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Історія Н о т о 8аріеп8 нараховує 
близько 40 тис. років, з яких 
історія держав, створених в ре
зультаті соціяльного прогресу 
людського суспільства, займає не 
більше 5 — 6 тис. років. Із інсти
тутами держави зародилося і гро
мадянство у вигляді формально 
зафіксованого зв'язку держави і 
людини, за яким передбачалися 
певні права і обов'язки останньої 
перед державою. Включення гро
мадянина у систему державних 
відносин зумовило поділ майже 
всіх суспільних відносин на дер
жавні та позадержавні, що. при
вело до формування і розвитку 
громадянського суспільства. 

Традиційно «громадянське 
суспільство» визначається як 
сукупність суспільних відносин, 
що розвиваються у позадержавній 
сфері'. Питання про походжен
ня, історичну долю, етапи ро
звитку та хронологічні межі ф о -
мадянського суспільства зали
шається відкритим-. Проте, на 
думку більшости дослідників, 
незаперечно, що громадянське 
суспільство виникло і розвива
лось разом з державою. З форму-
ванням держави пов 'язана і 
стрімка соціяльна та майнова 
диференціяція суспільства, яка у 
свою чергу створила не тільки 
потреби у благодійній діяльності, 
а й мінімально необхідні переду
мови для її надання (значний 
матеріяльний статок у деяких 
соціяльних прошарків населен
ня, певний рівень суспільної 
свідомості, зацікавленість держав
ної влади та аристократичної еліти 

суспільства у помягшені со-
ціяльної напруженості). 

Проблема походження бла-
годійпости, місця благодійної 
діяльности за різних історичних 
епох та систем суспільних 
відносин, форми благодійности і 
їх еволюція, співвідношення по
нять «благодійність» і «меценат
ство» й досі залишається диску
с і й н о ю . У наукових колах 
відсутня єдина або широко виз
нана думка цієї наукової і 
суспільної проблеми. Сучасні 
визначення благодійности пере
важно грунтуються на ем
піричному матеріялі діяльности 
благодійних організацій, приват
них осіб та на висновках науко-
вихдосліджень у галузі суспільних 
наук, які переважно порушували 
питання благодійности у межах 
своєї провідної проблематики. 

Під «благодійністю» звичайно 
розуміють надання приватними 
особами і організаціями підтрим
ки і матеріяльної допомоги 
бідним, сиротам, інвалідам та ін. 
Н а й п о п у л я р н і ш а рос ійська 
енциклопедія Брокґауза- Ефрона 
визначає благодійність (благот-
ворительность) «как проявление 
сострадания к ближнему и нрав-
ственную обязанность имущего 
спешить на помошь неимуще-
му. . .» \й словник 
В.Даля характеризує особу 
благодійника як «творящего, де-
лающего добро другим»^ «Слов
ник української мови» — як над
ання «приватними особами 
матеріяльноїдопомоги, підтрим
ку бідним, сиротам та ін.»\ 



Більшість інших словників та 
енциклопедій, що дають визна
чення цього поняття, а іноді й 
короткі історичні нариси розвит
ку благодійпости, здебільша ро
зглядають останню окремо від 
відповідної історичної епохи та 
тогочасних суспільних відносин, 
підкреслюючи її моральне зна
чення. Протягом X I X —початку 
XX ст. досить впливовою була 
теза про безпосередній зв 'язок 
благодійности з християнством, 
яке розглядалося як ідейне дже
рело благодійности^. Проте сама 
практика благодійної допомоги 
(аналоги цьому явищу існували 
наприклад, у мусульманському 
суспільстві) та новітні досліди 
суспільних наук засвідчили, що 
м о р а л ь н і п р и н ц и п и б л а г о 
д ійности не суперечать релі
гійним канонам жодної з трьох 
с в і т о в и х р е л і г і й . П о н я т т я 
« б л а г о д і й н о с т и » у в і й ш л о у 
с у с п і л ь н у с в і д о м і с т ь я к гу
маністичний п о к л и к л ю д и н и йти 
на допомогу нужденним, неза
л е ж н о від рел іг ійно ї , н а ц і о 
нальної, расової, соціальної при-
н а л е ж н о с т и чи п о л і т и ч н и х 
або світоглядних переконань. На 
нашу думку, к о н с т р у к т и в н и м 
підходом до розв 'язання вище
названої проблеми може стати 
вивчення і аналіз благодійности 
не як окремого акту (вчинку) 
видатноїособистости, групи при
ватних осіб, приватного товарис
тва , д е р ж а в и , ц е р к в и , а я к 
суспільного в ідношення у межах 
громадянського суспільства кон
кретної історичної епохи. 
Перші достовірні відомості про 

