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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В історії розвитку будь-якої країни можна знайти зв’язок
між формами та видами соціальної роботи і наявних соціальних
проблем. І хоча в Україні соціальна робота як професійна
діяльність загалом тільки починає розвиватися, окремі її види і
форми мають тривалий історичний розвиток. В умовах перехо-
ду до ринкової економіки, різкої зміни характеру і форм со-
ціальних відносин у суспільстві, ламання звичних стереотипів
життєвого досвіду, втрати багатьма людьми особистих соціаль-
них перспектив зростає небезпека соціальних конфліктів, со-
ціально-психологічної депресії.

До непрофесійної діяльності належать різні види добровільної
допомоги і взаємопідтримки, що є невіддільними компонентами
життєдіяльності окремих суб’єктів і соціальної практики зага-
лом у будь-якому суспільстві. Починаючи з 30-х років ХХ ст. у
багатьох країнах значного поширення набули різні форми не-
професійної соціальної роботи, активізувалися зусилля, спря-
мовані на дослідження у сфері розвитку форм і напрямів непро-
фесійної соціальної роботи. Усе це сприяло формуванню орга-
нізаційної моделі добродійності та благодійної діяльності.

Розгортання нових і модернізація традиційних форм органі-
зації соціальної роботи, загострення соціально-психологічної
напруженості в умовах політичної нестабільності й економічної
кризи особливо актуалізують питання організації благодійної
діяльності, методології і технологій її здійснення й відповідного
соціального проектування.

Займаючись проблемами організації благодійної діяльності
на різних рівнях, важливо активно використовувати досвід до-
помоги різним групам населення. Варто також враховувати, що
особливості в організації благодійної діяльності й використанні
окремих її методів зумовлені специфікою теоретико-методологіч-
них підходів до соціальних проблем.

Навчальна дисципліна “Організація благодійної діяльності”
входить до програми підготовки бакалаврів Міжрегіональної
Академії управління персоналом.

Мета навчальної дисципліни — розкрити концептуальну та
змістову сутність напрямів і технологій благодійництва та бла-
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годійної діяльності з урахуванням організаційних закономірно-
стей і особливостей реформування суспільства, що становлять
методологічну основу теоретичної і практичної підготовки спе-
ціалістів цієї галузі.

Зміст програми спрямований на вивчення організаційних і
методологічних принципів упровадження основних моделей бла-
годійництва, розробку організаційних засад благодійної діяль-
ності як цілісного процесу, організаційних основ змістових і
процесуальних компонентів благодійної діяльності, концепту-
альних моделей соціальних технологій, їх типології, виокрем-
лення основних внутрішніх і зовнішніх властивостей, психоло-
гічних моделей і методів соціальної роботи.

У процесі самостійної роботи передбачено використання знань
здобутого під час аудиторних занять навчального матеріалу,
вивчення навчальної і наукової літератури.

Підсумки самостійної навчально-пошукової роботи підбива-
ються під час поточних занять за навчально-тематичним пла-
ном.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  БЛАГОДІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”
№ 
пор. Назва розділу і теми 

 
 

  1 
  2 

 
  3 
  4 
  5 

 
 

  6 
  7 
  8 

 
  9 
10 

 
11 
12 

 
13 
14 

Вступ до організації благодійної діяльності 
І. Соціалізація суспільства як умова соціальної благодійної діяльності 
Сучасні тенденції благодійництва в суспільстві 
Визначення термінів і понять, що характеризують благодійну діяльність 
ІІ. Організаційні засади благодійництва і благодійної діяльності 
Суспільний характер діяльності благодійників і благодійних організацій 
Нормативно-правові основи благодійної діяльності 
Основні напрями благодійництва і благодійної діяльності 
ІІІ. Організаційно-правове регулювання благодійництва і діяльності 
благодійних організацій 
Організаційно-правові форми благодійних організацій 
Статус благодійних організацій 
Статут благодійної організації 
ІV. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної діяльності 
Майно благодійної організації і джерела формування її коштів 
Фінансова діяльність благодійної організації і контроль за її діяльністю 
V. Держава, благодійництво і благодійна діяльність 
Державна підтримка благодійництва і благодійної діяльності 
Звітність благодійної організації 
VІ. Міжнародна благодійна діяльність  
Здійснення міжнародної благодійної діяльності 
Благодійництво і благодійна діяльність іноземних громадян на території 
України 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  БЛАГОДІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Вступ до організації благодійної діяльності
Розділ І. Соціалізація суспільства як умова соціальної

благодійної діяльності (6 год, з них 2 год — лекційні
заняття)

Тема 1. Сучасні тенденції благодійництва в суспільстві
(2 год, з них 1 год — лекційні заняття)

Правове регулювання відносин у суспільстві. Соціальні про-
цеси і соціальні технології. Середовище благодійної діяльності.
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Закономірності соціального розвитку людини. Благодійність у
контексті цивілізованої своєрідності України.

