, що дадуть 

стимул нашим громадянам стимул займатися благодійною діяльністю; 

– сприяти створенню інформаційних матеріалів із висвітлення кращих 

благодійних практик у форматі соціальної реклами, окремих тематичних теле- й 

радіопрограм, листівок;  

– розширити сфери благодійної діяльності, попередньо виключивши ті, 

що належать до безпосереднього відання та забезпечення органів державної 

влади;  

– створити державний орган, до компетенції якого будуть належати всі 

питання реалізації благодійної діяльності й здійснення контролю за нею;  

– закріпити в законодавчому порядку чіткий алгоритм, зміст, способи та 

періодичність звітності благодійних організацій і встановити загальний порядок 

доступу до фінансової звітності таких організацій. 

– ураховуючи досвід Угорщини, Литви, Польщі, варто прийняти 

поправки до податкового законодавства або передбачити окремий нормативно-

правовий акт, де передбачити можливість для окремих платників податків 

передавати на власний розсуд уже сплачену частину (1-2%) своїх податків 

благодійним організаціям. Такий нормативно-правовий акт надасть можливість 

закріпити на рівні держави офіційне джерело фінансування, яке не буде 

безпосередньо контролюватися органами публічної адміністрації, що значно 

покращить становище та незалежність некомерційного сектора. Більше того, 

такий режим дасть благодійним організаціям змогу конкурувати між собою за 

отримання таких цільових коштів, що водночас є стимулом здійснення 

ефективного управління власними ресурсами, а також зробить діяльність 

організацій більш прозорою й доступною для громадськості. 
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2. Благодійність і фандрейзинг 

 

Благодійна діяльність − це джерело допомоги та підтримки мільйонів 

людей у всьому світі. Кардинальні економічні перетворення й соціальні 

трансформації спричинили радикальні зміни в суспільному житті, зокрема в 

благодійності. На благодійну діяльність та її роль у суспільстві впливають 

численні взаємодіючі тенденції сучасного світу, такі як еволюція влади; 

модернізація і глобалізація економіки; технічний прогрес, що зумовлює 

виникнення нових способів зв’язку та спілкування; акумуляція досвіду 

здійснення благодійної діяльності, що дозволяє підвищувати здатність 

приймати обґрунтовані рішення. У сучасному світі ставлення до благодійності 

як професійного заняття набуло поширення, стало «соціальною нормою». 

Відбувається обмін і освоєння різних ідей та технологій між організаціями й 

країнами. Окремою і важливою складовою інституту благодійності є благодійні 

фонди, а сучасний інструмент мобілізації коштів до цих фондів − фандрейзинг.  

Недостатність фінансування спонукає до пошуку інноваційних моделей 

додаткового фінансування соціально-культурного розвитку. Домінуючою 

позицією стає багатоканальне фінансування культури, освіти та науки, яке 

ґрунтується на поєднанні бюджетних і позабюджетних джерел. Особливе місце 

серед позабюджетних джерел фінансування посідає фандрейзинг − діяльність з 

визначення і пошуку основних потенційних каналів надходження фінансових 

ресурсів. Модернізація в галузі культури потребує нового рівня взаємовідносин 

між державою, бізнесом, закладами культури та суспільством для отримання 

ефективніших соціально-культурних результатів. Важливим і новим для 

вітчизняної практики має стати система фінансування закладів культури за 

допомогою фандрейзингу.  

Питанням розвитку фандрейзингу присвячено праці провідних 

вітчизняних та зарубіжних фахівців: А. Л. Балашової, О. В. Башун, А. Дж. 

Дугласа, О. В. Комаровського, С. Куц, Г. Л. Тульчинського, О. В. Чернявської 

та ін. Проте всі вони звертали увагу на фандрейзингову діяльність в окремих 
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сферах або висвітлювали тільки певні аспекти того чи іншого питання. Тому 

проблеми розвитку фандрейзингу як засобу забезпечення реалізації соціально-

культурних програм, науково-дослідницьких проектів і безперебійної 

діяльності неприбуткових організацій, зокрема у сфері культури, є 

актуальними, особливо в умовах економічної нестабільності України, що 

потребує додаткових досліджень щодо умов і перспектив подальшого розвитку 

фандрейзингової діяльності.  

