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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 Хто хоче приносити користь, той і з 

буквально зв'язаними руками може зробити 

безодню добра.  

    Ф. М. Достоєвський 

 

Постановка проблеми.У сучасних історичних умовах соціальна 

відповідальність держави полягає у розумінні потреб, думок та очікувань 

громади,забезпеченні соціальної рівності та стабільності, шляхом реалізації 

ефективної державної соціальної політики. Проголошення України незалежною 

державою, стало поштовхом до політичних та економічних перетворень, які 

супроводжувались не лише позитивними змінами, але й загостренням раніше 

існуючих проблем.Особливої гостротинабув процес соціального та майнового 

розшарування суспільства і результатомглибокої соціальної диференціації 

стала поява таких категорій громадян, якіпотребують соціальної допомоги та 

захисту,гарантом якого повинна бути держава.Проведення згаданих вище 

реформ показали нездатність державних структур у повному обсязі 

забезпечувати ефективне функціонування органів соціальної сфери. Бюджетні 

соціальні програми, податки, санкції та стимули, соціальна реклама, різного 

виду допомоги, доступні кредити,соціальна робота, соціальні гарантії, соціальні 

стандарти, соціальне замовлення– це неповний перелік понять та явищ, які 

прийнято називати інструментами соціальної політики держави.Проте, не 

завжди їх застосування призводить до очікуваного ефекту. Благодійні 

організації у своїй діяльності доповнюють, а в окремих випадках, повністю 



компенсують роль держави у реалізації соціальних заходів, через неможливість 

останньої здійснювати свої функції внаслідок недостатнього бюджетного 

фінансування, неефективного менеджменту, відсутності узгоджених та 

скоординованих дій відповідних державних структур. Однак існує ряд бар’єрів, 

які перешкоджають ефективному функціонуванню інституту благочинної 

діяльності в Україні, а саме відсутність сприятливого законодавчого підґрунтя, 

недостатність регуляторних методів заохочення такої діяльності, низький 

рівень довіри суспільства до діяльності благодійників. 

 Події останніх місяців в Українісформували нові виклики суспільству та 

підсилили кризові явища у всіх сферах життєдіяльності нашої держави, але 

разом з тим спричинили безпрецедентну трансформацію у ставленні до 

благодійності,стали основою формування національної ідентичності, 

подарували українцям відчуття національної гідності табезцінний практичний 

досвід народовладдя.Активна участь громадяну акціях соціальної солідарності 

та благодійництва стала ознакою формування громадянського суспільства в 

Україні.Саме тому формування інституту благодійності в Україні за сучасних 

умов - це адекватна реакція суспільства на кризові явища в політичній, 

економічній, військовій, соціальній, медичній, транспортній галузях, що в свою 

чергу вимагає теоретичного, правового, організаційного осмислення 

благодійності як інструмента реалізації державної соціальної політики. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби теоретичного 

осмислення такого явища як благодійністьздійснювалисьдослідниками ряду 

наук та наукових напрямів у історії, психології, соціології, соціальній філософії, 

соціальній психології, економіці,політології, культурології та ін. Тема 

благодійності та меценатства створює широке поле для дослідницької 

діяльності.Представлений нами поділ напрямів досліджень феномену 

благодійності є умовним, оскільки, не завждивдається однозначно 

співставитинаукову дисциплінуі напрям дослідження, що дає нам підстави 

говорити про міждисциплінарний характер теоретико-методологічної основи 

дефініції «благодійність». 



           Таблиця 1 

Напрями досліджень благодійності різними науками 

Наука, що досліджує благодійність Напрями досліджень 

 

 

 Історія 

благодійність як краєзнавство, частина 

історії краю, місцевості, біографія і 

діяльність меценатів та їх сімей; матеріальна 

історія будівель, пам’яток культури, творів 

мистецтва, які подаровані благодійниками; 

історичні форми і механізми благодійної 

діяльності; історія діяльності благодійних 

організацій; 

 

Психологія 

мотивація приватних та корпоративних 

благодійників, добровольців і представників 

посередницьких структур, фондів; 

особливості цінностей спільноти активних 

благодійників; благодійна поведінка як 

групова норма; вплив групових норм, 

стереотипів, приписів на благодійні 

установки і поведінку особистості; життєва 

ситуація, як об’єкт благодійної діяльності, 

ситуаційний аналіз; 

Соціологія 

громадська думка, щодо благодійної 

діяльності; благодійність як соціальний рух; 

