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Вступ 

Чому, про що та як ми пишемо

Революція Гідності в Україні 2014 року знаменувала собою прагнення до реальних політичних, со-
ціальних та економічних змін у суспільстві, які необхідні, щоб подолати історичне відставання від 
соціально-економічних стандартів, які сьогодні існують у розвинутих країнах світу. 

Забезпечити ці зміни можна лише за допомогою послідовних та масштабних політичних та со-
ціальних реформ, реалізація яких є, без перебільшення, історичним викликом для українського 
суспільства. Ці реформи сьогодні імплементуються за активної підтримки міжнародної спільно-
ти в різних форматах. Складний процес реформування та високі очікування людей викликають 
в українському суспільстві досить активні дискусії як щодо змісту та результативності політики 
реформ, так і ролі міжнародної фінансової та технічної допомоги в процесі реформування.  А 
оскільки громадянське суспільство в Україні відіграє досить помітну роль у визначенні пріори-
тетів, напрямків та механізмів змін, то й тематика допомоги іноземних донорів українським НУО 
також активно обговорюється в країні. 

На нашу думку, попри всю важливість офіційної допомоги, в Україні поки що відносно мало гово-
рять про діяльність іноземних недержавних благодійних фундацій (як, до речі, і про українських 
корпоративних та приватних благодійників). А ці благодійні організації також роблять вельми ко-
рисну справу, причому досить часто вони підтримують ініціативи, що не входять до переліку пріо-
ритетів офіційних донорів. 

Узагалі, в українському контексті діяльність громадських активістів, неурядових організацій та при-
ватних благодійників набуває особливого значення. Це пов’язано з тим, що українське суспільство 
зазвичай не довіряє традиційним державним інститутам і в багатьох випадках вбачає в громадян-
ському суспільстві силу, яка може сама вирішити велику кількість проблем, або примусити державу 
та політиків виконувати свої обов’язки. 

І справді, сьогодні дуже важко переоцінити роль громадських організацій у розбудові та матеріаль-
но-технічному забезпеченні армії (особливо в перші роки російської агресії), розробці та реалізації 
політики реформ у різних галузях, боротьбі з корупцією тощо. Зрозуміло, що така робота потребує 
підтримки громадян, офіційних та приватних донорів. 

Але такий високий рівень вимог з боку суспільства потребує від громадських активістів та НУО 
дотримання відповідних морально-етичних стандартів та відкритості їхньої діяльності. Це дозво-
лить суспільству краще зрозуміти, що та як робить громадський сектор України. Таке розуміння 
є важливим чинником забезпечення підтримки суспільством громадських ініціатив та  розвитку 
активності громадян в цілому. Водночас, це також має мінімізувати ризики використання грома-
дянського суспільства для реалізації приватних інтересів та прикриття різного роду банальних 
зловживань.

Саме тому Інститут економічних досліджень та політичних консультацій уперше в Україні проа-
налізував діяльність іноземних недержавних інституцій, які надають  сьогодні допомогу в реалізації 
ініціатив громадських активістів та неурядових структур.

Мета роботи – оцінити масштаби та напрямки діяльності іноземних недержавних благодійних ор-
ганізацій в Україні. 

У процесі роботи ми зіткнулися із цілим рядом проблем, на які слід звернути увагу читачам цієї 
доповіді.

1. Доповідь підготовлена виключно на основі інформації з відкритих джерел. При цьому слід зазна-
чити, що, на відміну від офіційної допомоги, інформація про яку є досить докладною, наявні дані 
про діяльність приватних благодійників є досить розрізненими та неповними. 

2. Увага авторів зосереджена на тому, що саме роблять іноземні благодійні фонди (далі ІБФ), але при 
цьому не аналізується ефективність тих чи інших проектів, оскільки це питання потребує окремого 
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глибокого дослідження, зважаючи на брак потрібної інформації та різні вимоги ІБФ до проектної 
діяльності українських партнерів в Україні.

До того ж багато проектів мають локальний характер, а тому зробити інтегровану оцінку сектору 
«іноземного» благодійництва в Україні досить складно, а без такої оцінки важко оцінити масштаби 
cуспільного впливу окремих проектів.