безкоштовну допомогу держави 
та окремих осіб, яку можна на
звати благодійною, припадають 
на епоху античности. На відміну 
від теократичних держав Старо
давнього Сходу (Єгипту, М е 
жиріччя) , які охоплювали прак
т и ч н о всі с ф е р и с о ц і я л ь н о -

економічного і політичного жит
тя, у античних полісах зворотний 
зв 'язок громадян з державою пе
редбачав наявність розвинутих 
ф о м а д я н с ь к и х прав. Вони на-
дава)іи широкі можливості для 
реальної участи у державному 
управлінні в і д н о с н о з н а ч н и м 
соціяльним прошаркам населен
ня. У свою чергу це вимагало від 
громадян полісу значної особис
тої свободи, без якої ефективне 
функціювання державного ме
ханізму полісу було неможливе , 
що і зумовило зацікавленість у 
підтримці заможними громадя
нами і державою найбідніших 
громадян. В античну епоху у 
грецьких полісах та Римській 
республіці формується розвину
те громадянське суспільство, у 
якому д е р ж а в а і багатії вва
ж а ю т ь с в о ї м о б о в ' я з к о м 
підтримувати нужденних. Проте 
для того, щоб отримати частку з 
державних припасів та грошей, 
треба було належати до стану 
громадян полісу або Римської 
держави. Тільки на них розпов
сюджувалося піклування замож
ної аристократі ї та державної 
влади, всі інші категорії населен
ня з а л и ш а л и с я п о з а б л а г о 
д ійницькою допомогою. Напе 
р е д о д н і р о з п о д і л і в 
хліба або грошей у полісах часто 
проводилися переписи населен
ня з метою обліку осіб, які нале
жали до громадянського стану. 
Такий облік громадян в Афінах 
було проведено Періклом (бл. 
490 — 429 рр. до Н .Є. ) , перед 
в е л и к и м р о з п о д і л о м х л і б а . 
Наслідком «афінського перепи
су» стало обернення на рабів 
греків, що були внесені до грома
дянських списків , однак не мали 
д ійсних г р о м а д я н с ь к и х прав . 
Приклад державної влади пере
ймали і багатії грецьких полісів, 
які здійснювали безкоштовний 
розподіл хліба, вина та грошей 

для громадян полісу під час чис
ленних грецьких свят. 
Римський сенат ще у Уст . до н.е. 

с т в о р и в х л і б н е у п р а в л і н -
н я ( а п п о п а ) , я к е з а й м а л о с я 
щорічним підвозом хліба для його 
продажу біднякам за зниженими 
цінами. Перший префект уп
равління (ргаеГесШ8 аппопае) був 
призначений у 439 р. до н.е. Ця 
посада була настільки почесною, 
що протягом п'яти років залиша
лася за Помпеєм (бл. 106 — 48 рр. 
до н.е.). Імператор Август (27 р. 
до н.е. — 14 р. н.е.), досягнувши 
імперської влади, прийняв та
кож і титул префекта управління, 
що свідчило про винятково важ
ливе з н а ч е н н я цієї посади у 
ієрархії влади С т а р о д а в н ь о г о 
Риму^. За часів імперії безкош
товні роздачі хліба та грошей 
набувають масового характеру і 
с т а ю т ь т и п о в и м з а с о б о м 
внутрі ш н ьої і м перс ької п ол іти ки. 
Не дивно, що у одній із найбільш 
поширених у античному світі мов 
— грецькій не було навіть слова, 
що відповідало за змістом сучас
ному поняттю «благодійности». 
Тільки ф е ц ь к е гХгцііту за своїм 
значенням наближалося до су
часного «милосердя», яке пізніше 
у церковній мові перетворилось 
в л а т и н с ь к е сагіІаЬіІіз (бла -
годійний)^ Та все ж, незважаючи 
на тісний зв 'язок з державною 
політикою, утилітарними інте
ресами античних благодійників, 
тогочасне суспільство зробило 
величезний крок для допомоги 
своїм громадянам, порівняно з 
стародавніми деспотіями Сходу. 
Важливо і інше: те, що вже у 
язичницькому світі ідея допомо
ги ближньому, хоч і в обмежено
му вигляді, отримала своє грома
дянство у системі тогочасних 
суспільних цінностей. 