Посилення ролі організацій громадського суспільства, здатних 

допомогти державі у вирішенні соціально-культурних проблем громадян і 

підтримці науково-дослідних робіт, проектів, сприяє розвиткові 

фандрейзингової діяльності в Україні як інструменту диверсифікації ресурсних 

джерел. В умовах глобалізації, зокрема в контексті ідеології сучасних 

соціально-культурних реформ, урізноманітнення джерел фінансування є 

актуальною проблемою управління закладами культури. Одним зі шляхів 

вирішення цієї проблеми вважаємо розвиток фандрейзингової діяльності − 

вміння поліпшувати ресурсне забезпечення діяльності організацій у сфері 

культури. Слід зазначити, що фандрейзингова діяльність тісно пов’язана з 

такими поняттями, як «благодійність», «благодійна діяльність», 

«благодійництво», «меценатство». З метою точнішого розуміння 

термінологічного апарату дослідження доцільно схарактеризувати сутність 

ключових понять і з’ясувати взаємозв’язок між ними. 

Поняття «благодійність» увійшло в суспільну свідомість як 

гуманістичний поклик людини надавати допомогу нужденним. Нині така 

діяльність набуває дедалі більшого значення у вирішенні нагальних соціальних 

проблем − благодійні організації, фонди здійснюють значний внесок у 

соціальну сферу. Поняття «благодійність» у сучасному суспільстві має 

широкий зміст − від звичайної матеріальної допомоги до меценатства. Отже, 

благодійність можна трактувати як некомерційну неприбуткову діяльність 

організацій та фізичних осіб, спрямовану на задоволення потреб соціального 
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розвитку. У ширшому розумінні благодійність визначається як «інвестування 

соціальної сфери» [16].  

Історично склалися три види благодійності: особиста, громадська та 

державна. Серед найпоширеніших видів сучасної вітчизняної доброчинності − 

організована (громадська), що здійснюється благодійними організаціями. 

Аналіз норм Закону «Про благодійництво та благодійні організації» засвідчив, 

що благодійництву притаманні такі ознаки: безкорисливість, добровільність, 

усвідомленість і цільова спрямованість. Згідно із цим законом, «благодійна 

діяльність − це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення 

визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником 

прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації від імені або за 

дорученням бенефіціара». При цьому благодійництво розглядається як 

добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у наданні 

потрібної матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної 

допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство 

і волонтерська діяльність. Також зазначено, що меценатська діяльність − це 

благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень.  

На основі порівняльного аналізу понять «благодійність», 

«благодійництво» та «благодійна діяльність» з’ясовано, що, наприклад, 

благодійництво є приватною ініціативою з надання допомоги нужденним зі 

сторони фізичних і юридичних осіб (які не є благодійними організаціями), а 

благодійна діяльність − це регулярна діяльність з метою надання благодійної 

допомоги відповідними організаціями. Поняття «благодійність» поєднує 

благодійництво і благодійну діяльність, тому за змістом воно є ємнішим, 

порівняно з двома останніми термінами. Їх об’єднує загальна мета: і 

благодійництво, і благодійна діяльність здійснюються з метою надання 

доброчинної допомоги.  

