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ВСТУП 

Неприбуткова організація як поняття з’явилось в країнах пост-комуністичного блоку 

зовсім нещодавно.  Спостерігаючи ріст кількості незалежних об’єднань громадян в кінці 80-х 

на початку 90-х років наші західні колеги дали визначення їм неприбутковий сектор, хоч про їх 

роль в економіці соціального захисту, з якою, власне, й пов’язаний сам термін 

“неприбутковий”, було ще рано говорити.  Неприбуткові організації привернули до себе увагу 

завдяки своїй практиці захисту елементарних громадянських, політичних свобід та прав 

людини, виплеснутій в шалений зріст громадських рухів та організацій.  Наслідком вияву 

громадянської ініціативи став вплив громадських організацій на політичні трансформації 

України та її рух до ринкової економіки. 

Економічна криза та відносна політична стабілізація в Україні стали переломними 

віхами в роботі неприбуткових організацій.  Більшість з них визначила соціальний захист своїм 

головним завданням.  Відданість цій справі свідчить про властивість неприбуткових 

організацій реагувати на зміни в державній політиці та потребах суспільства, а саме на те, що 

держава поступово складає з себе обов’язки гаранта соціального добробуту.  Таким чином, 

неприбуткові організації теоретично можуть створити альтернативу історичнїй моделі 

державного соціального захисту в Україні. 

Хоч держава й скорочує розмір втручання в соціальному секторі та обсяг соціальних 

витрат, неприбуткові організації не є альтернативою в очах офіційних діячів.  Держава не хоче 

втрачати монополію надавача соціальних послуг (мається на увазі і освіта, медичне 

обслуговування, соціальний захист, та ін.) в основному, з-за небажання втратити вплив на 

розподіл соціальних пільг.  Формально для реалізації приватної ініціативи в цій сфері не існує 

ніяких стимулів.  Це можна пояснити історично складеною системою державного 

патерналізму, який був найбільше видимим в роки комуністичного панування в Україні.  І 

знову, неприбуткові організації зможуть виконати тут ще одну свою функцію - це покласти 

початок новому демократичному простору в наданні колективних послуг з опорою на ринкові 

механізми, приватну та колективну відповідальність, благодійництво та добровільну допомогу. 

 

Ця стаття не ставить своїм завданням висвітлити необхідність упровадження 

американської чи ще якоїсь моделі суспільного розвитку як панацею для досягнення 

загального добробуту в Україні.  В цій роботі я хочу підкреслити, що приватна ініціатива є 

органічним елементом суспільства, що здатна сама створити належні моделі та інституції.  І 

модель приватно-громадського партнерства, яка інституйована в вигляді неприбуткових 

організацій в США, благодійних товариств та фондів у Англії чи соціальних кооперативів в 

Італії, і т.д., має бути напрацьована з урахуванням місцевих ресурсів та можливостей 



вдовольнити очікування українських громадян, що виникли з відродженням громадянського 

суспільства через неприбуткові організації. 

В статті використано ряд понять і термінів, які ще тільки проторюють шляхи та 

виборюють право на життя в скарбниці нашої мови, власне, це і є віддзеркаленням права на 

виживання тих процесів, які вони відображують.  По-перше, “неприбуткова організація” - 

термін вживаний тільки в колах тих, хто має до них безпосереднє відношення, який означає 

організацію, яка слугує загально-визначеним суспільним цілям, є приватною за своїм 

характером управління, та не ставить за мету безпосереднє збагачення своїх засновників.  До 

цієї категорії в Україні можна віднести і частину громадських організацій, а також організації, 

що були створені згідно іншим законам, тому що єдиного закону, який би визначав цю 

категорію організацій поки що немає.  По-друге, “філантропія” - як одна з рушійних сил участі 

громадян в житті суспільства, що виявляється в наданні ними часу, коштів та знань без 

очікування матеріальної винагороди.  “Соціальний добробут” - як головне завдання діяльності, 

що спрямована на задоволення базових потреб людини, і “приватно-громадське партнерство” - 

як найефективніший для демократії механізм поєднання індивідуальних філантропічних 

намірів з потребами суспільства загалом. 

Для того, щоб зрозуміти процеси, які впливають на життєдайність цих понять в Україні, 

потрібно охопити не тільки сьогодення, а й зрозуміти суть українського соціуму як головного 

середовища існування цих інституцій та процесів, а також прослідкувати за історичними 

чинниками, які обмежували або сприяли їх розвитку. 



УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЙНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Нація 

Традиційна гостинність та доброзичливість слов’ян стали в світі побутуючим 

феноменом, що інколи не сприймається в контексті специфічної моделі української (як і іншої 

слов’янської) моделі соціального захисту.
1
   Етична цінність добродійництва по відношенню до 

будь-якого подорожанина, хто розглядався як слабка людина, якій потрібен притулок та 

шматок хліба, передавалась з покоління до покоління та створили моральне підгрунтя 

української філантропії.  Якщо ми візьмемо етимологічне значення філантропії (Phil-любов - 

anthrop - людина [грец.]) і її прикладне значення як добровільне надання часу, коштів та 

ресурсів без сподівання на матеріальну винагороду, то ми можемо побачити, що філантропія в 

її колективному вираженні в Україні сягає корінням в сиву давнину.  Ця гуманістична етика 

вплинула на формування прадавньої системи взаємодопомоги, що не вимагала формальних 

зобов’язань та процедур, і існувала окремо від органів влади.  Особливо в сільських районах 

люди отримували неформальну допомогу з боку сусідів чи сім’ї при виникненні нужди в такій 

допомозі, тому потреба в благодійних організаціях чи урядових структурах соціального 

захисту не виникала.  Традиція колективної підтримки членів громади спостерігалась в 

слов’янських країнах та в їх сусідів в різні часи (Куті, 1996, Геджесі, 1992, Броді, Боріс,1992).  

В комуністичні часи деякі з традицій були формалізовані, наприклад, в вигляді суботника, тому 

вони втратили свою філантропічну суть в обіймах комуністичної ідеології.  В останні роки 

соціалізму комунальна філантропія відродилась щоб створити так звану “тіньову соціальну 

економіку” (Геджесі, 1992). 

Сьогодні неформальні мережі підтримки є критичною частиною життя українців, навіть 

їх виживання, але вони не можуть створити базу для сучасного демократичного 

громадянського суспільства (Лукас, 1994).  Відсутність чітких організаційних форм, що 

створюють проміжну тканину між громадянами і державою, не дають нам достатньо доказів, 

щоб назвати цю систему “натуральної філантропії” громадянським суспільством в сучасному 

розумінні. 

 

Держава і соціальний захист 

Система, де держава взяла на себе обов’язок турбуватись за знедолених, з’явилась на 

території України поряд з упровадженням християнства і багато в чому унаслідувала риси 

системи, що існувала в Візантії, звідки й прийшла до нас християнська релігія.  До речі, саме 

                                                           
1
  Про доброзичливісь та гостинність слов’ян згадує ще в XI віці німецький літописець Адамус Бременсіс, який 

після відвідин слов’янських поселень був надзвичайно вражений їх миролюбством та добродійництвом, що дуже 

контрастувало з іншими варварськими племенами, що населяли Східну Європу того часу (Див. H. Карамзин.  