Розпад Римської імперії і роз
повсюдження християнства пок
лали початок «християнської ери» 
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благодійності, що домінувала 
протягом століть до епохи 
пізнього середньовіччя. Центр 
суспільного життя з античного 
міста переміщається у феодаль
ний маєток середньовіччя. 
Соціяльні відносини набувають 
строго фіксованого зв'язку осо
бистої залежности, який оформ
ляється у систему сослівної 
ієрархії. Історичний простір, у 
якому в урізаному вигляді 
зберігається громадянське 
суспільство, залишається у поо
диноких містах, де вряди-годи 
було міське самоврядування. 
Строгої сослівної ієрархії набу
ває і середньовічне місто, у якому 
благодійна допомога зосе
реджується у руках батьків міста 
та цехової верхівки, які здебіл ьша 
використовують її у своїх мер
кантильних інтересах. 
Найбільшими осередками бла

годійної допомоги стають церк
ви і монастирі, які були у середні 
віки притулками для потерпілих 
від природного лиха або чергової 
спустошливої війни. Жебрак, 
зустріч з яким у стародавні часи 
вважалася лихою прикметою, був 
оголошений Богоугодною фі
гурою. Благодійність стає нор
мою християнської моралі та 
втіленням чеснот справжнього 
християнина. Вона активно 
використовується і у церковній 
політиці. 
Та все ж попри всі передумови і 
особливості розвитку християнсь
кої благодійпости, її загальний 
внесок у надані реальної допо
моги нужденним, впровадження 
ідеї милосердя у суспільну 
свідомість надзвичайно вагомий 
й досі гідно неоціненний. Догма
ти християнської релігії стали 
носіями принципово нової ети
ки, нового розуміння природи 
людини,таїїмісцяусвіті. Майже 
двохтисячолітня історія христи
янства мала результатом внесен

ня у скарбницю світової культу
ри ідеалу всеохоплюючої любові 
як основи людського буття. Ідея 
християнського милосердя, звер
нена до душі та серця людини, 
увійшла до фундаментальних 
норм людської етики. Вона стала 
провідною ідеєю діяльности ба
гатьох благодійників різних часів 
і народів. 

Окрім християнської бла-
годійности, допомога надавала
ся у формі «монаршої милос
тині» та подібних пожертв фео
дальних багатіїв, яка порівняно з 
античним суспільством набула 
відверто утилітарного характеру. 

Стрімкий розвиток жебрацтва 
та бродяжництва у XIV — XVI ст., 
який викликав появу надзвичай
но суворих законів проти жеб
рацтва, кінець кінцем примусив 
монархів та їхніх урядовців пере
класти піклування за своїми 
бідними на місцеві приходи (об-
щини)^. Поширення цих законів 
сповістило про початок нової істо-
ричної епохи. 
Розклад міцної сослівної ієрархи, 
що охопив майже всі соціяльні 
верстви, збільшення маргі
нальних прошарків населення та 
поява нових «носіїв соціяльного 
прогресу» — купецтва, об'єдна
ного у торговельні компанії, та 
підприємців-мануфактурників, 
розширення географічних меж і 
значно більша цілісність Євро
пи, — стали необхідними пере
думовами переходу від бла-
годійности середньовіччя до 
благодійности нового часу, яка 
пліч-о-пліч ішла з першими кро
ками держав, щодо суспільного 
догляду своїх фомадян. Протя
гом XVI ст. «закони про піклу
вання» були прийняті у Англії, 
Франції, Німеччині. Знаменитий 
закон англійської королеви Єли
завети (1601) навіть надав право 
місцевим приходам збирати 
спеціяльний податок для бідних 

(роог-гаїе)'^. Законодавчі акти 
європейських монархій, прийняті 
протягом середньовіччя, стали 
фактично першими законами про 
суспільне піклування. Вони 
відкрили широкі можливості для 
благодійної допомоги збоку при
ватних осіб. Благодійній діяль
ності сприяла і церква, яка ак
тивно впроваджувала у суспільну 
свідомість ідею «моральної спо
кути» гріхів. Тому нерідко 
благодійні пожертви нового часу 
надходили у формі «покаянних 
грошей» з піратських, лихварсь
ких та торговельних капіталів, а 
іноді поверталися боржникам у 
формі несправедливо узятих «изи-
га» (лат. — процентів) Протя
гом XVI - XVIII ст. у Англії, 
Голандії та інших країнах 
з'являється ціла система утри
мань, внесків та заповітів на ко
ристь церкви, місцевих приходів 

;та вищих навчальних закладів. 
На благодійні пожертви існували 
такі відомі університетські цент
ри як Оксфорд і Кембрідж, буду
вались приватні шпиталі та 
робітні д о м и . Купці та 
підприємці-буржуа виявилися 
щедрими благодійниками, запо
чаткувавши широку приватну 
благодійність нового часу. 

