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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Традиційно соціальна сфера в нашій країні – 

це сфера діяльності держави, яка відповідає за реалізацію соціальної політики. 

Останнім часом можна з впевненістю говорити про помітну роль 

некомерційних громадських організацій на ринку соціальних послуг в ході 

співробітництва та фінансової допомоги державним установам соціальної 

сфери. 

Реалізація багатьох перспективних ідей та ініціатив за 

участю громадських організацій найчастіше пов'язані з наявністю джерел 

фінансування. Як правило, кількість ідей та пропозицій у багато разів 

перевищують фінансові можливості громадських органызацій.  Пошук джерел 

фінансування та реальних донорських коштів для реалізації соціально 

орієнтованих та суспільно-значущих проектів є проблемою більшості 

громадські організації Україні. Проблема забезпеченості соціальних проектів 

джерелами безоплатного фінансування наводить на усвідомлену необхідність 

нормування цілеспрямованої стратегії пошуку засобів організації 

фандрайзингу. 

Область фандрайзингу практично нова для нашої країни сфера 

діяльності. Вона розвинена в США та Європі, де розроблена різноманітна 

система пільг та заохочень вкладникам в соціальну сферу, комерційним 

структурам, фондам чи приватним особам. Традиції вільного західного ринку 

заохочують філантропію.   

Соціальна сфера в Україні, як ніяка інша, потребує організованого 

фінансування з позабюджетних фондів. Для більш чіткої та професійної 

організації залучення ресурсів спонсорів та донорів, з'являються першокласні 

фахівці, що вміють поповнювати бюджет громадських організацій.  

Актуальність теми бакалаврської роботи обумовлена досить високою 

значимістю технологій фандрайзингу для розвитку соціальної сфери. Залучення 

уваги до даного виду соціальних технологій необхідна умова на сьогоднішній 

день для більшості суб'єктів та об'єктів соціальної сфери. Упровадження та 

використання технології фандрайзингу дозволить розширити 



фінансові можливості установ соціальної сфери та, як наслідок, збільшити 

ефективність їх функціонування. 

Дисбаланс у фінансуванні громадських організацій є причиною для 

вивчення методів фандрайзингу та їх впровадження на практиці в українських 

реаліях. 

Теоретичну основу даного дослідження склали публікації зарубіжних та 

вітчизняних вчених Т. Ехен, А. Сарджента, А. Димніковой, Г. Тульчинського, 

Л. Кильштедта, Дж.Александера,  К. Карлсона та інших. 

Отже, враховуючи актуальність даної проблеми, темою нашої роботи 

обрано: «Технологія фандрайзингової діяльності в умовах громадських 

організацій». 

Мета: проаналізувати процес технологізації фандрайзингової діяльності в 

умовах громадських організацій. 

Завдання: 

1. Визначити сутнісно-змістовні характеристики фандрайзингу в 

громадських організаціях. 

2. Проаналізувати діяльність громадських організацій як основного 

суб'єкту фандрайзингу. 

3. Провести емпіричне дослідження змісту, форм та методів 

фандрайзингової діяльності в громадських організаціях та порівняти сайти 

громадських організацій. 

4. Розробити технологію фандрайзингової діяльності в громадських 

організаціях.  

Об'єкт: фандрайзингова діяльність некомерційних громадських 

організацій. 

Предмет: процес технологізації фандрайзингової діяльності в умовах 

громадських організацій. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація; емпіричні: опитування, порівняння, аналіз змісту сайтів. 



Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що було 

проаналізовано сутність фандрайзингової діяльності в умовах громадських 

організацій.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що була розроблена 

технологія фандрайзингової кампанії в громадських організаціях.  

Структура дослідження. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, загального висновку, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 50 найменувань, з яких 11 іноземною мовою. 