История государства Российского, том 1.-Москва, Наука, 1989) 



гуманна етика слов’ян багато в чому пояснює нам феномен доволі швидкого сприйняття 

християнства населенням, хоч воно було введене в країну репресивно.  Християнська доктрина 

любові до ближнього знайшла своє місце серед традиційних цінностей слов’ян. 

В пізній Візантії система соціального захисту була побудована на тотальному 

підкоренні всіх благодійних установ імператору або церкві.  Оскільки імператор розглядався 

намісником бога на Землі, то відмінності між державним і церковним управлінням та їх 

впливом по відношенню до соціального захисту не було, також не можна було насправді 

розділити їх функції.  З трансформацією християнської теорії в Візантії V віку, милосердя та 

державна підтримка були обмежені для одновірців.  Практичні заходи включали надання 

державної роботи працездатним біднякам, розподіл фондів патріархату знедоленим, утримання 

будинків для людей літнього віку, сирітських закладів та гуртожитків для мандрівників 

(Константелос, 1992).  Таким чином, князь Володимир Великий разом з новою релігією, яку він 

ввів як оплот політичної влади, ввів систему державної соціальної підтримки в Київську Русь 

(Грушевський, 1993).  Освіта, охорона здоров’я, культура та захист знедолених разом з 

деякими громадянськими справами були в руках церкви.   Приватна філантропія заохочувалась 

серед багатших класів, хоч саме можновладці й були такими багатшими класами.  Тому ми й 

згадуємо великі діяння Київських князів та їх дітей на ниві філантропії, завдяки чому Київська 

Русь стала однією з найосвідченіших держав та країною високої культури та духовності часів 

середньовіччя.  Система соціального захисту періоду Київської Русі може бути коротко 

структурована як ієрархія на чолі з правителем, церквою як виконавчим органом, чітко 

визначеними категоріями знедолених, які потребували допомоги.  Філантропічна діяльність 

заможних міщан обмежувалась подаянням милостині, а селяни продовжували практикувати 

культуру взаємодопомоги, що грунтувалась на колективному характері землеробства та 

комунальній цілосності соціального обміну. 

Модель соцільного захисту, запроваджена ще в часи Київської Русі, використовувалась 

ще багатьма правителями, що вітром проносились територією України.  Та все ж вона зберегла 

основну свою рису - залежність від волі та розпорядження можновладця.  Наприклад, в 1775 

році цариця Катерина II своїм декретом передала виконавчі функції від церкви до місцевої 

влади.  Вона стала широко пропагувати приватну філантропію й сама розпочала масивні 

програми боротьби з бідністю.  ЇЇ приклад був підхоплений арастократією Росії, але ця 

практика не закріпилась в культурі наших народів.  Як тільки Катеринині ідеї зникли з шпальт 

соціальної політики, то й благодійні заклади для бідняків згорнули свою діяльність або 

перетворились в вишукані інституції, як це сталося з Смольним інститутом в Петербурзі. 

(Уайт, 1993) 

 

Релігія і філантропія 



Роль релігії в розвитку філантропії та створенні благодійних організацій висвітлювалась 

багатьма вченими на Заході.  В країнах з переважаючою протестанською етикою релігія зіграла 

надзвичайно важливу роль в формуванні суспільної ідеології, на якій були закладені підвалини 

ринкової економіки та соціального добробуту (Вебер 1973, Маккартні, 1986).  Важливою 

складовою такої етики стала Кейнезіанська теорія, згідно якій багатії віддавали частку майна 

на благодійність аби не втратити все (Пархомов, 1995). 

В Україні найзначніший вплив релігії на філантропію відбувся ще за феодальних часів 

та був пов’язаний з колонізацією українських земель та дезінтеграцією території в XV-XVII 

віках.  Саме православ’я стало тією базовою ідеологією, а церква - інституцією, що об’єднувала 

українців навколо національної ідеї та стимулювала їх добровільну участь в житті суспільства 

через віддавання коштів та часу, щоб протистояти польській та католицькій експансії. 

Перші організації, що об’єднали громадян, виникли навколо церкви ще за часів 

Київської Русі.  Це були братства, що організовували збирання коштів на потреби приходу.  

Згодом в XV сторіччі під впливом німецької урбаністичної моделі в містах Західної України 

виникли братства ремісників.  Хоч ці організації ще не набули потрібного змісу, але форма 

була готова, а пізніші часи привнесли і сам зміст, як писав Грушевський. 

Колонізація території України та релігійні полеміки за часів козаччини викликали 

шалений ріст філантропічних організацій та приватного благодійництва в XVI- XVII сторіччі.  

Національна аристократія та заможні верстви населення об’єднувались в братства та віддавали 

кошти для збереження національної культури та традицій, тим самим підкреслюючи здатність 

українського суспільства до самоорганізації.  Національна ідея, виткана червоною стрічкою на 

тлі релігійних суперечок, втягувала до активної участі в громадському житті все більші 

прошарки населення.  Монастирі та братства стали інституціями, через які реалізувались 

філантропічні нахили прогресивної частини населення України.  Громадяни організовували 

братства майже в кожному містечку України.  Вони були центрами освіти, просвіти, 

культурного та національного розвитку.  До братств та монастирів віддавались пожертви, там 

могли отримати освіту, медичну допомогу й навіть роботу бідніші громадяни.  В XVI- XVIII 

столітті вони здійснили функцію утримувачів соціального та культурного життя України як 

національні релігійні громадські організації, через які українська православна буржуазія 

боролась проти політики соціальних та релігійних утисків, які проводили шляхетська Польща 

та католицька церква в Україні.  Філантропія за часів козаччини набула чітких національно-

орієнтованих рис.  Частково саме завдяки філантропам XVI століття українська культура та 

нація змогла вижити під тиском могутніх монархій зі сходу та заходу, але релігійні протиріччя 

зіграли свою пагубну роль в приєднанні України до православної Росії. 

 

Громадянське суспільство 



Нова хвиля громадянської активності на території України піднялась в кінці XVIII 

століття аж до початку ХХ століття.  Це було відродження національної свідомості під впливом 

західних філософських систем та як результат суспільного визрівання української інтелігенції.  

Європа XVIII століття стала свідком значних соціо-економічних трансформацій з радикальним 

переходом від феодального володіння до приватної власності.  Одночасно з’явилось поняття 

громадянського суспільства, що ввели західні філософи.  На початку XIХ сторіччя 

спостерігалась політизація філантропії в усій Східній Європі як протистояння російському пан-

славізму та примусовій русифікації.  Філантропічні організації боролись за національне 

визволення та збереження національного духу, часто таємно.  Особливо активними ці процеси 

спостерігались в Україні, де нація вже мала досвід національного визволення.  Але цього разу 

на знаменах були ідеали прогресивізму та націоналізму.  На чолі руху стояли представники 

творчої та наукової інтелігенції. 