З середини XVIII ст. у фран
цузькій літературі з'являється у 
вжитку слово «філантропія» (рЬі-
Іапігоріе), яке у більшості 
словників тлумачиться як си
нонім благодійности Ч Головною 
рисою філантропії, що стала 
уособленням європейської бла
годійности XIX ст. і значно 
потіснила християнську благо
дійність середньовіччя, стала її 
громадя нська с п ря м ован ість. Дл я 
освіченого жителя європейської 
країни XIX ст., філантропія оз
начала безкорисну допомогу од
них громадян іншим і увійшла у 
його св ідомість разом з 
традиційними атрибутами бур-



жуазного суспільства, внесених 
французькою революцією 1789 
року. 

Найбільшого поширення фі
лантропічна діяльність набуває у 
другій половині XIX ст., особли
во у Англії, Франції та Німеччині, 
де вона спиралася на значну 
підтримку державної влади. Для 
координації діяльности на
ціональних благодійних това
риств і відповідних державних 
органів у ряді країн створюється 
спеціяльні центральні організації: 
«СЬагіІу ОгЈапі$а1іоп 8осіе1у» 
(1870) — у Англії, «Вег ОеиІзсЬег 
Уегеіп Шг АгтепрПе^е ипд \УоЬ1Г-
Ьаіі^кеіі» (1880) — у Німеччині, 
«ОШсе сеПгаІ СІЄ8 оепугез сЬагіШ-
Ь1е8» (1890) — у Франції'^ Типо
вим прикладом благодійної 
діяльности у Англії стає бу
дівництво на приватні кошти 
Народного палацу (Реоріе'8 Раї-
асе), який призначався для 
технічної освіти талановитої 
робітничої молоді і став не тільки 
навчальним закладом, а й розва
жальним центром. Про значен
ня, яке надавалося подібним за
ходам, свідчить факт особистої 
участи королеви Вікторії (1837 — 
1901) у кампанії збору коштів та 
її особиста присутність під час 
відкриття палацу 14 травня 1887 
року'^ 
Важливою рисою філантропічної 

діяльности XIX ст. став перехід 
від звичайної подачі милостині і 
традиційної системи пожертв до 
створення спеціяльних колоній, 
фондів, закладів, які мали на меті 
не тільки звичайну матеріяльну 
підтримку маргінальних верств 
населення, а і включення їх до 
повноцінного громадянського 
життя, що вказувало на якісно 
новий ступінь розвитку грома
дянського суспільства. 

Не залишилися осторонь ро
звитку фомадянського суспіль
ства та благодійпости і східно
слов'янські народи. 

Давні традиції благодійности або, 
як казали у старовину, «добро-
хотного деяния» були відомі вже 
у добу Київської Русі. Кожен 
жебрак, писав літописець, міг 
прийти на княжий двір і отрима
ти там «всякую потребу питье и 
яствьі». Та все ж, як і всюди у 
середньовічній Європі, бла
годійна допомога жебракам та 
потерпшим була зосереджена у 
церкві і особливо у монастирях. 
У добу Московського царства 
монастирі брали під свою опіку 
без усякого розбору десятки ти
сяч нужденних під іменем «мо
настирських людей», відкривали 
на свої кошти богодільні та при
тулки для хворих, калічених та 
сиріт. Голод, посуха, тривалі мо
рози, повені, епідемії та спус
тошливі війни принесли на нашу 
землю впродовж семи століть біля 
200 голодних років . Такий 
гігантський масштаб природно
го лиха та соціяльних катаклізмів 
потребував державної організації 
допомоги потерпілим. Питання 
про запровадження у Московсь
кій державі заходів, подібних до 
західноєвропейських, із залучен
ням як державних, так і приват
них коштів вперше було поруше
не на Стоглавому соборі (1551). 
Проте це не дало практичних 
результатів. Майже вся бла
годійність продовжувала 
здійснюватися під контролем 
церкви до кінця XVIII ст. У кінці 
XVII ст. питання організації 
суспільного догляду як у «еуроп-
ских странах» порушується зно
ву. На початку XVII I ст. ро
сійським урядом поряд з без
жальними переслідуваннями 
жебраків, розробляється великий 
план будівництва «гошпиталей» і 
притулків для сиріт. Однак, 
здійснити заплановані заходи так 
і не вдалося. Пізніше, указом від 
7 листопада 1775 року, «об уч~ 
реждениях для управлений гу-

берний», у 40 губерніях Російської 
імперії були утворені «приказьі 
общественного призрения». На 
них було покладено піклування 
про лікування, народні школи, 
сирітські притулки, робітні доми. 
Тим же указом передбачалося 
утримання бідняків за рахунок 
місцевих громад. У 1797 році 
засновується «Ведомство Учреж-
дений Императрицьі Марии», з 
широкою програмою благодійної 
діяльности, яка об'єднувала дер
жавні кошти та приватні внески. 
Проте, приватна благодійність 
сановних осіб, придворної кама
рильї та найзнатніших і найба-
гатших верств дворянства зали
шалася цілковито у межах 
суспільного догляду, що орга
нізувався на державні кошти і під 
державним контролем і не була 
поширена на широкі верстви на
селення. 
На початку XIX ст. в Російській 