Благодійність як форма соціальної роботи. Спільне і відмінне
у благодійництві, благодійній діяльності та соціальній роботі.
Основні параметри благодійництва і благодійної діяльності (цілі,
методи, структура тощо).

Література [3; 8; 9; 16; 18–20; 25]

Тема 2. Визначення термінів і понять, що характеризують
благодійну діяльність (4 год, з них 1 год — лекційні
заняття)

Соціальна діяльність, соціальні відносини, благодійництво і
благодійна діяльність. Гуманістичний підхід до організації бла-
годійництва в суспільстві — основа благодійної діяльності.

Благодійна організація, благодійники. Набувачі благодійної
допомоги (фізичні та юридичні особи). Підтримка набувачів,
меценатство, спонсорство.

Література [1; 3; 7; 13; 17; 29; 30]

Розділ ІІ. Організаційні засади благодійництва і благодійної
діяльності (16 год, з них 7 год — лекційні заняття)

Тема 3. Суспільний характер діяльності благодійників і
благодійних організацій (2 год, з них 1 год — лекційні
заняття)

Історичне коріння благодійництва і благодійної діяльності.
Благодійність і меценатство в дореволюційній Росії. Джерела
організації благодійної діяльності. Благодійність і соціальна
робота в суспільстві. Благодійність як вид соціальної активності.
Організаційний, операційний і етичний компоненти благодійної
діяльності.

Література [13; 14; 16; 17; 20; 21; 29]
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Тема 4. Нормативно-правові основи благодійної діяльності
(3 год, з них 1 год — лекційні заняття)

Законодавство про благодійництво та благодійні організації.
Нормативно-правові акти регулювання благодійництва і благо-
дійної діяльності.

Політична і організаційна парадигми благодійництва як ос-
нова благодійної діяльності.

Література [1; 8; 18; 19; 22; 30]

Тема 5. Основні напрями благодійництва і благодійної
діяльності (11 год, з них 5 год — лекційні заняття)

Напрями благодійної діяльності як організаційна основа бла-
годійництва в суспільстві. Сприяння реалізації загальнодержав-
них, регіональних, місцевих і міжнародних програм.

Поліпшення матеріального становища набувачів благодійної
допомоги. Сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених,
безробітних, інвалідів та інших осіб, які потребують піклування.

Подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф,
соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам реп-
ресій, біженцям.

Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх
програм, надання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням.

Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації про-
грам національно-культурного розвитку, доступу до культур-
них цінностей і художньої творчості; надання допомоги талано-
витій творчій молоді.

Надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів ма-
сової інформації, інформаційної інфраструктури.

Сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природо-
охоронної справи.

Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної куль-
тури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя,
захисту материнства і дитинства.

Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, істо-
рико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць
поховань.
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Реалізація професійних функцій соціальним працівником: ко-
мунікативної, педагогічної, організаційної, психологічної тощо.

Література [1; 8; 9; 14; 15; 20; 24; 29]

Розділ ІІІ. Організаційно-правове регулювання благодійництва
і діяльності благодійних організацій (13 год, з них
4 год — лекційні заняття)

Тема 6. Організаційно-правові форми благодійних
організацій (4 год, з них 2 год — лекційні заняття)

Організаційно-правові форми благодійництва. Засновники
благодійних організацій. Членська благодійна організація. Ство-
рення благодійних фондів і благодійних установ. Діяльність
фундацій, місій, ліг тощо.

Література [1; 4; 5; 13; 15; 20; 22]

Тема 7. Статус благодійних організацій (4 год, з них 1 год—
лекційні заняття)

Територіальний принцип утворення і діяльності благодійних
організацій. Всеукраїнські, місцеві та міжнародні благодійні
організації. Створення відділень, філій і представництв благо-
дійних організацій. Територія діяльності благодійної організації.