В другій половині XIХ сторіччя та на початку XХ-го спостерігався значний зріст 

кількості філантропічних організацій в регіоні.  Піднесення громадянського руху пояснюється 

не тільки ростом націоналізму, а також появою очевидних потреб в філантропічних 

організаціях та благодійництві, що принесла індустріальна революція, яка спричинила серйозні 

соціальні проблеми та демографічні зсуви.  Українські міста перетворювались на індустріальні 

центри, куди стікались в пошуках роботи розкріпачені селяни.  Як і гумові барони в США, 

українські меценати створювали приватні благодійні установи, підтримували освіту, культуру, 

церкву.  В кінці XIХ сторіччя в колишній Російській імперії не було жодного міста як Київ, де 

б приватне благодійництво було так розповсюджене й користувалось такою підтримкою влади 

(Ковалинський, 1995). 

Отже, перед Першою Світовою війною в регіоні з’явились обриси явища, яке сьогодні 

відоме в світі за назвою третій сектор.  Це припущення підтверджується рядом законодавчих 

актів та розпоряджень, що стосувались приватної філантропії.  Індустріалізація та соціальний 

прогресивізм поставили наші країни на одну стартову лінію з країнами заходу в сфері 

організованої приватної благодійності.  Інституціалізація суспільного життя України в кінці 

XIХ на початку XХ століття привела до значного росту кількості та типів організацій.  Між 

1840 та 1916 роками в Україні було зареєстровано близько 3000 організацій.  На жаль ці 

досягнення були зметені Першою світовою війною та приходом більшовиків до влади. 

 

Соціальний захист та філантропія за часів радянської влади 

В перші роки радянської влади для боротьби з економічними та соціальними 

проблемами були підняті значні маси добровольців.  Це були часи щиросердної участі 

громадян в суспільному житті, які прагнули змінити суспільство на краще.  Якщо порівнювати 

20-ті роки з наступними декадами, то це був час відносної свободи, час зрілості в розумінні 



інтелігенцією комплексу взаємовідносин між індивідуальними діями та загально-суспільним 

благом.  На жаль, підйом громадянської добровільної активності, що виник на хвилі революції 

та був реалізований найбільш романтичною, авангардною, бунтівною частиною населення, був 

тривіально використаний для загарбання влади купкою персоналій.  Більшовики проголосили 

гасло загального врятування людства, що привело до маніпулювання ідеалами приватної 

філантропії в ім’я суспільства, нації та держави.  В 30-х роках найбільш авангардні та 

революційні групи трансформувались під впливом комуністичної партії в покірних 

конформістів.  Незламні були заслані та закатовані.  Доведена до фанатизму віра в моністичну 

соціально-політичну догму разом з запереченням інших можливих шляхів до істини коштувала 

життя мільйонів (Шкандрій, 1995). 

Благодійні товариства та організації, що виникли в ці перші роки були трансформовані в 

державні структури соціального захисту.  Система соціального захисту створена комуністами 

була суворо централізована.  Хоч комуністи проповідували ідеологію колективізму, вони 

одночасно блокували всі можливості для організації незалежних від органів влади колективних 

дій.  Патерналізм виростив кілька поколінь людей , які не розуміли своєї ролі в суспільстві, 

перебуваючи в залежності від держави з-за кожної дрібниці.  В результаті, частина народу 

України відноситься до неприбуткових організацій не як до  інституйованих приватних 

ініціатив, а як до структур, що перебрали на себе від держави функції опіки (Курикін, 1995).  

Геджесі (1992) вважає, що “державний ідеал в Східній Європі не випадково став настільки 

популярним: азіатська культурна спадщина більшості цих країн та ведуча роль держави в 

модернізації в минулих сторіччях створили родюче підгрунтя для централізації”. 

Легальні організації
2
 використовувались владою для впровадження політики держави та 

комуністичної ідеології в усі сфери життя суспільства, починаючи з охорони природи, й 

закінчуючи міжнародними відносинами.  Характерною рисою цих організацій були пірамідна 

структура управління та жорсткі вимоги до звітування перед партійною ієрархією.  

“Громадські” організації спочатку формували свої бюджети через членські внески та 

щиросердні пожертви громадян.  Фінансування від державного бюджету надходило нечасто.  

Інформація про використання коштів була сурово законспійована для широкої громадськості, 

даючи поле простору для зловживань та окозамилювання.  Тому громадяни припинили 

вносити пожертви до цих організацій.  В останні декади соціалізму була впроваджена система 

примусового збору членських внесків в школах, університетах та на робочих місцях. 

Симуляція діяльності різних товариств та асоціацій поєднувалась для пересічного 

громадянина з примусово-добровільним характером заходів цих організацій.  В сутінках 

соціалізму громадяни вже не асоціювали ініціативу в реалізації своїх прагнень з державними 
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інтересами.  Люббіювання влади для того, щоб вплинути на політику чи розподіл ресурсів з 

власної ініціативи було дуже рідким явищем, що часто закінчувалось застінками психіатричної 

клініки.  Будь-які спроби зініціювати організовану структуру привертали пильну увагу 5 

відділу КДБ.  Комуністи вживали терміни патріотизм, гуманізм, свобода та рівність з таким 

пафосом та так тривіально, що для людей вони втратили зв’язок з реальним значенням цих 

понять.  

Комунізм став жертвою своєї власної ідеологічної доктрини.  Проте 70 років режим зміг 

утримувати в ярмі народ, який сплатив за це дань жертвою своїх ініціатив та потреб 

(Розенберг, 1996).  Комуністичний режим був прямою відповіддю на очікування, зрощені 

філантропією попереднього сторіччя.  Філантропією, що втратила свій ідеалістичний характер, 

як тільки її досягнення були так безжально використані комуністами.  Традиційна філантропія 

українського народу жила схована на рівні громад; народ продовжував практикувати звичаї та 

заходи, які вони вважали потрібними в своїх інтересах, навіть якщо вони протиречили 

інтересам режиму, що й був спланований так, щоб викорінити особисті інтереси як 

мотивуючий фактор.  Суворі репресії, примусові переселення та голодомори великою мірою 

зруйнували комунітарну базу етнічної філантропії.  Потребувалось кілька поколінь, щоб 

відродити традиційні зв’язки взаємодопомоги та солідарності, які в результаті зруйнували 

режим (Геджесі, 1992).  Але найбільше гнітючим наслідком падіння комуністичного режиму 

стала недовіра народу до формальних організацій, та неприязнь, яку населення відчуває до 

добровільної праці в рамках організованих структур. 

 



НОВІТНЯ ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛАНТРОПІЇ В УКРАЇНІ 

Державний анабіоз 

В останні роки існування Радянського Союзу участь в громадянському суспільстві 

відбувалась пліч-о-пліч з політизацією.  Ростучі кадри професійних лідерів неформальних 

організацій, сплетені корінням ще в 60 роки, стали інструментом для розквіту громадських 

організацій в роки перебудови.  Ці тенденції досягли крещендо в перші роки української 

незалежності.  Неформальні організації, народні ініціативи та рухи утверджували звільнення 

загальнолюдських цінностей від гніту тоталітаризму та збуджували громадську участь.  