благодійність як сукупність суспільних 

інтересів; благодійність як механізм 

зниження соціальної напруженості, 

благодійність як фактор подолання 

соціальних ексклюзій; благодійність як 

соціальний капітал і засіб соціальної 

мобільності; благодійність щодо 

різноманітних соціальних груп (сироти, 

особи позбавлені волі, безробітні, 

малозабезпечені і т.д.); вплив благодійності 

на суспільство в цілому і на окремі сфери 

суспільного життя (наприклад, на культуру); 

соціальна робота і благодійність; 

Політологія 

благодійність як ідеологія (державна 

політика, національна ідея; благодійність як 

спосіб зміцнення довіри і кооперації у 

суспільстві; благодійність як прояв 

громадянського суспільства, арена взаємодії 

суспільства і держави; благодійність як 

елемент політичних PR; благодійність як 

знаряддя політичних еліт; соціальна політика 

держави і благодійність (їх співвідношення, 

контроль, законодавче регулювання); 

Економіка 

обсяги інвестицій в благодійність; джерела 

фінансування благодійної діяльності, 

ефективність таких вкладень; ринки 

благодійності; посередництво в 



добродійності і трансакційні витрати; 

благодійність і ринок праці; 

 

Управління 

маркетинговий погляд (посередницькі 

послуги з благодійності як продукт; 

життєвий цикл і просування благодійних 

продуктів); менеджерський погляд 

(благодійність як технологія управління 

організацією, фандрайзинг, підготовка і 

проведення благодійних заходів). 

Складено автором на основі джерела [9]. 

 Різні аспекти благодійності та меценатства досліджували О. Донік, А. В. 

Нарадько, Ф. Я. Ступак, С. Г. Закірова, проблематику відродження 

благодійності опрацьовували в своїх роботах Т.Ніколаєва, Т. Курінна, В. 

Халецький, О. Семашко. 

 Простежується тенденція та підвищення інтересу дослідників до процесів 

формування ефективної державної політики у сфері благодійності, а саме 

формування державними структурами правових, економічних та організаційних 

сприятливих умов для її становлення і розвитку.Комплексне дослідження 

правового статусу благодійних організацій здійснено О.Ю. Літвіною у 

кандидатській дисертації «Правове положення благодійних організацій в 

Україні»[7].Питанню реформування системи оподаткування благодійної 

діяльності в Україні присвячено праці О. Віннікова, М. Лациби[3].

 Динамічний розвиток подій в українському суспільстві дає підстави 

стверджувати, що благодійність стає важливим аспектом життя країни й 

відносин між державою та громадянським суспільством і підкреслює 

актуальність даноїпроблематики та зумовлює потребу подальших наукових 

досліджень. 

 Постановка завдання.Метою даної статті є аналіз поняття благодійності, 

визначення ролі держави, громадськості, окремих осіб у здійсненні благодійної 

діяльності, оцінка бар’єрів, які перешкоджають її здійсненню та обґрунтування 

внесення необхідних змін до законодавства, що сприятиме розв'язанню 

актуальних соціальних проблем суспільства.  



 Виклад основного матеріалу дослідження.У стародавньому суспільстві 

благодійництво не розглядалось як форма прояву гуманізму, його існування 

було зумовлене сформованими на той час традиціями. Тільки із прийняттям 

християнства благодійництво стало суспільної чеснотою як «прояв жалю до 

ближнього й моральний обов'язок того, хто має, поспішати на допомогу 

незаможному...» – саме так визначає благодійність енциклопедія Ф.А. 

Брокгауза й І.А Ефрона [1]. Благодійністьв українському соціумііснувала 

здавна, поступово переростаючи у сталі традиції, що жили століттями й 

передавались з покоління в покоління. Проте для сучасної української 

державності це явище досить нове, точніше, таке, що знаходиться у стані 

становлення. У радянський період реалізація соціальних програм розглядалася 

винятково як функція держави і фактично «одержавлених» громадських 

організацій. Тільки зі здобуттям незалежності приватна недержавна діяльність в 

Україні у цій галузі стала розвиватися більш інтенсивно.  

 У сучасному тлумачному словнику української мови, за загальною 

редакцією В.В. Дубічинськогоблагодійність визначено, як «добровільну і 

безкорисливу пожертву фізичних або юридичних осіб у вигляді матеріальної, 

фінансової чи організаційної допомоги»[10]. 