імперії з'явилося перше приват
не благодійне товариство. У 1802 
році приватними особами було 
засноване «Филантропическое 
Человеколюбивое Общество», яке 
у 1816 році було перетворене в 
«Императорское Человеколюби
вое Общество». 
Свою історію мають і українські 

традиції благодійности, що ко
ренями виходятьздоби Київської 
Русі та Гетьманщини. Серед 
українських благодійників, ко
зацькі гетьмани і полковники, 
які будували на власні кошти 
церкви і жертвували величезні 
гроші монастирям, земські діячі і 
українське дворянство, які зали
шили після себе народні школи, 
де й досі навчаються їхні нащад
ки по багатьох селах України, 
підприємці і купецтво, які спо
руджували шпиталі для інвалідів 
та притулки для сиріт, українські 
інтелігенти (народні вчителі, 
лікарі та ін.), які з свого мізерного 
статку намагались допомогти 
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кожному нужденному... Історія 
української благодійности ще не
написана і потребує спеціяльного 
дослідження. Незаперечноте, що 
українські традиції благодійности 
протягом сторіч формувалися 
майже виключно на громадських 
засадах та приватній ініціативі, 
на відміну від російських, які 
протягом тривалого часу перебу
вали під державним впливом. 

До 1861 року благодійні ор
ганізації існували тшьки у 8-ми 
містах. Для створення кожного 
нового благодійного товариства, 
потрібен був спеціяльний дозвіл 
російського імператора. У 1862 
році право дозволяти приватні 
благодійні організації, у разі зго
ди відповідного відомства, було 
надано міністру внутрішніх справ. 
Через 7 років названому мі
ністерству дозволено затверджу
вати статути благодійних ор
ганізацій. Остаточно «устав для 
обществ пособия бедньїм» 
затверджується у 1897 році. 
Приватній благодійності чини

лися й інші перешкоди. Існував 
спеціяльний закон, який заборо
няв відкривати благодійні закла
ди, доки вони не були повністю 
забезпечені капіталом. Ось чому 
тільки досить багаті люди мали 
змогу впровадити в життя влас
ний благодійний проект. 
Зі створенням земських установ 
(1864) та установ міського 
управління (1870), до яких пере
йшли обов'язки «приказов» щодо 
суспільного догляду, простір для 
громадської ініціятиви значно 
розширився. 
Ситуація докорінно змінилася у 

останній чверті XIX ст., і особли
во в 90-ті роки, коли питання 
благодійности стали диску
сійними у російській суспільній 
думці. Зміна соціяльної структу
ри міста, зростання маргіналь 'их 
верств, загострення соціяльних 
проблем та повна неспроможність 

уряду забезпечити хоча б мінімум-
суспільного догляду нужденним 
прошаркам населення стають 
головними факторам розвитку 
благодійної діяльности у Ро
сійській імперії. На думку попу
лярних на той час російських 
публіцист ів , ніякі зміни у 
суспільному житті не могли зни
щити різницю між людьми, а 
отже, і необхідність благодійної 
допомоги'\и «культури 
благодійности» обговорюються на 
сторінках десятків журналів і га
зет. Благодійність визнається 
справою перш за все приватної 
ініціятиви і діяльности^  ̂ У 1892 
році В.О.Ключевський у бла
годійній лекції, читаній на ко
ристь потерпілих від неврожаю, 
зазначив, що благодійність при
ватних осіб «может руководство-
ваться лишь нравственньїм по-
буждением, чувством состарада-
ния к страдающему. Лишь бьі 
помочь ему остаться живьім и 
здоровьім...»'''. 

Зрушення, що відбулися у 
суспільстві,змусили уряд змінити 
напрямок своєї політики щодо 
благодійности і перейти від об
меження приватної благодійности 
до спроб поставити її під власний 
контроль. Це викликало ство
рення у 1892 році урядової комісії 
на чолі зі статс-секретарем 
К .К .Гротом для перегляду 
діючого законодавства з питань 
суспільного догляду і приватної 
благодійности. У кінці XIX ст. на 
державні кошти засновуються 
журнали «Вестник благотвори-
тельности» (Ведомства Учрежде-
ния Императрицьі Марии, 1897 
— 1902) і «Трудовая помощь» 
(Попечительства о трудовой по-
мощи, 1897— 1916)'1«...призре-
ние слабьіх и неимущих членов 
общества никоим образом не 
может бьіть предоставлено госу-
дарством на произвпл случай-
ности или настроения отдельньїх 

лиц», -зазначалося у редакційній 
статті нового видання Проте 
розмах, якого набуває приватна 
благодійність кінця XIX — по
чатку XX ст., перевершує, за виз
нанням сучасників, усі спо
дівання. 