У свою чергу, фандрейзинг (fundraising від англ. fund − «кошти»; raise — 

«добувати») − процес залучення фінансових та інших ресурсів (людських, 
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матеріальних, інформаційних, часових, тощо), які організація не може 

забезпечити самостійно та які необхідні для реалізації певного соціального 

проекту або діяльності загалом. Здійснення фандрейзингової кампанії 

передбачає пошук потенційних джерел фінансування, обґрунтування потреби в 

коштах і, зважаючи на інтереси та мотиви донорів (благодiйникiв, меценатів), 

формування, підтримку та розвиток взаємозв’язків з ними, а також формування 

громадської думки з метою підтримки діяльності організації [15]. Фандрейзинг 

у культурі спрямований на підтримку образотворчого і музичного мистецтва, 

літератури, театрів, кіно, музеїв, бібліотек. Бізнесменів у цій сфері 

зацікавлюють не лише широкі можливості для реклами, але і формування 

репутації підприємства в культурному середовищі, яке має максимальний 

«вихід на суспільство». Для іноземних спонсорів − це спосіб виходу на 

міжнародний ринок, свідчення зацікавленості культурою цієї країни.  

Таким чином, якщо благодійність є добровільна та безкорислива 

допомога тим, хто її потребує, то фандрейзинг слід розглядати як дію, 

спрямовану на допомогу тим, хто її потребує. У цьому, власне, і полягає зв’язок 

між благодійністю і фандрейзингом у контексті суспільних відносин.  

У вітчизняній науці і практиці термін «фандрейзинг» запозичено саме зі 

США, де він використовується кілька десятиліть, переважно у сфері 

фінансування третього сектора, який там розвивається з кінця XIX ст. Нині 

розвиток фандрейзингу в США пов’язаний з активним стимулюванням 

приватних пожертвувань зі сторони федеральної влади та урядів штатів. Це 

здійснюється за допомогою розширення податкових пільг для донорів. 

Держава, таким чином, зможе компенсувати скорочення бюджетного 

фінансування на соціальну сферу завдяки збільшенню прямого фінансування 

некомерційних організацій та фізичних і юридичних осіб.  

Слід зауважити, що у 2013 р. загальна сума пожертвувань у США 

становила 335,17 млрд дол., тобто майже 2% ВВП країни (16,77 трлн дол.), з 

яких понад 80% надходило від приватних осіб. Налічується 1,5 млн 

зареєстрованих безприбуткових організацій, вартість послуг яких − приблизно 
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2 трлн дол., чисельність штатного персоналу − 13,5 млн осіб та волонтерів – 62 

млн осіб. Згідно з журналом «Giving USA» за підтримки Інституту 

благодійництва США, у 2014 р. загальна сума пожертвувань у країні становила 

358,38 млрд дол., що перевищує 2013 р. на 7 %. При цьому кошти надали 

фізичні особи (72 % від загальної кількості), корпорації (5 %); фонди (15 %); 

майно, вказане в заповіті (8%). Найбільше пожертвувань традиційно отримують 

релігійні організації − 32,1% (114,9 млрд дол.), на другому місці заклади освіти 

− 15,2% (54,6 млрд дол.). Сфера культури − майже 5% (17,2 млрд дол.) [14].  

Отже, поширеність благодійності в США зумовлена не тільки 

культурною та соціально-політичною ситуацією, але і розвиненою системою 

фандрейзингу. Так, фандрейзингові комерційні фірми та незалежні 

професіонали утворюють спеціалізований сектор американського бізнесу, який 

координує національна Асоціація професійного фандрейзингу. Організація 

заснована у 1960 р., об’єднує близько 30 тис. членів і має партнерів в інших 

країнах. Щоб стати членом APF, потрібно бути сертифікованим професіоналом, 

а це, зазвичай, штатні працівники фандрейзингової фірми вищої та середньої 

ланок або незалежні досвідчені фахівці. Для спрощення процесу сертифікації з 

2001 р. до асоціації долучилася неприбуткова організація Certified Fund Raising 

Executive International (CFRE), яка розробляє професійні стандарти і здійснює 

процес «прирівнювання» до них фандрейзерів не тільки в США, але і в інших 

країнах. За даними CFRE, за 10 років сертифіковано понад 5300 професійних 

фандрейзерів, більшість яких (4 400) працює в США [14].  