Опозиційні рухи оживили соціальний та політичний ланшафт та зробили внесок до розвалу 

Радянського Союзу та створення незалежної України.  Більше 60% громадських організацій 

було засновано в двох-річний період 1991-1992 в Україні (Дослідження ООН, 1994).  Ріст 

кількості організацій був пов’язаний з відродженням національної свідомості та бажанням 

людей внести свій вклад до розбудови незалежної держави.  Цілями таких організацій були 

відродження національної культури, захист довкілля, просвіта та виховання нового типу 

особистості для життя в незалежній державі. 

Ядро національноорієнтованих та екологічних організацій трансформувалось в 

політичні партії і їх лідери отримали портфелі в новому українському уряді.  Проте більшість 

сучасних політичних лідерів продовжують маніпулювати громадськими організаціями для 

досягнення проміжних політичних цілей, наприклад, через створення так званих “громадсько-

політичних об’єднань” або передвиборчих об’єднань (Курикін, 1996). 

Політизація добровільництва в Україні є віддзеркаленням явища, що типове для всіх 

пост-комуністичних країн сьогодні.  В Угорщині, наприклад, відсутність законів, що 

забороняють проводити лоббіювання, дала поштовх до перетворення громадських організацій 

в аматорські політичні партії.  Звичайно, завдяки цьому вони мають вплив на економічні, 

політичні та соціальні процеси, обмежуючи таким чином, сферу впливу уряду (Куті, 1995).  

Але останні зміни в законодавстві з введенням державного фінансування неприбуткових 

організацій на контрактовій основі, що перетворює організації в придатки до державних 

програм, примушуюють глибоко замислитись над питанням свободи третього сектору в 

Угорщині від державного домінування (Дженкінз, 1995).  В Україні, навпаки, деякі 

неприбуткові організації віддають перевагу спілкуванню з окремими офіційними особами, 

інколи своїми колишніми лідерами, працюючи на їх виборчу кампанію, та отримуючи за це 

фінансування з державного бюджету. 

Те, що неприбуткові організації, що займаються суспільними проблемами, все більше 

покладаються на ініціативу уряду, залишає мало впевненості в їх незалежності.  Іллюстрацією 

цього факту є нещодавній розвиток організацій в сферах, тісно прив’язаних до політичного 

порядку денного.  Вивід радянських вояків з Афганістану стимулював появу організацій, що 



займались соціальною, психологічною та фізичною реабілітацією воїнів-афганців.  Закон 

України «Про статус та соціальний захист громадян, що потерпіли від аварії на ЧАЕС» від 

19.12.91 та додатки до цього Закону 01.07.92 надали значні податкові пільги для організацій, 

що складалися з потерпілих від аварії на ЧАЕС.  Ці законодавчі акти стали стимулом для росту 

організацій, а також привели до кількох скандалів та зловживань.  Згідно з даними Митного 

комітету України, втрати державного бюджету склали 50% з-за зловживань. 

Структура та програми дитячих та молодіжних організацій відображують загальні 

процеси, що відбуваються в житті української держави.  Ріст в кількості та обсягу програм  

молодіжних організацій був зв’язаний з законом «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», завдяки якому в 1995 році було підтримано 150 молодіжних 

організацій (Головенько, Корнієвський, 1995).  Ініціативи уряду відіграють головну роль в 

окреслюванні діяльності добровільного сектору в рамках державних програм, лімітуючи, таким 

чином, можливості для його незалежного функціювання. 

Іншим показовим прикладом інтерпретування місій організацій в згоду з політичною 

ситуацією є так звана реінкарнація колишніх радянських організацій.  Ці організації отримали 

право на життя в законодавстві нової української держави.  Нові “старі” організації 

адаптувались до змінених політичних обставин за допомогою трьох стратегій: перша, 

деполітизація та укріплення сервісної функції, друга, відновлене співробітництво з урядом, і 

третя, перетвореня колишніх захисників трудящих в войовничі адвокатські організації.  

Колишні громадські організації мають в своєму розпорядженні значні матеріальні цінності, що 

вони придбали за часів радянської влади, персонал, навчений роботі в громадських структурах, 

та доступ до уряду завдяки гучному імені.  В них доволі велике число членів , які продовжують 

брати участь в їх роботі завдяки традиції, інерції чи бажанню спілкуватися з однодумцями 

(Акімов, 1995). 

 

Економічна роль філантропії в Україні 

Велику роль відіграють неприбуткові організації в упровадженні капіталістичних 

ринкових механізмів та методів в Східну Європу.  Визнання української незалежності та 

економічна криза, яка незабаром послідувала, вплинули на появу більше специфічних та менше 

національно-орієнтованих організації, що поставили собі за мету вирішення науково-технічних 

та професійних проблем.  Перехід до ринкової економіки та потреби бізнесу в нових методах 

навчання викликали появу неприбуткових організацій, що надають освітні, інформаційні та 

консультаційні послуги малому бізнесу та підприємцям взагалі.  Деякі організації займаються 

професійною перепідготовкою та працевлаштуванням.  Загалом вони всі створюють нові 

робочі місця в приватному секторі економіки. 



Хоч в Україні громадська думка про роботу приватного підприємства стоїть на 

абсолютному нулі, а в деяких організаціях слово “бізнес” викликає шок, паніку та жах, як 

діяльність повністю несумісна з роботою громадських організацій, спроби деяких 

неприбуткових структур довели, що діяльність, спрямована на заробіток коштів через 

комерційні та фінансові угоди, може успішно поєднуватись з філантропічною місією 

організації, і навіть сприяти втіленню цієї місії в життя  (Мучник, 1991).  Наприклад, в Росії 

фонд “Проти алкогольних та наркотичних зловживань” ФПАНЗ зміг вирости з невеличкої 

організації в міцну структуру - асоційованого члена ООН завдяки умілому поєднанню 

підприємництва з досягненням мети.  Чинниками цього успіху стали лідерські якості 

керівництва фонду, піклування про добре ім’я організації та чітке слідування статутній місії. 

Не дивно, що організації, які реєструвались як фундації ще в перші роки перебудови, 

порушували межу між підприємницькою діяльністю та філантропічними інтересами (Броді, 

Боріс, 1992).  Хоч ніяких стандартів публічної звітності та механізмів контролю ще не існувало 

в тодішньому Радянському Союзі.  Розлючені критикани економічної діяльності фондів та 

кампанії преси, яка бачила в їх діяльності тільки шахрайство, вплинули на те, що уряд України, 

замість того, щоб напрацювати механізми запобігання зловживанням, за браком часу прийняв 

більш консервативне законодавство, де були скасовані майже всі пільги фондів.  І сьогодні 

типова українська фундація діє як звичайна організація, і занепокоєна швидше своїм 

виживанням, ніж генеруванням коштів для благодійних програм. 