 Я.М. Буздуган трактує благодійність як «інвестування соціальної сфери» 

[2].Важко заперечити такий зміст благодійної діяльності, оскільки в процесі 

вирішення гострих соціальних проблем – окремі благодійники та благодійні 

організаціїіфонди роблять значний внесок у розвиток та ефективне 

функціонування сфери соціального захисту. Під поняттям «благодійність» 

розуміємо не лише збір,накопичення та перерозподіл фінансових, 

технологічних, матеріальних ресурсів отриманих благодійниками, але й також 

витрачання власних зусиль, особистого часу благодійників на вирішення 

визначеного кола соціальних проблем. 

 Проте, усе частіше дослідники наголошують на прагматичних мотивах 

благодійності. Характерною й показовою є оцінка благодійницької діяльності 

родини Терещенків, яку дав О. М. Донік: «Терещенки були типовими 



представниками тогочасної соціально-економічної системи, посилювали 

економічну могутність Російської імперії, створювали для неї авторитет, 

експлуатували трудящих, примножували свої багатства. Таким чином, вони 

становили міцну, здорову та стабільну економічну силу суспільства» [5]. 

 Правове регулювання благодійної діяльності в Україні здійснюється 

Конституцією України, Бюджетним кодексом України(в частині питань, 

пов’язаних з благодійною діяльністю), Податковим кодексом України(в частині 

питань, пов’язаних з оподаткуванням доходів пов’язаних з благодійною 

діяльністю), Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» та іншими нормативно-правовими актами. Основним нормативним 

документом, що визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, 

забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на її 

розвиток є саме Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» від 05 липня 2012 року № 5073-VI (далі – Закон), що набрав 

чинності 3 лютого 2013 року. 

 Законом визначеноблагодійність як добровільну особисту та/або майнову 

допомогу для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації 

благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара; благодійник - дієздатна 

фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна 

організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної 

діяльності, відповідно. Також, визначено норми законодавчого врегулювання 

благодійної діяльності, виокремлено види благодійних організацій, сфери та 

порядок управління ними. Зокрема, пунктом 2 статті 3 Закону встановлено 

виключний перелік сфер благодійної діяльності, цілями якої є надання 

допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у цих сферах, а також 

їх розвиток і підтримка[6]. 
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  Рис. 1. Сфери благодійної діяльності в Україні 

Джеререло: 

 Аналізуючи поняття «соціальна політика держави» на першийплан 

виступають такі його сутнісні риси як«створення та регулювання соціально-

економічних умов життя суспільства», «усунення негативних наслідків 

функціонування ринку», «забезпечення соціальної справедливості й соціально-

Сфери благодійної діяльності 

Екологія, охорона довкілля, захист тварин, запобігання 

природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків 

Допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних 

конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога, 

права людини і громадянина та основоположні свободи 

Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги  

Освіта, наука і наукові дослідження 

Охорона здоров’я, спорт і фізична культура 

Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини 

Розвиток міжнародної співпраці України, стимулювання 

економічного росту і розвитку економіки України та її окремих 

регіонів та підвищення конкурентоспроможності України 

Розвиток територіальних громад, сприяння здійсненню 

державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, 

спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану в 

Україні 

Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, 

захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного 

стану 



політичної стабільності у країні», «розподіл і перерозподіл доходів», 

«забезпечення розвитку соціальної інфраструктури», «захист навколишнього 

середовища». 

 Аналіз сфер благодійної діяльності в Україні, що визначені  на 

законодавчому рівні та напрямів державної соціальної політики, дозволяє нам 

зробити висновок про те, що вони направлені на досягнення однакових цілей, 

реалізація яких вимагаєнаповненняреформ соціальним змістом.В умовах 

сьогодення, назріла необхідність взаємодії держави,бізнес-структур, 

недержавних організацій й суспільства в реалізації завдань та вирішенні 

проблемних питань соціальної сфери. Поєднання ефективного використання 

бюджетних коштів і ресурсів недержавних структур, за умови злагодженого та 

ефективного функціонування державних механізмів, дозволитьвирішувати 

проблеми конкретних соціальних груп,створить гідні умови життєдіяльності 

людини, що сприятиме зростанню добробуту громадян, захисту національних 

інтересів та міцності держави.За всієї багатоманітності трактувань 

національних інтересів інтереси будь-якої країни як інтереси народу цієї країни 

можна звести до трьох основних положень: по-перше , це забезпечення 

територіальної цілісності країни і єдності народу, як нації політичної; по-друге, 

забезпечення безпеки життя для всіх громадян країни; і, по – третє, 

забезпечення зростання добробуту населення [11]. Політика держави повинна 

бути направлена на те, аби знівелювати загрози правам і свободам людини, 

основоположним інтересам і цінностям суверенної національної держави. 