 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Відповідно до першого завдання було визначено та проаналізовано 

сутнісно-змістовні характеристики фандрайзингу в громадських 

організаціях. Сутність фандрайзингу полягає не тільки в пошуку коштів на 

соціальний проект, а й включає набагато більше механізмів роботи зі 

спонсорами. Метою фандрайзера є не разовий збір коштів, а й напрацювання 

бази спонсорів, які будуть зацікавлені в роботі громадських організацій щодо 

довгострокової перспективи. 

Некомерційною громадською організацією є організація, яка не має на 

меті отримання прибутку. Їх діяльність в Україні регулює законопроект «Про 

непідприємницькі організації». Громадські організації фактично виконують 

функцію посередників-реалізаторів соціальних ідей та програм. Вони діють як 

посередники між державою, комерційними організаціями та суспільством. 

Фандрайзинг є видом ділових комунікацій між ними та їх реальними й 

потенційними донорами. 

Реалізація фандрайзингової кампанії передбачає пошук потенційних 

джерел фінансування та інших ресурсів, обґрунтування потреби в коштах, 

підтримку та розвиток зв'язків з фінансовими донорами, формування 

позитивного іміджу організації. 

2. Проаналізовано діяльність громадських організації як основного 

суб’єкту фандрайзингової діяльності. 

В Україні за останні роки зросла кількість некомерційних громадських 

організацій. Причинами їх створення є розвиток культури, освіти, допомоги 

інвалідам, захисту навколишнього середовища та ін. Але, основна мета будь-

якої громадської організації – це сприяння вирішенню соціальних проблем та 

гармонізації суспільних відносин. 

Реалізація громадською організацією фандрайзингової кампанії 

передбачає пошук потенційних джерел фінансування та інших ресурсів для 

ефективного втілення запланованого соціального проекту, а також, 

обґрунтування потреби у коштах, формування, підтримку та розвиток зв'язків з 

фінансовими донорами. 



Щодо розвитку фандрайзингу в Україні, громадські організації 

розширюють свої можливості, зокрема використання форм та методів співпраці 

з донорами для отримання фінансової допомоги від комерційних організацій та 

підприємств, благодійних фондів, обласних, міських органів управління та 

установ. Саме ці структури можуть бути значним джерелом спонсорських 

надходжень.  

3. Проведено емпіричне дослідження змісту, форм та методів 

фандрайзингової діяльності в громадських організаціях, зроблено 

порівняльний аналіз сайтів вітчизняних та зарубіжних громадських 

організацій. 

В першу чергу, ми оцінили загальні уявлення учасників дослідження про 

професію фандрайзера в Україні. Професія фандрайзера розвивається – так 

вважають 57% опитаних членів громадських організацій. Лише по 8% опитаних 

членів громадських організацій вважають, що професія розвивається швидко 

або, навпаки, знаходиться на тому ж рівні розвитку, що і раніше. 29% 

респондентів відзначають ознаки деградації професії. Аналізуючи це, ми 

робимо висновок про досить сприятливу для фандрайзингу ситуації в країні, 

розвиток благодійництва в цілому, а також стрімкий розвиток інфраструктури 

фандрайзингу (недорогих онлайн-технологій, платіжних механізмів, соціальних 

мереж) знижує бар'єри як з боку донорів, так і з боку фандрайзерів, робить 

фандрайзинг більш доступним в плані часу. 

Аналізуючи результат відповіді на питання про можливості для 

фандрайзингу через приватні пожертвування, ми визначили, що думки 

респондентів розділились майже порівно, 42% опитаних вважає, що кількість 

приватних пожертвувань зменшилась та 39% тих хто думає навпаки. Лише 14% 

респондентів відповіли, що тенденцій до збільшення чи зменшення кількості 

приватних пожертв немає та вони залишаються на тому ж рівні, як і раніше. 

В якості провідних негативних тенденцій в сфері фандрайзингу, були 

відзначені: ускладнення умов участі, надмірний контроль за витрачанням 

коштів, непрозорість конкурсів, висока корупційна складова, наявність серед 

одержувачів великих державних коштів невідомих та непрозорих організацій, 



ідеологізація держпідтримки. Порівнюючи ситуацію з тією, що була до АТО, 

учасники дослідження відзначили скорочення кількості грантодаючих фондів 

та програм. 