Головним чинником, що пояснює філантропічну перевагу американців, 

слід уважати роль, яку надають благодійності та волонтерству в американській 

культурі та соціальній політиці держави. У більшості європейських країн 

здавна переконані, що держава, а не філантропи та волонтери, повинна 

забезпечувати нагальні потреби бідних та соціальні потреби населення. У США 

історично склалася традиція активної участі в цій справі філантропії та 

волонтерства, яку підтримують численні американці, а не лише мільйонери та 

мільярдери.  



22 

Прагнучи уніфікувати соціальну політику, Євросоюз зважає на 

різноманіття національних практик у цій сфері. У Європі зареєстровані й 

активно працюють понад 110 тис. благодійних фондів, у них зайняті в 

середньому від 750 тис. до 1 млн осіб, щорічно фонди виділяють на свої 

програми близько 150 млрд євро [21]. Так, Європейський центр фундацій 

(EFC), що працює в Брюсселі, засновано в 1989 р. (спочатку об’єднував лише 7 

фондів). Нині EFC налічує понад 200 фондів Європи [18]. Європейські фонди 

фінансують різні галузі − від науки та медицини до допомоги незахищеним 

верствам населення. В останні 15 років кількість фондів і суми, що виділяються 

на благодійність, значно збільшилися. За статистикою, щомісяця в Європі 

створюється новий фонд. Лідером у цьому напрямі є Німеччина.  

Слід зазначити, що для України найефективніший досвід використання 

фандрейзингу є досвід Великобританії. Британська державна модель 

фінансування сфери культури ближча до української, ніж, наприклад, модель 

США. Для Великобританії характерна традиційно значна її державна 

підтримка. Нині в країні створені, мабуть, найсприятливіші умови в Європі для 

спонсорства та благодійності в галузі культури та мистецтва, чому можна 

завдячувати політиці британського уряду. За останні два десятиліття 

спостерігається динамічне зростання спонсорських коштів у мистецтві [17].  

Отже, вирішенню проблем розвитку фандрейзингу у сфері 

благодійництва в Україні можуть сприяти вивчення й упровадження 

зарубіжного досвіду, а саме: проведення загальнонаціональних компаній з 

метою заохочення та популяризації благодійності й меценатства в організаціях 

цієї сфери; створення законодавчих умов, які б дозволили розширити 

можливості фандрейзерів і благодійників; формування середовища для 

ефективної, прозорої та відповідальної благодійності завдяки використанню 

демократичних практик фандрейзингу. 
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3. Проблеми державного управління діяльністю благодійних 

організацій та шляхи їх вирішення 

 

Благодійництво та благодійна діяльність є необхідною складовою 

ефективної некомерційної сфери діяльності держави та вагомою частиною 

соціально-правового життя країни, яка є основою європейського, 

демократичного співтовариства. Сьогоднішні реалії показують велику кількість 

зловживань зі сторони організацій, які займаються благодійністю, а також 

проблем неефективної роботи контролюючих органів, які здійснюють контроль 

за діяльністю благодійних організацій. Тому питання ефективного нормативно-

правового регулювання діяльності благодійних організацій є вкрай важливим 

для нашого українського суспільства та потребує чіткості задля забезпечення 

ефективної роботи благодійних організацій в суспільстві. 

Необхідним кроком держави для боротьби з проблемами в секторі 

благодійництва став Указ Президента України від 26 лютого 2016 року 

№ 68/2016 «Про національну стратегію допомоги розвитку громадськості в 

Україні на період 2016-2020 рр.», в якому зазначено в розділі 2 про основні 

проблеми розвитку громадського суспільства та власне наголошено на 

низькому рівні адаптації українського законодавства до європейських 

стандартів і визначено недоліки діючої законодавчої бази, що створює штучні 

бар'єри для реалізації прав громадськості. 

Нормативно правовими актами, що регулюють діяльність благодійних 

організацій є: Конституція України; міжнародні акти; Цивільний кодекс 

України; Господарський кодекс України; Податковий кодекс України; Митний 

кодекс України; закони України; підзаконні акти України. 