Державна реєстрація благодійної організації. Відмова в дер-
жавній реєстрації благодійної організації. Реорганізація і ліквіда-
ція благодійної організації.

Література [1; 6; 9; 10; 16; 18; 21]

Тема 8. Статут благодійної організації (5 год, з них 1 год —
лекційні заняття)

Основні поняття підстави діяльності благодійної організації (на-
зва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма).
Предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності.

Порядок утворення і діяльності органів управління благо-
дійною організацією. Джерела фінансування і порядок внесен-
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ня змін до статуту. Права і обов’язки благодійної організації та
її членів.

Література [1; 11; 12; 14; 17; 26; 27]

Розділ ІV. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної
діяльності (6 год, з них 2 год — лекційні заняття)

Тема 9. Майно благодійної організації і джерела формування
її коштів (3 год, з них 1 год — лекційні заняття)

Майно і кошти благодійних організацій. Внески засновників
та інших благодійників. Цільові благодійні внески і пожертву-
вання. Надходження від проведення благодійних кампаній.
Доходи від депозитних вкладів і цінних паперів. Господарська
діяльність благодійної організації.

Література [12; 17; 18; 23; 24; 29; 30]

Тема 10. Фінансова діяльність благодійної організації і
контроль за її діяльністю (3 год, з них 1 год —
лекційні заняття)

Спрямованість фінансової діяльності на благодійництво. Облік
коштів для господарської та благодійної діяльності. Порядок
відкриття та ведення банківських рахунків. Надходження бла-
годійної організації від фінансової діяльності. Здійснення конт-
ролю за діяльністю благодійних організацій.

Література [1; 18; 22; 26]

Розділ V. Держава, благодійництво і благодійна діяльність
(6 год, з них 2 год — лекційні заняття)

Тема 11. Державна підтримка благодійництва і благодійної
діяльності (3 год, з них 1 год — лекційні заняття)

Держава в особі органів влади. Захист прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб — учасників благодійництва і благодійної
діяльності. Втручання органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність благо-
дійних організацій.
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Програма церковної взаємодії з державою і суспільством у
соціальній сфері. Благодійні фонди різних конфесій. Діяльність
православних благодійних організацій: мета, форми, методи.

Література [1; 11; 18; 22; 28; 29]

Тема 12. Звітність благодійної організації (3 год, з них 1 год—
лекційні заняття)

Обсяг і форми статистичної звітності благодійних організацій.
Форми, порядок складання і подання фінансової звітності про
використання коштів і майна благодійними організаціями. Відпо-
відальність за порушення законодавства про благодійництво та
благодійні організації.

Література [1; 9; 14; 19; 24; 25]

Розділ VІ. Міжнародна благодійна діяльність (6 год, з
них 2 год — лекційні заняття)

Тема 13. Здійснення міжнародної благодійної діяльності
(3 год, з них 1 год — лекційні заняття)

Досвід зарубіжних благодійних організацій. Часткова бла-
годійність: світовий досвід. Нормативно-правова основа здійснен-
ня міжнародної благодійної діяльності. Пріоритетні напрями в
міжнародній благодійній діяльності. Набувачі міжнародного
благодійництва. Форми міжнародної благодійної діяльності.
Міжнародні благодійні проекти.

Література [7; 10; 15; 22; 24; 26; 29]

Тема 14. Благодійництво і благодійна діяльність іноземних
громадян на території України (3 год, з них 1 год —
лекційні заняття)

Форми здійснення благодійної діяльності іноземними грома-
дянами, особами без громадянства, іноземними і міжнародними
організаціями на території України. Порядок надання гумані-
тарної та іншої матеріальної допомоги.