У 1890 році московські купці 
брати Бахрушині пожертвували 
місту 400 тис. крб. на будівництво 
закладу для безнадійно хворих, в 
1895-му — 600 тис. крб. для 
сирітського притулку. В 1898 році 
Викула Морозов офірував 400 
тис. крб. на створення дитячої 
лікарні. Здавалося, підприємці 
та купці немов би змагаються 
між собою, хто більше пожертвує 
на благодійні цілі. За свідченням 
статистики, наприкінці XIX ст. 
існувало дев'ять груп московсь-
кихблагодійних організацій, кож
на з яких володіла благодійним 
капіталом від 1 до 7 млн. крб. До 
того ж, щорічні пожертви скла
дали від 1 до 4 млн. крб. Для 
порівняння цікаво відзначити, що 
річний міський бюджет Москви 
(кін. XIX ст.) нараховував від 7 до 
11 млн. крб. До лютневої рево
люції суми пожертв династії Бах-
рушиних склали — 3,4 млн. крб., 
Третякових — 3,1, Г.Г.Соло-
довникова — 10 млн. крб. 
Благодійна діяльність набуває 
найрізноманітніших форм: від 
будівництва закладів для сиріт, 
інвалідів та хворих до створення 
народних шкіл та приватних ви
щих закладів. В 1907 році вида
вець П.П.Сойкін подарував 
В.М.Бехтереву кошти на бу
дівництво Психоневрологічного 
інституту, у 1911 році більше 
сотні професорів та викладачів у 
Московському університеті, що 
протестували проти порушення 
університетської автономії, по
кинули університет. Вони отри
мали фінансову підтримку у 
розмірі 2,5 млн. крб. від приват
них осіб і незабаром організували 



незалежний Московський науко
вий інститут. На кошти мільйоне
ра М.В.Мешкова засновується 
Пермський університет^'. Ряд цих 
прикладів можна продовжувати... 

8 — 1 3 березня 1910 року у 
Петербурзі відбувся з'їзд діячів 
суспільного і приватного догля
ду, який відзначив існування у 
імперії 4762 благодійних това
риств і 6278 благодійних закладів. 
При цьому тільки 25 % бюджету 
цієї системи надходило з держав
ної скарбниці земств, міст і пев-

• них закладів, а 75 % — з коштів 
приватної благодійности^І Та
кий масштаб благодійної 
діяльности у Російській імперії 
пояснювався активним проце
сом становлення громадянсько
го суспільства. Неможливість 
відкрито брати реальну участь у 
суспільно-політичному житті 
імперії, де всяка політична 
діяльність мала суворо окреслені 
межі, поряд зі складними про
блемами соціяльно-економічного 
розвитку , сприяли відтоку 
поміркованої, економічно мо
гутньої і освіченої частини 
суспільства у сферу громадянсь
кої діяльности. Напередодні ре
волюції 1917 року благодійність 
стала невід'ємним атрибутом ф о -
мадянського суспільства у Росії, 
складовою частиною суспільної 
свідомости. 

Після революції 1917 року 
благодійність була визнана 
соціяльним явищем класового 
(перш за все буржуазного) 
суспільства. «Какими бьі сообра-
жениями религии, гуманности и 
морал и ни обьясиялась и ни обос-
новьівалась бьі благотворитель-
ность, в основе ее лежат опреде-
ленньїе, хотя и не всегда осоз-
нанньїе классовьіе интересьі...», 
—зазначалося у першому виданні 
Великої Радянської Енцикло-
педії-\ другому виданні вже не 
враховувалися ніякі міркування 