Важливим кроком держави у врегулюванні даних питань стало прийняття 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 

05.07.2012 № 5073-VI. Метою благодійних організацій не може бути отримання 

і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших 

пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч.1 ст. 11). 
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При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську 

діяльність без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних 

цілей [5]. 

В цілому даний Закон України має багато позитивних рис, серед яких 

варто виділити: розмежування відмінностей між поняттями «благодійний 

фонд» і «громадська організація»; розширення сфери благодійної діяльності у 

порівнянні з попередніми актами; закріплення права благодійника здійснювати 

контроль за цільовим використанням благодійної пожертви; розширення 

переліку видів благодійної діяльності; введення в обіг нових термінів, зокрема, 

таких як: «благодійний сервітут», «благодійний ендаумент», «благодійний 

грант». 

Разом з тим варто наголосити на недоліках нормативно-правового 

регулювання діяльності благодійних організацій. Погоджуємося з думкою 

Ю. Асадчева, що більшість проблем в діяльності благодійних організацій 

проявляється насамперед через недосконалість законодавчої бази України, що 

регулює діяльність благодійних організацій. Так, чинне законодавство України 

хоч і містить перелік видів благодійної діяльності, проте не розмежовує їх за 

сферами благодійництва. Це призводить до плутанини, змішування понять, 

неточного вибору форми благодійництва суб’єктами даних правовідносин, що 

негативно відбивається в діяльності благодійних організацій. 

Тому, як зазначає вчений, за результатами системного аналізу суспільних 

відносин, що розглядаються, вбачається за доцільне ст. 1 Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» доповнити частиною 3 у такій 

редакції: «Формами благодійництва в Україні є волонтерство, меценатство, 

гуманітарна допомога та безкоштовне донорство». Так, закріплення 

вищевикладених форм благодійності в ст. 1 даного закону, повинна допомогти 

суб’єктам правовідносин у сфері благодійництва розмежовувати та розуміти 

форми благодійництва в Україні та подолати плутанину зі змішанням форм 

благодійності [15]. 

Коректнішим на заміну терміну «благодійна діяльність» в ст. 1 Закону 
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України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», є вживання 

терміну «благодійництво», оскільки він є збірним і включає як благодійну 

діяльність, так і благодійництво, яке здійснюється фізичними та юридичними 

особами, для яких благодійництво не є основним видом діяльності [15].  

Варто наголосити на проблемі відсутності реальних способів контролю та 

звітності під час здійснення благодійної діяльності. Станом на 2018 рік в 

державі діє величезна кількість юридичних осіб які займаються благодійною 

діяльністю, а в їх діяльності беруть участь багато громадян, що здійснюють 

благодійні пожертви в бюджети відповідних організацій, де трапляються 

випадки, коли благодійні фонди користуються їх високим рівнем довіри, що 

призводить до поширення зловживань у цій сфері через шахрайство.  

Вирішення цієї проблеми видається можливим шляхом внесення 

доповнень до Закону України такого змісту: «Інформація про структуру та 

розмір доходів і витрат благодійних організацій має щомісяця 

оприлюднюватись на офіційному веб-сайті благодійної організації і постійно 

знаходитись у вільному доступі». Публічність та відкритість даної інформації 

на веб-сайті благодійної організації повинно вирішити проблему відсутності 

ефективного контролю та звітності за діяльністю благодійних організацій [13]. 

Вважаємо за необхідне, виділити такі проблеми правового регулювання 

діяльності благодійних організацій, як: зловживання зі сторони благодійних 

організацій особливим статусом оподаткування при здійсненні гуманітарної 

допомоги; правопорушення у сфері благодійної діяльності; пасивність та 

неефективність роботи наглядових рад в благодійних організаціях. 

