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Проголошення України незалежною державою в 1991 році, стало 

поштовхом до політичних та економічних перетворень в країні. Процес 

соціального та майнового розшарування суспільства набув на той час особливої 

гостроти, в результаті чого з'явилась категорія громадян, яка потребувала 

соціальної допомоги й захисту. Події останніх місяців в Україні сформували 

нові виклики суспільству та підсилили кризові явища у всіх сферах 

життєдіяльності нашої держави, але разом з тим створили основу для 

формування національної ідентичності, подарували українцям відчуття 

національної гідності та практичний досвід народовладдя.  

 Благодійні організації 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, високі ставки 

оподаткування благодійної діяльності та інколи нелогічні підходи до 

визначення бази оподаткування, а також низький рівень довіри суспільства до 

діяльності благодійників.  



 У сучасному тлумачному словнику української мови, за загальною 

редакцією В.В. Дубічинського благодійність визначено, як добровільну і 

безкорисливу пожертву фізичних або юридичних осіб у вигляді матеріальної, 

фінансової чи організаційної допомоги с.64 [1, с. 64]. Під поняттям 

«благодійність» розуміємо збір та перерозподіл фінансових, технологічних, та 

матеріальних ресурсів отриманих благодійниками , але й також витрачання 

власних коштів, зусиль, особистого часу на вирішення визначених 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» [2 с. 40]. 

Аналізуючи таке твердження, важко заперечити той факт, що благодійники 

керуються виключно гуманними та моральними переконаннями, вони очікують 

на розуміння та підтримку держави, в тих питаннях які стосуються умов 

ведення їхньої господарської діяльності, оподаткування доходів тощо. 

 Аналізуючи сфери благодійної діяльності в Україні, визначені на 

законодавчому рівні та напрями державної соціальної політики, можемо 

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

саме тому гостро стоїть потреба у наповненні реформ соціальним змістом. В 

умовах сьогодення назріла необхідність створення механізму взаємодії держави 

й суспільства в соціальній сфері, створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу, забезпечення гідних умов життя, що сприятиме зростанню добробуту 

громадян та міцності держави. 
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  Рис. 1. Сфери благодійної діяльності в Україні 

  Вагомими перешкодами для вітчизняних благодійників являються: 

1) недосконала законодавча база, 

2) відсутність податкової мотивації 

3) досить низький рівень довіри населення до благодійних організацій. 

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, соціальніпослуги 

Освіта, наука і наукові дослідження 

Охорона здоров’я, спорт і фізична культура 

Культура та мистецтво, охорона культурноїспадщини 

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 міжнароднихпрограм, 

спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану в 

Україні 

Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, 

захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного 

стану 



  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 запропоновані до 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.  

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 біженців на власні картрахунки. Обсяги надходжень 

становлять сотні тисяч та мільйони гривень, які згідно чинного податкового 

законодавства підлягають оподаткуванню. Запропоновано, не включати до 

оподатковуваного доходу суми 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. [3 с. 30]. 

 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. 

Підсумовуючи зазначимо, що благодійна діяльності дає можливість 

зменшити витрати та частково перебрати на себе соціальну відповідальність 

держави щодо вирішення багатьох соціальних проблем. Однак, податкове 

законодавство України несе в собі низку істотних обмежень щодо швидкого й 

ефективного надання благодійної допомоги 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. 
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