моралі або релігії, а благодійна 
допомога визначалась як «по-
мощь, лицемерно оказьіваемая 
представителями господствую-
щих классов експлуататорского 
общества некоторой части не-
имущего населення с целью 
обмана трудящихся и отвлече-
ния их от классовой борьбьі» У 
третьому виданні енциклопедії 
місця для визначення поняття 
«благодійности» не знайшлось 
зовсім. Громадянське суспільство 
СРСР було повністю поставлене 
під контроль держави. У системі 
радянського тоталітаризму бла
годійності не знайшлося місця 
ні у енциклопедії, ні у суспільному 
житті. 
Тим часом благодійна діяльність 
у країнах Західної Європи і США 
вступила до нового етапу розвит
ку. В період з 1909 до 1932 сукуп
ний розмір благодійних пожертв 
склав 2 % загального доходу всіх 
американців і сягнув суми у 27888 
млн. доларів. В 1928 році виплати 
двадцяти благодійних об'єднань 
і восьмидесяти філантропічні : 
фондів С Ш А склали суму 
83743490 доларів. Суми пожертв, 
передані Рокфелером у благодійні 
фонди, оцінювалися від 550 до 
700 млн. доларів. На гроші 
благодійника-міліонера були за
сновані інститут експерименталь
ної медицини (близько 60 млн. 
доларів), Чикагський університет 
(45 млн. доларів)-'. У 1934 році 
капітали десяти найбільших 
благодійних фондів становили: 

Основною рисою американсь
кої філантропії 20 — 30-х років 
стала ідея про утилітарність 
(вигідність) благодійності для 
самого благодійника, і для 
суспільства, яка поступово набу
ла популярности у суспільній 
свідомості американців, разом з 
прагматичною філософією 
Д.Дьюі(1859- 1952). Благодійна 
діяльність користувалася знач
ною підтримкою з боку уряду, 
який протегував благодійним 
організаціям і приватним особам 
у формі численних законодавчих 
актів, що передбачали значні 
податкові пільги для благодійних 
капіталів. 

Прикладом європейської бла
годійности першої половини XX 
ст. може стати колоритна фігура 
Дж.Мейнарда Кейнса (1883 -
1946), економіста і математика, 
іменем якого науковці назвали 
цілий етап капіталістичної ево
люції західних держав — 
»кейнсіанська революція» (ЗО — 
50-ті рр. XX ст.). Заступник кан
цлера британського казначейст
ва, член Ради директор ів 
Англійських банків, голова Ради 
по підтримці музики та мистецтв, 
член опікунської ради- націо
нальної галереї, редактор 
кембріджського «Економічного 
журналу», він організував знаме
ниту балетну трупу Камарго (його 
дружина Лідія Лопокова була 
зіркою російського імператорсь
кого балету і збудував театр (не 
без зиску для себе) у Кембріджі. 

Нью-Йоркська корпорація Карнегі — 157553073 
Рокфелерівський фонд - 153609942 
Рада загальної освіти (Рокфелер) — 45822414 
Фонд суспільного добробуту (Харкнес) - 43430252 
Фонд ВЖЖеллога - 41592087 
Інститут Карнегі для розвитку освіти — 34611416 
Фонд Карнегі для розвитку освіти — 30821545 
Фонд Расела Сейджа — 15457575 
Фонд Була (Генрі Бул молодший) — 13120850 
Фонд Карнегі на справу міжнародного миру — 11127415. 
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Окрім того, Кейнс був відомим 
діячем «Блумсберської фупи», що 
стояла на чолі авангардної 
англійської еліти, яка мала виз
начний вплив на художні і 
літературні смаки Англії. Він же 
встиг набути грою на біржі осо
бистого статку у 2 млн. доларів. 
Кейнсові вдалося донести до 
суспіпьної свіломости тезу про 
«утилітарну цінність» (практич
ну цінність) благодійности як для 
благодійника, так і всього 
суспільства, яке шляхом бла
годійної допомоги одержує 
реабілітованих повноцінних гро
мадян. Ідея «практичної цін-
ности» сприяла залученню до 
благодійницької діяльности 
капіталів відомих промислових і 
фінансових династій. Благо
дійність входить до числа 
найважливіших рис іміджу 
більшости компаній і фірм. 
Протягом другої половини ХХст. 
благодійність стала неодмінним 
атрибутом громадянського 
суспільства ряду країн світу, яке 
зробило значний кроку розвитку 
форм, масштабу і характеру 
благодійної діяльности. 

Головні риси сучасної бла
годійности можна сформулюва
ти у кількох пунктах: 1) інтерна
ціоналізація благодійности, яка 
стала міжнародним явищем; 2) 
професіоналізація благодійности, 
зумовлена розвитком форм 
благодійницьких закладів, фон
дів, їх участи у виробництві і 
наданні послуг (наприклад, без
коштовна передача досвіду), що 
потребує значної кількости 
професійних управлінців, які 
могли б підтримувати їхнє інтен
сивне функціювання; 3) «ути
літарна цінність» благодійности 
для благодійника і всього 
суспільства. Значно змінилися і 
суспільні функції благодійности, 
які вийшли за межі простоїдопо-
моги ближньому, в сучасному 