Недосконалість чинного законодавства України, яке регулює діяльність 

благодійних організацій в секторі гуманітарної допомоги призвели до появи 

зловживань зі сторони благодійних організацій особливим статусом 

оподаткування при здійсненні відповідної діяльності. Так, благодійні 

організації займаючись гуманітарною допомогою дуже часто зловживають 

даним правом, використовуючи гуманітарні вантажі не за цільовим 

використанням, що призводить до того, що під виглядом благодійної допомоги 
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ввозяться на митну територію товари, які звільняються від оподаткування 

митними платіжками та надалі реалізовуються за готівкові кошти без 

відповідного відображення у бухгалтерській та податковій звітності. 

Наслідками такої неправомірної діяльності зі сторони благодійних організацій є 

розвиток тіньової економіки, шахрайства, незаконного збагачення, тощо. 

Вважаємо, що шляхами вирішення даної проблеми є посилення контролю 

за діяльністю благодійних організацій зі сторони відповідних органів державної 

влади та створення особливої форми звітності за митним оформленням 

гуманітарної допомоги благодійними організаціями, які зможуть посилити 

боротьбу з нецільовим використанням гуманітарних вантажів.  

Сьогодні складається вельми цікава ситуація, коли статистичні дані 

показують, що динаміка злочинів зі сторони суб’єктів благодійної діяльності 

швидко збільшується. Власне, правопорушення у сфері благодійної діяльності і 

призвели до появи і ще однієї проблеми правового регулювання благодійної 

діяльності. Основою цієї проблеми є недосконалість законодавства, в тому 

числі нечіткості з закріпленням настання кримінальної відповідальності за 

злочини у цьому секторі. 

Так, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» встановлено, що суб'єкти благодійної діяльності, посадові особи 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування несуть 

цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну 

відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у 

порядку, встановленому законом [10]. 

Таким чином, держава може притягнути до відповідальності 

правопорушників тільки в тому випадку, коли їхня дія чи бездіяльність містить 

склад того чи іншого злочину, передбаченого кримінальним законодавством. 

Якщо системно проаналізувати Кримінальний кодекс України, можна зробити 

висновок, що в ньому України закріплено низку статей, які закріплюють 

відповідальність за соціально-економічні злочини в Україні, як наприклад 

стаття 190 Кримінального кодексу України. Але треба наголосити на 
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відсутності спеціальних правових норм, які визначали б склад кримінального 

злочину у сфері благодійництва, що вкрай ускладнює роботу правоохоронних 

органів України. Тому, вкрай важливим є нормативно правове закріплення 

кримінальної відповідальності за окремі злочини у сфері благодійницької 

діяльності. Вбачаємо за доцільне доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею, яка закріплювала б відповідальність за правопорушення в сфері 

благодійництва.  

Ще однією проблемою правового регулювання благодійних організацій 

при здійсненні своєї діяльності є відсутність чітких правових норм, які 

закріплюють зміст наглядової ради, як органу, що діє в рамках роботи 

благодійної організації та відсутності третьої незалежної сторони при створені 

наглядової ради в організаціях. Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» наглядова рада здійснює 

розпорядчі та контрольні функції в благодійній організації. Згідно типового 

статуту благодійної організації «Наглядова рада здійснює розпорядчі та 

контролюючі функції в організації» [15]. Згідно з ч. 2 ст. 17 Закону до 

компетенції вищого органу управління благодійної організації належать такі 

питання: затвердження статуту (положення) благодійної організації, внесення 

до нього змін та доповнень, обрання виконавчого та контрольного органів 

благодійної організації. 

Нечіткість прописаних норм права в відповідних законодавчих актах, а 

також внутрішніх актах благодійних організацій, що регулюють роботу 

наглядових рад, призвели до неправильно написання в статутах благодійних 

організації функцій і компетенцій наглядових рад, що несе за собою негативні 

наслідки в їхній діяльності. Також, у зв’язку з виключним правом загальних 

зборів засновників в благодійній організації на обрання наглядової ради, 

відповідно спричиняє ряд проблем пов’язаних з прямим впливом на роботу 

наглядової ради зі сторони дирекції благодійних організацій. Вважаємо за 

необхідне, для чіткості закріплення прав та обов’язків наглядової ради в 

організації та норм, які будуть стосуватися створення третьої незалежної 
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сторони, головним завданням, якої буде контролювати процес обрання 

дирекцією наглядової ради, як органу внутрішнього контролю за діяльністю 

відповідної організації.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, на сьогодні особливо гостро постає 

питання оновлення нормативної бази, що регулює діяльність благодійних 

організацій та регламентує суспільні відносини, пов'язані з благодійництвом. 