З функціональної точки зору більшість фундацій мало чим відрізняються від 

добровільних агенцій самодопомоги в усій Східній Європі (Куті, 1995).  Обидва типи 

організацій виникли з-за нездатності уряду справлятися з проблемами окремих громад чи груп 

знедолених.  Обоє надавали допомогу інвалідам, багатодітним, сиротам, пенсіонерам, 

ветеранам та іншим; обоє захищали права меншин, розподіляли гуманітарну допомогу.  З 

погіршенням обставин вони всі були вимушені перекваліфікуватись з суспільно-корисних 

агенцій в організації самовиживання та взаємодопомоги (Уайт, 1993).  Деякі місцеві організації 

інвалідів, сиріт та багатодітних сімей консолідуються в національні коаліції для захисту своїх 

інтересів на державному рівні.  Не зважаючи на ці зміни, надавачі соціальних послуг є тільки 

тимчасовими послаблювачами соціальної напруги, а не сила, що може бути конкурентом 

державі в наданні соціального захисту.  Соціальна та гуманітарна система в Україні, яка 

побудована на бюджетних організаціях та інституціях з щільним контролем та централізованим 

плануванням, не визнає неприбуткові організації як альтернативу в сфері піклування про 

людину. 

Швидше сектор підприємницьких структур можна визнати конкурентом державі в 

гуманітарній та соціальній сфері.  Незалежно від їх інституційного статусу, багато організацій, 

що надають загально-суспільні послуги, були спочатку зареєстровані як прибуткові структури, 



що надало їм право легального збору платні за послуги.  Приватні університети, школи, 

галереї, музеї, театри, клініки, клуби, та ін. працюють часто як бізнесові структури, в той час як 

неприбутковим організаціям фактично заборонено вести діяльність, пов’язану з зароблянням 

коштів на реалізацію філантропічних програм. 

Багато українських підприємств та банків мають свої власні соціальні програми.  

Акціонерні товариства, що з’явились після приватизації державних підприємств, традиційно 

допомагають соціальній сфері, наприклад, школам чи дитячим будинкам, що було їх обов’зком 

за часів соціалізму.  Великі приватні підприємства та комерційні банки мають свої власні 

програми корпоративної філантропії і вже починають засновувати асоціації з благодійними 

цілями.  Підприємства малого бізнесу (100 тис. зареєстровано на сьогодні в Україні) 

намагаються вижити в умовах переходу до ринкової економіки.  В таких умовах середні та малі 

підприємства не здатні розробляти власні філантропічні програми, а можуть висловити свою 

прихильність суспільству через фундації та громадські організації (Колга, 1996). 

В сьогоденній Східній Європі корпоративна філантропія стає одним з важливих 

напрямків фінансування неприбуткових організацій.  Згідно з останніми науковими 

дослідженнями дев’яносто відсотків з 60 найбільших бізнес-структур Чехії та 80% естонських 

підприємств займаються філантропією.  Хоч більшість з філантропічних заходів проходить в 

короткотерміновий, неорганізований, пасивний спосіб, вже є покажчики, що більше стратегічні 

підходи, включаючи корпоративні фонди та маркетинг благодійного спрямування, стають 

реаліями (Немец, 1996).  Українські бізнесмени та місцеві приватні підприємства являють 

собою базове джерело фінансування неприбуткових організацій (Куц, 1997). 

Потенціал впливу бізнесу на соціальний добробут через філантропію може бути 

оцінений тільки в комплексі з макроекономічними умовами залежно від економічного 

потенціалу та наявності багатства в країні.  Вище приведені факти є швидше винятком з 

загальної картини філантропії ніж правилом.  Нечисленні філантропічні заходи з боку бізнесу 

можна пояснити важким економічним становищем в Україні, що змушує підприємства 

відволікати кошти на покриття витрат, на податки, на розширення виробництва та реєєстрацію 

скромних прибутків.  Але деякі загальні тенденції в підтримці бізнесом соціальної сфери 

можуть бути визначені.  Сектор бізнесу тяжіє до виконання своєї соціальної функції 

безпосередньо через створення власних організацій, або через допомогу конкретним людям чи 

організаціям, яким вони довіряють.  Це ставить питання про відсутність професійних 

посередників між бізнесом та суспільством, та про професіоналізм неприбуткового сектору 

взагалі. 

Зарубіжна філантропія 

Підприємства не тільки внутрішнього походження, а й дочірні компанії зарубіжних 

фірм та спільні підприємства беруть участь в поліпшені соціальної сфери в Україні, тому що 



зацікавленість Заходу в українському ринку активно зростає.  Фірми від Reebok до Lotus та від 

Kodak дo Coca Cola привносять свої філантропічні навички щоб завоювати українського 

споживача.  Їх практика, що базується на поєднанні соціальної відповідальності з власне 

прибутковою діяльністю, безумовно, буде впливати на українських торгових партнерів, 

сприяючи розвитку філантропії в країні.  Але політика українського уряду, що не дає змоги 

зарубіжним компаніям вести бізнесову діяльність в повній мірі, гальмує також соціально 

спрямовану діяльність цих структур.  Згідно з останніми дослідженнями, закордонні компанії, 

що мають виробництво, більше зацікавлені в розвитку соціальної сфери, ніж ті, що тільки 

пробують упровадити свою діяльність в Україні (Куц, 1997). 

Колапс комунізму привернув увагу західних фундацій, які рушили до країн 

соціалістичного блоку щоб стати інвесторами соціальної сфери та підтримувати там 

зародження капіталізму через надання грантів та пошук філантропічних партнерів.  

Міжнародна філантропія здатна надати експертизу та ресурси для вирішення глобальних та 

регіональних проблем.  Однак, фонди загалом не прагнуть надавати значні кошти на соціальні 

потреби, тому що запит значно перевищує їх можливості.  Вони охотніше концентрують увагу 

на підготовці професійних кадрів та створенні умов для функціювання незалежних 

дослідницьких інституцій, відмовляючись надавати гранти на оперативні потреби та соціальні 

послуги.  Діяльність фундацій не задовольняє очікування, які були висловлені організаціями 

регіону працівникам фондів на початку їх діяльності, що в результаті викликає розчарування в 

об’ємі допомоги від міжнародного співтовариства (Флагерлі, 1992). 

В Україні підтримка від закордонних джерел (фондів та програм гуманітарної та 

технічної допомоги) надається в об’ємах, недостатніх для подолання негативних тенденцій в 

формуванні неприбуткового сектору.  Фактично, немає жодного представнитства закордоного 

приватного фонду, що надає гранти, на території України.  Підтримка, в основному, надходить 

від урядів США, Німеччини, Великрї Британіх та ін., ООН, Ради Європи та Європейського 

Співтовариства.  Зарубіжні неприбуткові організації та фундації надають технічну допомогу на 

базі цих грантів. 

Крім фундацій ще кілька американських та західно-європейських неприбуткових 

організацій надають трейнінгові послуги, консультації та інформацію для українських 

неприбуткових організацій
3
.  Кількість цих організацій є занадто малою, щоб здійснити вплив 

на загальний розвиток сектору, хоч завдяки їх підтримці в Україні з’являються неприбуткові 

організації, що будують свою роботу за західими методами, тобто підходять до управління 

організацією та збиранню коштів для роботи більш професійно.  Українські неприбуткові 

організації, що виникли з появою міжнародної підтримки спрямовують свою діяльність на 

                                                           
3
 Див. Довідник фондів та організацій, що надають технічну допомогу в Україні, за ред. О.Сидоренка.-Київ, 1997 



охорону довкілля, навчання та просвіту, наукові дослідження, жіночі та правозахисні питання, 

а також правове та економічне реформування.   Вони значною мірою залежать від західної 

підтримки та отримують кошти з міжнародної ресурсної бази (Дослідження ООН, 1994) 

На сучасному етапі західні донори тяжіють до надання грантів на певний проміжок 

часу.  В кінці проектного терміну місцева організація залишається в такому ж положенні, в 

якому вона була на початку, тобто, в пошуках іншого гранту на впровадження нового проекту.  