суспільстві благодійність вико
нує кілька надзвичайно важли
вих функцій: 1) залучення 
маргінальних верств населення 
до соц іяльного прогресу 
суспільства; 2) взаємодії держави 
і громадянського суспільства у 
вирішенні соціяльних проблем. 
Виходячи з цього коротенького 

і досить поверхового огляду історії 
благодійности, на нашу думку, 
можна запропонувати визначен
ня благодійности як соціяльного 
відношення між громадянами, 
громадськими організаціями, 
церквою і державою, конкретно-
історичний зміст якого залежить 
від історичної епохи, типу дер
жави і ступеня розвитку грома
дянського суспільства. Це визна
чення не відкидає розуміння 
благодійности як морально-етич
ного, гуманістичного ідеалу лю
дини допомагати ближньому, а 
дозволяє підійти до благодійности 
як предметної області наукового 
дослідження. Історичний розви
ток громадянського суспільства 
впродовж різних історичних епох 
свідчить, що тшьки у середовищі 
вільних громадян можлива 
цілеспрямована і ефективна 
благодійність, вільна від держав
ної сваволі, благодійність, яка 
знаходиться на міцному право
вому ґрунті. 

Картина розвитку сучасної 
благодійности у державах СНД 
не навіює оптимізму. Підпо
рядкованість протягом десятиліть 
громадянського суспільства 
(вірніше, його подоби) тота
літарній державі привела до того, 
що сучасні благодійні організації 
потрапили майже у «повний ва
куум». 
Більшість благодійних товариств 
у Росії за умов зростаючої 
інфляції, нестабільности еко
номіки у своїй д іяльност і 
орієнтуються на «випрошуван
ня» залогіву фірм, які процвітають, 

щоб хоч якось задовольнити пот
реби у фінансах, розрахованих на 
допомогу бідним. Ще й досі не 
вироблено державної стратегії 
м и л о с е р д я . Державне 
фінансування благодійних проектів 
становить всього не більше — 1,5 
%, пожертви від приватних осіб та 
різних організацій — 1 %, решта — 
доходи від комерційноїдіяльности, 
що в основному не пов'язані з 
профільними цілями організацій 
та ін. 
Порівняно з Росією, ситуація у 

Сполучених Штатах дещо інша: 
державне фінансування — 35 %, 
доходи від комерційної діяль
ности та деякі виплати за надані 
послуги — 45 %, пожертви різних 
фірм — 5 %, пожертви приватних 
осіб —близько 15 %. 

З 1991 року у Росії існує 
благодійний фонд «Сопричас-
тность». Його президент — 
Андрій Вербицький,лікар-невро-
патолог, широковідомий серед, 
діячів філантропічних орга
нізацій. Історія діяльности фон
ду становить інтерес для науко
вого дослідження та містить пов
чальні уроки для українських 
благодійницьких організацій. 
Фонд почав свою роботу' у 1987 
році, коли було вирішено ство
рити товариство «Милосердя». 
Завдання організації були окрес
лені невиразно. Діячі фонду ви
ходили зі становища вітчизняних 
служб охорони здоров 'я та 
соціяльної допомоги, які не мог
ли надати людям елементарно 
необхідної допомоги. Проте вже 
перші кроки діяльности фонду 
призвели до тяжкого фінансового 
стану, що стало наслідком ро
зпорошення напрямків діяль
ности і залучення значної 
кількости не кваліфікованих 
працівників. Протягом кількох 
років проходив процес відтоку 
«любителів». 
правління фонду виробило нову 
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стратегію його діяльности. Кошти, надані спонсорами, видаються на конкретні цільові програми благодійницьких організацій. Фінансові внески перераховуються на депозит, прибутки від якого використовуються на конкретно визначені цілі. Зараз більшість благодійницьких організацій Росії переживає перехід від «любительського» до «професійного» етапу діяльности. Благодійна діяльність в Україні оповита туманом. У ситуації, коли 

до нужденних прошарків населення кожен день додаються нові, потрібна координація зусильусіх, хто хоче і може допомогти: приватних осіб, громадських організацій, фірм і компаній, церкви і держави. Потрібен закон про благодійнудіяльність з визначенням поняття «благодійности», правовим забезпеченням діяльности, визначенням форм державної підтримки благо-дійницькихорганізацій, і нарешті — визначення місця благодійної 

діяльности у системі соціяльної політики держави. Завершуючи ці невеличкі нотатки, автори хотіли б зазначити, ш;о в жодному разі не претендують на вичерпне висвітлення цієї складної суспільної і наукової проблеми. Мета цієї статті привернути увагу науковців, гро-мадськости і державних мужів до актуальної і болючої проблеми сьогодення та запропонувати можливі підходи для її вивчення і розв'язання. 
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