 В пересічного громадянина може складатись враження, про те що 

благочинні організації, благочинні фонди в Україні звільнені від оподаткування 

своєї діяльності, або сплачують умовні, символічні податки. Насправді, 

податкове законодавство України несе в собі низку істотних обмежень на 

можливість швидко й ефективно надавати благодійну допомогу тим, хто її 

гостро потребує. Сьогодні коли суспільство мобілізувало свої зусилля у 

вирішенні багатьох проблем, які вимагають значних фінансових ресурсів і 

терміновості у прийнятті рішень,благодійна діяльність підлягає оподаткуванню, 



що абсолютно не відповідає світовим та європейським стандартам 

благодійності. 

 Вагомими перешкодами для вітчизняних благодійників являються: 

1) недосконала законодавча база, 

2) відсутність податкової мотивації, 

3) досить низький рівень довіри населення до благодійників. 

 В червні 2014 року у Верховній Раді України зареєстровано ряд 

законопроектів(4172а, 4173а, 4176а), які стали результатом роботи групи 

експертів, за участю представників благодійних фондів та організацій.Рішення, 

які були запропонованідо публічного обговорення, відображено у зазначених 

документах, метою яких є створення сприятливих умов для розвитку 

благодійності в Україні, в тому числі і вирішення питань допомоги пораненим, 

біженцям, військовим, сім’ям загиблих та зниклих без вісті на Майдані.

 Одним із основних завдань зареєстрованих законопроектів є підвищення 

неоподаткованого мінімуму нецільової та цільової благодійної допомоги, яка 

становить 1710 гривень на рік та 142 гривні на місяць,відповідно, що не дає 

змоги задовольнити мінімальні базові потреби особи, яка її потребує. Все, що 

перевищує зазначену суму вважається доходом фізичної особи та підлягає 

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.Результатом таких 

обговорень, стало прийняття рішення про лобіювання підвищення 

неоподаткованого мінімуму до рівня європейських країн  - 30 мінімальних 

заробітних плат на рік, що становить близько 3 тис. гривень на місяць. Також 

запропоновано надання благодійної допомогине лише у вигляді коштів або 

матеріальних цінностей, аі у вигляді благодійних (безкоштовних) послуг[8]. 

 Щодо змін до Бюджетного кодексу, в частині переліку видатків, що 

здійснюються з Державного бюджету України, йдеться пронадання  

благодійним організаціям права отримувати фінансову підтримку за рахунок 

бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а 

також бюджетних коштів для надання соціальних послуг. 



 Ще однією новелою, стала пропозиція розширити спектр надавачів 

благодійних послуг з лікування та навчання: надавати благодійні послуги з 

лікування та навчання зможуть не лише українські державні медичні та 

навчальні установи, але й установи інших форм власності, та закордонні 

медичні установи. 

 Вкрай гостро стоїть питання, щодо захисту волонтерів, які збирають 

кошти на купівлю медичних препаратів та устаткування для поранених, 

спорядження для військовослужбовців, харчування та засоби першої 

необхідності для біженцівна власні картрахунки. Обсяги надходжень 

становлять сотні тисяч та мільйони гривень, які згідно чинного податкового 

законодавства підлягають оподаткуванню. Запропоновано, не включати до 

оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у 

будь-якій формі, що надається на користь платника податку, незалежно від її 

розміру, якщо платник податку в межах звітного податкового року використав 

суму такої благодійної допомоги для благодійної пожертви благодійній 

організації або для надання благодійної допомоги іншим особам. 

 Стосовно податкової мотивації, слід згадати про такі країни як 

Португалія, Польща, Угорщина, в яких податкові стимули для благодійної 

діяльності дозволили здійснити вагомі зміни у сфері культури та модернізувати 

галузь медицини. В Україні податкові стимули для благодійності начебто 

існують, але порівняно з європейськими державами вони дуже обмежені та 

ускладнені, і більшість благодійників не можуть ними скористатися[3]. 