З-за наявності крихітної кількості джерел фінансування в Україні цей підхід навіть є 

небезпечним: місцева організація вимушена змінювати свої установчі цілі згідно з змінами в 

стратегії фінансування донорів, що розвиває патерналізм та залежність від зарубіжного донора. 

 



Сьогоденні проблеми філантропії в Україні 

Найголовнішою проблемою, що гальмує розвиток філантропії в Україні є неможливість 

вести філантропічну діяльність з метою покращення соціального добробуту через організовані 

структури.  Індикатором цієї проблеми є надзвичайно мала кількість організацій та 

фундацій,що створені за приватною ініціативою з метою здійснювати захист інтересів 

громадян, в тому числі й благодійницьких.  На відміну від інших країн Східної Європи, 

Україна з населенням 52 мільйони має близько 5 тис. таких організацій, в той час коли Польща 

має близько 17500, Угорщина - 50 000, Чехія - 32 000, Словакія - 10000 неприбуткових 

організацій (Глінські, 1996).  Іншим індикатором є нерівномірність скупчення таких 

організацій: найбільша кількість неприбуткових організацій зареєстрована в великих містах, 

майже немає організацій в сільських районах.  Неприбуткові організації України працюють 

майже у всіх сферах суспільного життя, хоч існує значний розрив між задекларованою та 

реальною діяльністю.  (Див. Профіль неприбуткового сектору України, 1997). 

Існують також чинники, що впливають на загальну орієнтацію неурядових структур, що 

характерно для процесу суспільних трансформацій в Україні: 

 Недовіра - притаманний більшості організацій, незалежно від їх рівня, сфери та 

типів діяльності.  Цей чинник спричинює індивідуалістичну тактику роботи, що виявляється 

в небажанні організацій з різних регіонів співпрацювати та об’єднуватись, боязливість в 

обміні інформацією та ігнорування досвіду інших організацій, закордонних також, якщо 

мова не йде про безпосередню фінансову допомогу.  Разом з вкоріненою в покоління 

недовірою до добровольчої роботи, що зумовлена загальною відразою до комуністичних 

методів, брак солідарності є однією з найголовніших перепон розвитку сектору. 

 статус de jure - спричиняє реєстрацію неприбуткових організації з однаковою 

місією та організаційною структурою згідно різним законам.  Відсутність необхідної 

законодавчої ніши для неприбуткової по всіх показниках діяльності привела до того, що de 

facto однакові соціальні послуги надаються приватними підприємствами, товариствами з 

обмеженою відповідальністю, малим бізнесом, державними бюджетними організаціями, 

державними фондами, громадськими організаціями та благодійними фондами, фондами, що 

були створені за окремими законами. 

 

Законодавче поле філантропії в Україні 

Законодавство України надає громадянам право створювати асоціації, засновувати 

фундації, приймати та надавати благодійні пожертви.  Юридичні особи мають право вести 

благодійну діяльність, засновувати фундації та надавати благодійні пожертви.  Загалом 

законодавство України можна вважати позитивним для реалізації та розвитку приватної 



ініціативи в сфері філантропії.  Але, щоб зрозуміти, чому законодавство визнається сьогодні 

найбільшою проблемою розвитку філантропії, потрібно осягнути всю його картину. 

Прийнята рік тому Контитуція України надала громадянам право об’єднуватись в 

політичні партії та громадські організації для здійснення та захисту своїх прав та свобід, а 

також для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. 

До цього Україна стала, фактично, першою з колишніх держав Радянського Союзу, яка 

прийняла окремий закон, що надавав громадянам право для створення громадських 

організацій.  В липні 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 

об’єднання громадян”, завдяки якому громадяни отримали можливість реєстрації громадських 

організацій.  Цей закон був прийнятий щоб легалізувати так звані неформальні групи та рухи, 

що зіграли значну роль в отриманні української незалежності.  Громадським рухам, що набули 

типових рис політичних партій, потрібен був закон, який би регулював їх заснування, роботу та 

розпуск.  Частина неформалів мала риси, що відрізнялись від теоретичного розуміння поняття 

політичної партії і бізнесу новим урядом України.  Тому вони були згруповані в одну велику 

категорію організацій, відмінною рисою яких були наміри задовольняти та захищати соціальні, 

національні, культурні, спортивні та інші спільні інтереси громадян.  Їм було надано назву, 

вживану в комуністичні часи - громадська організація. 

Однією із позитивних сторін цього закону було надання громадянам права 

організовуватись в об’єднання без реєстрації юридичної особи, а через просту легалізацію 

шляхом повідомлення.  Але організації, таким чином, було заборонено вести економічну 

діяльність. 

Організації, що зареєструвались як юридичні особи, мають право вести економічну 

(господарчу) діяльність, тобто заробляти кошти, тільки через створення окремих 

господарських структур. 

Отже, саме поспішність та недосконалість українського законодавства вплинула на 

повільну еволюцію філантропії, повну мішанину понять в цій сфері та забюрократизованість 

процесу реєстрації організацій.  По-перше, статистика щодо організацій занадто ускладнена.  

Державна реєстрація до цієї категорії включає різні групи: від клубів собаківництва та 

мисливських спілок, які слугують інтересам своїх членів виключно, до правозахисних, 

екологічних та благодійних організацій, які слугують широким верствам суспільства, а також 

політичні партії.  Тобто, статистика занадто висока щодо об’єднань громадян, але не включає ті 

організації, що зареєстровані згідно з іншими законами та розпорядженнями.  По-друге, разом 

з ускладненнями з дефініцією неприбуткових організацій (що вимагає кривавої боротьби з 

чиновниками реєструючих органів, вихованими старою системою), цей закон не регламентує їх 

економічну діяльність.  Засновані організаціями підприємства підлягають всім ринковим 



хвилюванням разом з підприємницькими структурами.  По-третє, немає чіткої розподільчої 

лінії між політичною діяльністю партій та громадських організацій, а демаркаційна лінія між 

економічним сектором та філантропією до відчаю бюрократизована подвійною реєстрацією.  

Таким чином, в суспільстві, що прямує від тоталітаризму до демократії, існує мішанина 

цінностей: політичні партії, чиєю метою є боротьба за владу, знаходяться в тому ж 

законодавчому полі, що й організації третього сектору.  Але кілька типів філантропічних 

ініціатив, для здійснення яких необхідна фінансова база, рушили в сектор бізнесу, метою якого 

є накопичення капіталу. 

Подальші законодавчі акти, що були прийняті Верховною Радою та стосувались 

розвитку філантропії в Україні, так і не забезпечили належних умов для участі громадян та 

юридичних осіб в поліпшенні суспільного добробуту через організовану філантропію. (Див.  