Необхідним кроком для врегулювання проблем, які виникають в сфері 

благодійництва є впровадження комплексної реформи, головним завданням, 

якої полягатиме у вдосконаленні чинного законодавства України в секторі 

благодійництва з урахуванням наших пропозицій, які зазначені в статті, а саме: 

– Закріплення в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» переліку форм благодійності;  

– Заміни терміну «благодійна діяльність» на «благодійність» в Законі 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; 

– Посилення контролю за діяльністю благодійних організацій зі сторони 

відповідних органів державної влади та створення особливої форми звітності за 

митним оформленням гуманітарної допомоги благодійними організаціями 

шляхом закріплення відповідними нормами митного законодавства; 

– Доповнити Кримінальний кодекс України статтею, що регулювала б 

відповідальність за правопорушення в сфері благодійництва; 

– Розроблення типового статуту, для благодійних організацій з 

урахуванням чітких прописаних правових норм змісту наглядової ради. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснивши дослідження питання правового статусу благодійних 

організацій на підставі викладеного в науковій роботі, яке виявляється у 

формулюванні комплексу наукових положень, пропозицій щодо поліпшення 

законодавства та рекомендацій щодо вдосконалення практичного застосування 

викладеного матеріалу в діяльності благодійних організацій, можна зробити 

наступні висновки: 

1. В останні роки в Україні інтенсифікується процес інституціоналізації 

благодійності: збільшується кількість спеціалізованих фондів, виникають 

громадські організації, завдання яких − координація зусиль різних учасників 

благодійної діяльності. Паралельно відбувається професіоналізація 

фандрейзингу, важливим етапом якої стало заснування у 2007 р. «Інституту 

професійного фандрайзингу». 

2. Для світової спільноти, на відміну від України благодійність є явищем 

новим, «високим» і не вивченим. Міжнародне громадянське суспільство вже 

давно зрозуміло всю користь і необхідність допомоги ближньому. Тому 

вивчення міжнародного досвіду організації благодійної діяльності й спроби 

адаптувати національне законодавство до міжнародних стандартів можуть 

стати суттєвим поштовхом до розвитку благодійного руху в Україні. 

3. До пропозицій викладених у науковій роботі відносяться такі: 

 1. На сьогодні особливо гостро постає питання оновлення 

нормативної бази, що регулює діяльність благодійних організацій та 

регламентує суспільні відносини, пов'язані з благодійництвом. Необхідним 

кроком для врегулювання проблем, які виникають в сфері благодійництва є 

впровадження комплексної реформи, головним завданням, якої полягатиме у 

вдосконаленні чинного законодавства України в секторі благодійництва з 

урахуванням наших пропозицій, які зазначені в статті, в тому числі: внесення 

зміни у ч. 2 ст. 27 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації», доповнивши її словами «шляхом ліквідації» після слів 
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«припинення благодійної організації». Відтак, дане положення буде 

сформульовано таких чином: «2. Підставами для постановлення судового 

рішення щодо припинення благодійної організації шляхом ліквідації за позовом 

державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної 

реєстрації або іншої заінтересованої особи, зокрема, є:  

1) використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням 

встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що 

триває протягом не менш як 12 місяців;  

2) неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної 

організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї 

організації.». 

2. Обґрунтованим, на нашу думку, буде виключення із п. 3 ч. 1 ст. 110 

ЦК України словосполучення «за позовом відповідного органу державної 

влади». Це дозволить розширити коло осіб для звернення до суду про 

ліквідацію юридичної особи в певних випадках, встановлених законом, що 

особливо важливо у ситуації з благодійними організаціями. 
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