 У аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень 

при президентові України про "Державне фінансування громадських 

організацій: зарубіжний досвід та рекомендації щодо впровадження в Україні" 

згадується досвід європейських країн, де поруч із прямою фінансовою 

підтримкою громадських організацій з боку держав запроваджено також 

систему непрямої фінансової підтримки у формі податкових пільг або 

звільнення від податків, яка спрямована на заохочення і стимулювання їх 

діяльності. У більшості європейських правових системах визнається важливість 



ролі громадських організацій у покращенні умов життєдіяльності суспільства 

на підставі чого суспільно-корисним організаціям надається цілий ряд 

податкових пільг. Серед найбільш поширених: 

• звільнення або пільга з податку на доходи організації; 

• податкові пільги для донорів (благодійників), якщо пожертву зроблено на 

користь певної організації; 

• звільнення або пільга з податку на доходи бенефіціарів – громадських 

організацій - наприклад, якщо громадська організація виплачує стипендію, 

стипендіат звільняється від сплати з неї прибуткового податку. І оскільки ці 

форми пільг є недоотриманими державою податковими надходженнями, 

традиційно вони розглядаються як непрямі державні субсидії організаціям і їх 

жертводавцям[4]. 

 Окрім податкового тиску,вагомимиперешкодами для розвитку 

благодійності, як інструменту соціальної політики є шахрайські схеми, 

нецільове використання благодійних коштів і як наслідок пересторога та 

недовіра суспільства до благодійних організацій.Причинами такого ставлення 

також можуть бути інколи непрофесійна діяльність благодійних організацій у 

питаннях залучення ресурсів та їх ефективного розподілу, низький рівень 

управлінської культури персоналу, недостатній рівень поінформованості 

суспільства та популяризації інструментів благодійництва в українському 

бізнес-середовищі. Стосовно зловживань у благодійному секторі, діяльність 

фондів зобов'язана бути максимально прозороюз визначеним регламентом її 

контролю, як державними так і громадськими інституціями. 

 Висновки з даного дослідження.Підсумовуючи зазначимо, що 

благодійна діяльності дає можливість зменшити витрати та частково перебрати 

на себе соціальну відповідальність держави щодо вирішення багатьох 

соціальних проблем.З огляду на отримані результати дослідження виокремлено 

низку першочергових завдань, реалізація яких сприятиме подальшому 

зміцненню та розвитку благодійностів Україні, зокрема йдеться про внесення 

змін до законодавства стосовно оподаткування діяльності благодійних 

http://www.niss.gov.ua/articles/811/


організацій. На тлі існуючих проблем, таких як дефіцит соціального бюджету 

держави, поточна політична та соціально-економічна ситуація вирішення 

зазначених питань є терміновим і невідкладними, оскільки благодійники та 

благодійні інституції не зможуть не лише брати на себе нові зобов'язання, 

стосовно вирішення низки соціальних проблем, але для них стане 

неможливимвиконання тих функцій, які держава їм вже делегувала внаслідок 

неспроможності виконувати їх самостійно. 
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Анотація 

Повстин О.В. 

БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Мета.Визначення ролі держави, громадськості, окремих осіб у здійсненні 

благодійної діяльності, оцінка бар’єрів, які перешкоджають її здійсненню та 

обґрунтування внесення необхідних змін до законодавства, що сприятиме 

розв'язанню актуальних соціальних проблем суспільства. 

Методика дослідження.В дослідженні використано низку наукових 

методів:ретроспективний метод (використаний для розуміння історичного 

розвитку благодійності), формально-логічний метод (для характеристики 

особливостей правового положення благодійних організацій), метод 

класифікації (виявлено напрями наукових досліджень благодійної діяльності), 

завдяки методу узагальнення та описовому методу опрацьовано фактичний 

матеріал дослідження (конкретні випадки реалізації благодійності), 

аналітичний метод використовується для аналізу сучасних суспільно-правових 

умов для реалізації благодійності як інструмента соціальної політики держави. 

Результати.Доведено, що благодійна діяльність дає можливість зменшити 

витрати та частково перебрати на себе соціальну відповідальність держави 

щодо вирішення багатьох соціальних проблем та стати ефективним 

інструментом соціальної політики держави.Дослідженням виокремлено низку 

першочергових завдань, реалізація яких сприятиме розвитку благодійності в 

Україні, зокрема йдеться про внесення змін до законодавства стосовно 

визначення правового статусу благодійників та благодійних організацій, 

оподаткування їх діяльності.  

Наукова новизна.Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, 

що даною розвідкою здійснено комплексний аналіз проблем економічного та 

правового положення благодійних організацій в сучасній Україні, обґрунтовано  

нові теоретичні аспекти й важливі висновки та положення з практичної точки 

зору. 