Смаль, 1995). 

Відсутність специфікованих та всеохоплюючих законів для неприбуткового сектору та 

благодійництва є хронічною хворобою в Україні.  З перших днів перебування при владі 

українського законодавця були відсутні зрозумілі, неперсоніфіковані норми та регулятивні 

документи.  Співіснування необмежених пільг, які викликали спокусу зловживань, 

законодавчих прогалин, незрозуміло різких урядових дій, заборон, накладених пост-фактум, та 

постійних спроб уряду посилити контроль над громадським сектором, викликали розчарування 

населення в можливостях втілення ініціатив та намірів, які надихнула перебудова. 

Неефективність сучасного законодавчого поля для філантропії є дискусійним питанням 

в усій Східній Європі.  Погляди дослідників на цю проблему відрізняються різкими 

протиріччями.  Наприклад, Брюс Гопкінз та Цінтія Мур вважають, що комбінація 

найсуттєвіших аспектів американського та англійського законодавства, що стосується 

філантропії, зможе допомогти у напрацюванні системи нагляду над благодійними установами 

та сприятиме в розвитку благодійних корпорацій чи некорпоративних асоціацій, або менш 

гнучких благодійних трастів. (Брюс, Мур, 1992).  Інші вважають, що законодавство для 

філантропії в державах, що керуються цивільним кодексом (Україна серед них), визначає 

благодійні організації згідно тільки типу таких організацій, а не згідно з обраною ними місією.  

Це законодавство не містить норм, які б обмежували добровільні організації в їх громадсько-

політичній діяльності.  Проте нелогічно боротись з цим недоліком тільки засобами 

юриспруденції: ця непослідовність може бути пояснена тільки завдяки ретельному аналізу 

історії та соціальних умов кожної нації. (Рандон, Перрі 6, 1994) 

 



УКРАЇНА В ДЗЕРКАЛІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ФІЛАНТРОПІЇ: 

НЕПОСЛІДОВНІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ? 

Будуючи свої власні юридичні системи нові демократії в Східній Європі відбирають 

різні принципи з двох законодавчих традицій - романського або цивільного права (яке 

розповсюджене в-основному на континентальній Європі) та загального права (яке притаманне 

Англо-саксонській традиції).  Англійське поняття благодійництва отримало свою глибину та 

значення ще в часи хрестоносців, коли право на приватну власність передавалось у 

розпорядження благодійних використовувачів.  Відомий Статут благодійних 

використовувачів (1601 р.) надавав широке й об’ємне визначення суспільного добра як 

“вигідного громаді” та визначав категорії реципієнтів благодійництва.  Була встановлена чітка 

межа між приватним та громадським, яка існує понині.  Традиційна модель філантропії була 

привезена до берегів Америки та після довгої серії інших статутів кодекс Статуту Єлизавети 

став міцним підгрунтям, на якому базується поняття благодійного трасту (Холл, 1987).  

 В цивільному праві юридичний статус організації визначається за її формою, а не за 

установчими цілями.  Так склалося історично, що громадяни вибороли собі право створювати 

асоціації, щоб захищати свої та колективні інтереси, та створювати групи, які мають статус 

юридичної особи, діють незалежно від імені своїх членів та представляють перед урядом 

інтереси членів групи від імені групи, а не окремих осіб.  Тому в країнах цивільного права 

асоціації громадян є складовою тканини політичного життя, в той час коли політичні цілі 

особливо заборонені філантропічним організаціям в країнах загального права (Гутрі, 1994).  

Англо-саксонська традиція не довіряє ідеології, вона не дозволяє своїм політичним 

організаціям маскуватися під личиною благодійності.  Це не означає, що неприбутковим 

організаціям взагалі заборонено вести кампанії протесту, але ця діяльність повинна бути 

демонстративно спрямована на підтримку їх благодійних цілей.  Політизація українського 

третього сектору може бути пояснена правовою традицією країн цивільного права та історією 

постійної колонізації, яка примушувала національно-визвольний рух ховатись під маскою 

офіційної благодійності, якщо не вважати правову традицію продуктом цієї самої історії.  Але 

концепція правової традиції висвітлює іншу важливу деталь, яка відрізняє країни цивільного 

права від країн загального права - відносини між особою та державою.  Якщо в попередньому 

випадку держава сприймає інтереси особи тільки всередині групи або якщо вони представлені 

групою, то в останньому випадку держава захищає та заохочує інтереси особи як необхідну 

складову розвитку та вигідні самій державі. 

В законодавчому полі, де культурні та політичні фактори сприяли розвитку приватної 

ініціативи, неприбуткові організації, а саме організації, що не прагнуть матеріальних вигід від 

своєї діяльності, є історичними засобами, через які громадяни та їх групи працюють один для 

одного.  В США неприбуткові організації являють собою ті юридичні та економічні рамки, 



завдяки яким громадяни задовольняють будь-які свої потреби, частково використовуючи їх 

адвокатські та лоббістські можливості.  Економічна теорія пояснює існування неприбуткових 

організацій в США юридичною забороною на розподіл прибутків, яка підвищує довіру 

споживачів до надавачів послуг, коли важко встановити критерії якості цих послуг (Гансман, 

1988).  Завдяки своїй здатності реагувати на певні соціальні потреби в умовах, коли уряд не в 

змозі їх задовольнити, неприбуткові організації зайняли важливе місце в змішаній економіці 

соціального добробуту США (Саламон, 1992). 

В Україні надання соціальної допомоги здійснюється через державну систему закладів, 

що фінансуються з державного та регіонального бюджету.  Ця система знаходиться в стані 

важкої кризи, свідченням чому є значна заборгованість урядом платні для працівників 

бюджетних закладів.  З економічної точки зору українська система соціального забезпечення 

може розглядатись як схема примусового субсидування її платниками податків де уряд 

виступає в ролі монопольного встановлювача контрактних термінів надання послуг.  

Нездатність уряду виконувати терміни контракту привела до виникнення нових незалежних 

агентів в цій системі.  Сьогодні вони виглядають як ініціативи сектору бізнесу, але, фактично 

саме вони є відображенням приватної альтернативи державному соціалізму. 

Українська філантропія майже не мала історичного досвіду та грала тільки другорядну 

роль в системі соціального забезпечення держави.  При даному політичному характері 

українського добровільництва уряд не вагався в прийнятті законодавства, яке б чинило 

перепони асоціаціям громадян в створенні їх матеріальної бази через економічні механізми, 

тобто в діяльності, що загрожувала status quo в системі надання соціальних послуг.   

При проведенні свого міжнаціонального дослідження Саламон і Ангейер зважили, що 

неприбутковий сектор та приватна добровольча діяльність можуть бути не самим значним 

виявленням традиції піклування суспільства (Саламон, Ангейер, 1995).  Вони дійшли до 

висновку, що “наявність сильного добровільного сектору може підкреслювати не наявність, а 

відносну відсутність, або слабкість традиції піклування в суспільстві чи успішне протистояння 

іншому, більш ефективному, висловленню турботи.”  Широкорозповсюджена практика 

міжсімейних та інших видів взаємодопомоги і неформального надання часу та коштів, 

вкорінена в селянське минуле українського етносу, свідчить про існування недооціненого, 

невизначеного прошарку філантропії.  Порівняно мала кількість неприбуткових організацій в 

Україні, яка має велике сільське населення, та відсутність організацій в сільській місцевості є 

підтвердженням цього феномену. 