Література [1; 7; 8; 11; 12; 16; 24; 26]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сучасні тенденції благодійництва в суспільстві.
2. Правове регулювання відносин у суспільстві. Відповідь

обґрунтувати.
3. Спільне і відмінне у благодійництві, благодійній діяль-

ності та соціальній роботі.
4. Основні параметри благодійництва і благодійної діяльності.
5. Гуманістичний підхід в організації благодійництва  в

суспільстві — основа благодійної діяльності.
6. Набувачі благодійної допомоги.
7. Історичні коріння благодійництва і благодійної діяльності.
8. Джерела організації благодійної діяльності.
9. Організаційний, операційний і етичний компоненти бла-

годійної діяльності.
10. Якісні риси специфіки благодійництва і благодійної діяль-

ності.
11. Нормативно-правові акти регулювання благодійництва і

благодійної діяльності.
12. Політична і організаційна парадигми благодійництва як

основа благодійної діяльності.
13. Напрями благодійної діяльності як організаційна основа

благодійництва в суспільстві.
14. Шляхи і напрями реалізації загальнодержавних, регіо-

нальних, місцевих і міжнародних благодійних програм у
суспільстві.

15. Поліпшення матеріального становища набувачів благо-
дійної допомоги.

16. Методи сприяння соціальній реабілітації малозабезпече-
них, безробітних, інвалідів та інших осіб, які потребують
піклування.

17. Доцільність надання допомоги громадянам, які постраж-
дали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних
та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів,
нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям.

18. Шляхи сприяння розвитку науки і освіти, реалізації нау-
ково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, вче-
ним, студентам, учням.
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19. Шляхи сприяння розвитку культури, в тому числі реалі-
зації програм національно-культурного розвитку, досту-
пу до культурних цінностей та художньої творчості; на-
дання допомоги талановитій творчій молоді.

20. Методи надання допомоги в розвитку видавничої справи,
засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури.

21. Технології сприяння розвитку природно-заповідного фонду
та природоохоронної справи.

22. Шляхи сприяння розвитку охорони здоров’я, масової
фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здо-
рового способу життя, захисту материнства і дитинства.

23. Напрями сприяння охороні та збереженню культурної
спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток
історії та культури, місць поховань.

24. Реалізація професійних функцій благодійництва: комуні-
кативної, педагогічної, організаційної, психологічної тощо.

25. Організаційно-правові форми благодійних організацій.
26. Засновники благодійних організацій.
27. Благодійні фонди. Навести приклади.
28. Створення і діяльність благодійних фундацій, місій, ліг

тощо.
29. Територіальний принцип утворення і діяльності благо-

дійних організацій.
30. Всеукраїнські, місцеві та міжнародні благодійні органі-

зації. Наведіть приклади.
31. Створення відділень, філій і представництв благодійних

організацій.
32. Територія діяльності благодійної організації.
33. Доцільність державної реєстрації благодійної організації.
34. Реорганізація і ліквідація благодійної організації.
35. Основні поняття підстави діяльності благодійної органі-

зації (назва, місцезнаходження, статус та організаційно-
правова форма).

36. Предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної
діяльності.

37. Порядок утворення і діяльності органів управління.
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38. Джерела фінансування і порядок внесення змін до статуту.
39. Права і обов’язки благодійної організації та її членів.
40. Використання майна та коштів благодійних організацій.
41. Призначення внесків засновників та інших благодійників.
42. Цільові благодійні внески і пожертвування.
43. Джерела надходження від проведення благодійних кам-

паній.
44. Господарська діяльність благодійної організації.
45. Спрямованість фінансової діяльності на благодійництво.
46. Порядок відкриття і ведення банківських рахунків.
47. Надходження благодійної організації від фінансової діяль-

ності.
48. Методи контролю за діяльністю благодійних організацій.
49. Державна підтримка благодійництва і благодійної діяль-

ності. Навести приклади.
50. Захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб —

учасників благодійництва та благодійної діяльності.
51. Втручання органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та їх посадових осіб у діяльність благо-
дійних організацій.

52. Форми, порядок складання та подання фінансової звітності
про використання коштів і майна благодійними організа-
ціями.

53. Відповідальність за порушення законодавства про благо-
дійництво і благодійні організації.

54. Міжнародна благодійна діяльність. Навести приклади.
55. Нормативно-правова основа здійснення міжнародної бла-

годійної діяльності.
56. Пріоритетні напрями міжнародної благодійної діяльності.
57. Набувачі міжнародного благодійництва.
58. Форми міжнародної благодійної діяльності.
59. Міжнародні благодійні проекти. Навести приклади.
60. Форми здійснення благодійної діяльності іноземними гро-

мадянами, особами без громадянства, іноземними і міжна-
родними організаціями на території України.
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