Практична значущість.Забезпечення сприятливих умов оподаткування 

благодійних організацій та благодійної діяльності, узгоджених з загальною 

стратегією реформування податкової системи дасть змогу 

ефективновирішувати актуальні проблемижиттєзабезпечення соціально 

незахищених верств населення, а також осіб, що постраждали внаслідок 

кризових ситуацій та акцій протестів.Крім того, результати дослідження 

можуть бути використанні при викладанні дисциплін зі спеціальності 

«Соціальна робота». 

Ключові слова:благодійність, благодійна організація, соціальна політика 

громадянське суспільство, податкова мотивація. 

 

Annotation 

Povstyn O.V. 

CHARITY AS AN INSTRUMENT OF REALIZATION OF PUBLIC SOCIAL 

POLICY 

Purposeis todeterminatethe role of the state, public, individuals in realization of 

charity activity, estimation of barriers, that prevent itsimplementation and 

justification for changes to the legislation, that contribute to solving urgent social 

problems. 

Methodology of research.In research is used a number of scientific methods: 

retrospective method (used for understanding of historical development of charity), 

formally-logical method (used for description of features of legal position of charity 

organizations), method of classification (applied in order to identify the directions of 

scientific researches of charity activity), method of synthesis and descriptive method 

(processed factual research, including specific case of the charity) an analytical 

method is used for the analysis of modern publicly-legal terms for realization of 

charity as instrument of social policy. 

 

Findings.Proved that philanthropy can reduce government spending and 

partially assume the social responsibility of the state, concerning the solution of many 



social problems and become an effective instrument of social policy.The study 

singled out a number of priorities, the implementation of which will contribute to the 

development of philanthropy in Ukraine, said amending the legislation on the legal 

status of philanthropists and charitable organizations, taxation of their activities. 

Originality.The scientific novelty of the results is that this exploration of a 

complex analysis of economic and legal status of charities in modern Ukraine, 

reasonably new theoretical aspects and important findings and position from a 

practical point of view. 

Practicalvalue.Creating an enabling environment taxation of charities and 

charitable activities, consistent with the overall strategy of reforming the tax system 

will help effectively address urgent problems of life support socially disadvantaged 

groups and individuals affected by crises and protests. . Furthermore, the results can 

be used in teaching courses in the specialty "Social Work". 

Keywords:charity, charity organization, social politics civil society, tax 

motivation. 

Аннотация 

Повстын О.В. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Цель.Определение роли государства, общественности, отдельных лиц в 

совершении благотворительной деятельности, оценка барьеров, 

препятствующих ее осуществлению и обоснование внесения необходимых 

изменений в законодательство, что будет способствовать решению актуальных 

социальных проблем общества. 

Методика исследования.В исследовании использован ряд научных 

методов: ретроспективный метод (использован для понимания исторического 

развития благотворительности), формально-логический метод (для 

характеристики особенностей правового положения благотворительных 

организаций), метод классификации (выявлены направления научных 

исследований благотворительной деятельности), благодаря методу обобщения 



и описательному методу обработано фактический материал исследования 

(конкретные случаи реализации благотворительности), аналитический метод 

используется для анализа современных общественно-правовых условий для 

реализации благотворительности как инструмента социальной политики 

государства. 

Результаты.Доказано, что благотворительная деятельность позволяет 

уменьшить расходы и частично взять на себя социальную ответственность 

государства по решению многих социальных проблем и стать эффективным 

инструментом социальной политики государства. Исследованием выделены ряд 

первоочередных задач, реализация которых будет способствовать развитию 

благотворительности в Украине, в частности речь идет о внесении изменений в 

законодательство, относительно определения правового статуса 

благотворителей и благотворительных организаций, налогообложения их 

деятельности. 

Научная новизна.Научная новизна полученных результатов заключается в 

том, что данной разведкой осуществлен комплексный анализ проблем 

экономического и правового положения благотворительных организаций в 

современной Украине, обоснованы новые теоретические аспекты и важные 

выводы и положения с практической точки зрения. 

Практическая значимость.Обеспечение благоприятных условий 

налогообложения благотворительных организаций и благотворительной 

деятельности, согласованных с общей стратегией реформирования налоговой 

системы позволит эффективно решать актуальные проблемы жизнеобеспечения 

социально незащищенных слоев населения, а также лиц, пострадавших в 

результате кризисных ситуаций и акций протестов. Кроме того, результаты 

исследования могут быть использованы при преподавании дисциплин по 

специальности «Социальная работа». 

Ключевые слова: благотворительность, благотворительная организация, 

социальная политика гражданское общество, налоговая мотивация. 

 



 