Відсутність організаційних структур не є показником нездатності українського 

суспільства до самоорганізації.  Філантропія може бути оцінена через призму організованих 

структур швидше як показник цінностей та вірувань учасників процесу.  З-за постійної 

окупації української землі чужоземцями етнічні громади керувались в першу чергу бажанням 



створити життєву націоналістичну та свободолюбиву силу.  Колонізація спричинила 

формування стійкої недовіри населення до влади та сховала національно-визвольний рух у 

вигляді легальної благодійної організації.  Хоч ці організації не відмовлялись від своєї 

благодійної місії та продовжували надавати послуги, в основному в сфері освіти та культури, їх 

характер був політичним за своєю натурою (Лінденмайєр, 1982).  Працьовитість українського 

селянства та відносна відсутність різкої індустріалізації в Україні не загострювала проблему 

злиденності, як це було в іших країнах Європи.  Так що соціальний запит на благодійність міг 

бути задовольнений на рівні громади та сім’ї.  Разом з визначенням державою/церквою 

категорії реципієнтів благодійності
4
 було сформовано національне відношення до офіційної 

благодійності та поняття особистого благополуччя.  Таке відношення передбачало, що 

особистий добробут може бути досягнутий тільки в рамках добробуту всього суспільства, 

залишаючи вирішення приватних проблем на рівні громади та сім’ї.  Централізована та 

забюрократизована система соціального захисту в роки соціалізму була побудована згідно 

всим цим принципам та передбачала ту ж категоризацію реципієнтів.  Таким чином, 

традиційний шар соціальної підтримки був збережений, проіснувавши віками. 

Добровільні приватні організації в роки перебудови виросли саме з мережі щоденної 

сусідської взаємодопомоги.  Бувши більш зорієнтовані політично, ці організації не змогли 

поєднати інтереси людини з інтересами держави, тому що продовжували слідувати історично-

успадкованій моделі, багато в чому відрізняючись від своїх заморських колег. 

Більшість з традиційних філантропічних тенденцій стали застарілими з коллапсом 

імперії комуністів та відносною поразкою націоналістичної ідеології.  Ріст сектору 

неприбуткових організацій в Україні загальмувався з-за неспроможності традиційної 

філантропії поєднати індивідуальну ініціативу з потребами суспільства, з-за неможливості 

створити когорту державних лідерів, які б взяли на себе відповідальність за потреби громади та 

існування людини в ній, та з-за переважаючих хибних ідеологічних стереотипів.  Кожному 

громадянину України повинна бути надана можливість та простір, щоб використати соціальну 

енергію, накопичену за останній режим, для вирішення серйозних соціальних проблем.  Сектор 

має залучити цей цінний ресурс до своїх рамок шляхом створення зв’язків з місцевою 

громадою та розумного використання суспільної енергії. 

  

                                                           
4
 Згідно з прадавнім “Повчанням Володимира Мономаха дітям” (1053-1125) це були сироти, вдови та каліки.  Цей список дуже 

мало змінив свою подобу з того часу. 



ВИСНОВКИ 

З історичної перспективи сучасні протиріччя в третьому секторі можуть розглядатись як 

постійна боротьба за самовизначення.  Релігія, соціальні реалії, національне почуття та 

традиція сформували типову для кожної етнічної групи філантропію.  Історія приватного 

волонтерства в регіоні слідувала іншому курсу, ніж західна.  По-перше, спочатку філантропія 

технічно не була приватною, а скоріше залежала від влади та церкви.  Боротьба за звільнення 

від урядового впливу стала переломною віхою в європейському добровольчому русі.  По-друге, 

філантропічним організаціям часто бракувало хартій та обмежень на філантропічну діяльність, 

вони були втягнуті також в політичну діяльність, часто таємну.  Американська модель 

філантропії здійснюється за допомогою незалежної діяльності третього сектору в 

громадянському суспільстві.  Східно-європейська модель філантропії відрізняється від 

американської тим, що в ній більше уваги віддається захисту культурного надбання й 

національній цілосності, а також своїм загальним відношенням до отримання благодійної 

пожертви (Міжнародна бібліографія, 1997). 

Україна не є виключенням з загальної східно-європейської картини - швидше країна 

переплугована своїми власними протиріччями та історією.  Переглядаючи історію філантропії 

та системи соціального захисту України можна дійти до висновку, що: 

 український етнос традиційно визначив специфічні неформальні форми та мережі 

для досягнення соціального добробуту; 

 організована філантропія спрямовувалась на захист групових інтересів (нації, 

церкви, держави), сплативши дань індивідуального добробуту усередині цієї групи; 

 народ очікував від уряду лідерства в філантропічній діяльності та виконання 

головної ролі в соціальному захисті; 

 об’єктом філантропічної діяльності була в основному освіта, охорона здоров’я, 

мистецтво і культура, а благодійництво надавалось активно-заслуженим категоріям; 

 філантропія в України ніколи не відігравала помітної економічної ролі на відміну 

від США. 

Традиційно й завдяки обставинам асоціації громадян слугували людям мережею для 

соціалізації та колективної діяльності, що надихалась від спільних цінностей та цілей.  

Добровільні інституції в США виконували ті функції, що були обов’язком уряду в інших 

країнах.  Бажання брати участь в діяльності добровільних організацій прийшло в американське 

суспільство після розуміння того, які переваги дає філантропія громадянам перед державним 

наданням соціального захисту, включаючи пересональне задоволення від такого виду участі.  

Філантропія стала допоміжною складовою захисту свободи, коли відповідальність за стан 

суспільства була віддана в руки самих людей.  Найбільш вражаючою рисою сектору є його 



відносна свобода від заборон та, як наслідок - його плюралізм.  В рамках закону будь-яка 

людина може здійснювати яку-завгодно програму або втілювати свої ідеї в життя.  На відміну 

від уряду незалежній групі сектору не потрібно стверджувати, що її ідея чи філософія 

підтримується більшою складовою суспільства, та на відміну від бізнесу, їм не потрібно 

втілювати тільки ті ідеї, які приносять безпосередній прибуток (О’Коннел, 1994). 

Це і є серцевина американської демократії та добробуту, що був досягнений завдяки 

довгому чергуванню різних факторів.  Без сумніву, чиста трансформація американської моделі 

не зможе бути продуктивною в побудові демократії та в досягненні добробуту в Україні.  Але 

універсальні ідеї демократії повинні бути привнесені в українське суспільство, 

використовуючи освітню функцію української традиційної філантропії.  Багато очікувань 

сьогодні покладено на зарубіжну підтримку демократій, що будуються.  Нам потрібна 

модальність, яка не тільки допоможе підтримати існуючі організаційні форми, а й забезпечить 

мобілізацію ресурсів місцевих громад для довготривалого існування оранізацій, що надають 

гуманітарні послуги.   
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