Більшість респондентів вважає, що ситуація в українському 

фандрайзингу в цілому поліпшується. Визнаючи наявність ряду перешкод, 

респонденти відзначають зростання приватної та корпоративної благодійності 

(кількості донорів, розміру та регулярності пожертвувань), так і зростання 

професіоналізму фандрайзерів. Динамічно розвиваються популярні мобільні 

технології фандрайзингу та спектр рішень, пов'язаний з інтернет-

фандрайзингом, наприклад, краудфандінг. Респонденти відзначили велику 

кількість благодійних подій, що популярні як серед донорів, так і серед 

фандрайзерів.  

Належна увага приділяється нестандартним фандрайзинг-рішенням. 

Зростає обсяг варіантів фандрайзингової діяльності в рамках корпоративного 

волонтерства та кобрендінга. Як і раніше, велика увага надається адресним 

зборам, особливо через соціальні мережі.  

На другому етапі емпіричного дослідження, проаналізувавши та 

порівнявши сайти громадських організацій ми визначили що з великим 

відривом у списку тематичних пріоритетів в роботі громадських організацій 

лідирують проекти пов’язані з дітьми, особливо адресна допомога дітям при 

смертельній небезпеці. 

Як адресати благодійної допомоги найбільш поширеною цільовою 

аудиторією, на сьогоднішній день, є: учасники АТО та їх сім’ї; внутрішньо-

переміщені особи; хворі діти; діти-сироти; жінки та діти постраждалі від 

насильства; бездомні тварини; літні; люди з обмеженими можливостями; особи 

постраждалі від торгівлі людьми; люди в складній життєвій ситуації 

(малозабезпечені, багатодітні та ін.). 

За даними аналізу сайтів, до непопулярних тем, найбільш складних для 

залучення коштів, належать:  хімічно залежні люди; мігранти; ВІЛ-інфіковані; 

(колишні) ув’язнені; бездомні. 



Отже, в даний час спостерігається сприятлива динаміка розвитку 

фандрайзингу в корпоративних та державних джерелах на тлі визначених 

бар'єрів та побоювань, пов'язаних з державним регулюванням цієї сфери, 

складною ситуацією в економіці. 

Технологія фандрайзингової кампанії – це сукупність заходів, 

спрямованих на висвітлення соціальної проблеми перед спонсором, метою якої 

є залучення коштів на соціальний проект громадської організації. 

Метою реалізації фандрайзингової технології є залучення ресурсів для 

соціальних проектів. 

Завданнями технології фандрайзингової діяльності в громадських 

організаціях є: комплексний аналіз ідей та змісту майбутньої кампанії; 

постановка цілей фандрайзингової кампанії; розробка стратегії реалізації 

фандрайзингової кампанії; розробка плану та програми фандрайзингової 

кампанії; реалізація програми фандрайзингової кампанії; поточний контроль 

кожного етапу реалізації технології; оцінка ефективності методів реалізації та 

результатів. 

Класичним алгоритмом проведення фандрайзингової кампанії в умовах 

громадських організацій є оцінка потреб – вибір потенційних джерел – 

проведення конкретних заходів по залученню конкретних ресурсів – оцінка 

результатів.  

Оптимальним терміном для початку фандрайзингової кампанії – 6-9 

місяців до головного підсумкового заходу проекту, під який шукаються кошти. 

Етапами фандрайзингової кампанії є: 

1. Планування – розробка змістовної програми, визначення витрат, вибір 

видів фандрайзингу. 

2. Реалізація – вибір методів проведення, встановлення відповідальності 

за проведення, виділення коштів. 

3. Контроль за втіленням фандрайзингу, коригування планів з 

урахуванням змін, що відбулися. 

4. Аналіз, тобто, оцінка результатів визначення її ефективності. 



Громадські організації є посередником між державою, комерційними 

структурами та суспільством, щодо здійснення фандрайзингової діяльності. 
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