3. У межах нашого аналізу автори відносять до категорії іноземних благодійних фондів як суто при-
ватні (створені фізичними особами) та корпоративні (створені компаніями) фонди, так і недержавні 
організації, що фінансуються за рахунок державного бюджету. Прикладом таких «квазідержавних» 
або «квазіприватних» організацій є, зокрема, німецькі партійні фонди. До ІБФ ми також відносимо 
організації, створені релігійними громадами, які займаються  благодійною діяльністю. 

4. Суто умовно діяльність (проекти) ІБФ в Україні можна класифікувати таким чином:

- культурно-просвітницька діяльність у широкому розумінні цього слова;

- навчально-наукова діяльність (гранти на навчання, навчання в Україні, підтримка навчально-нау-
кових закладів та наукових досліджень тощо);

- соціальна діяльність (підтримка окремих соціальних, у широкому розумінні цього слова, груп на-
селення тощо);

- «політична» діяльність (сприяння у виробленні певних політик, налагодження діалогу між різни-
ми зацікавленими сторонами з політичних питань тощо).

Ми говоримо про певну умовність такого поділу, адже кожний ІБФ має свою місію, цінності, цілі та 
принципи діяльності, які лежать в основі його роботи в Україні, а тому так чи інакше всі проекти 
мають відповідний політичний компонент або контекст в широкому розуміння цього слова. 

5. Зважаючи на український контекст – курс на фундаментальні соціально-економічні перетворен-
ня – наша увага сконцентрована саме на «політичних» аспектах діяльності ІБФ тією мірою, якою їх 
можна виокремити.

6. ІБФ мають різні стандарти звітування та оприлюднення інформації, зокрема про зміст та особли-
вості реалізації підтриманих ними проектів загалом та в Україні зокрема. Це об’єктивно ускладнює 
аналіз діяльності, яку підтримують ІБФ, та обмежує можливості узагальнювати наявну інформацію.

7. Програми міжнародної технічної допомоги та проекти ІБФ в Україні мають різний правовий ста-
тус, а це, у свою чергу, впливає на відповідну звітність передусім українських виконавців відповід-
них програм.

8.  Міжнародний досвід свідчить, що держава регулює діяльність приватних фондів передусім в ча-
стині оподаткування. Водночас змістовна діяльність регулюється загальним законодавством, спря-
мованим на захист суспільних інтересів. 

Зважаючи на це, ми побудували наше дослідження наступним чином. 

Крок 1. Ми визначили, що таке приватний (недержавний) благодійний фонд як організація.

Крок 2. Ми визначили, які саме іноземні приватні фонди працювали та працюють сьогодні в Україні.

Крок 3. Ми проаналізували цілі, принципи та пріоритетні напрями діяльності фондів. 

Крок 4. Ми проаналізували, як працюють зазначені фонди в Україні.

Крок 5. На основі проведеного аналізу ми зробили узагальнюючі висновки щодо особливостей 
діяльності іноземних приватних (недержавних) фондів в Україні.

Цей підхід також визначив і структуру роботи: характеристика фонду, опис принципів, напрямків 
та масштабів діяльності фонду в цілому та за кордоном, проекти та партнери в Україні. Виклад ма-
теріалу побудовано за географічним принципом. Ще раз зазначимо, що предметом нашої роботи є 
саме політична діяльність приватних (недержавних) благодійних інституцій. 
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Види іноземних благодійних фондів: загальна характеристика

Типологія іноземних фондів

Іноземні приватні фонди можна з певною долею умовності класифікувати за джерелами фінансу-
вання та напрямками діяльності.   

Так, американські фонди для цілей  аналізу традиційно ділять на п’ять основних груп, а саме:1

- незалежні фонди  – це благодійні організації, в основу яких покладено фінансовий ендавмент,  
засновниками якого є окремі приватні особи  (напр., Charles Stewart Mott Foundation) чи сім’ї 
(напр., Bill & Melinda Gates Foundation);

- фонди, що фінансуються компаніями. За своєю «природою» вони є практично подібними до не-
залежних благодійних організацій, але на відміну від них створені компаніями, а не приватними 
особами; 

- операційні фонди – це організації, які керують проектами, що фінансуються третьою стороною, 
але в окремих випадках вони можуть також фінансувати певні проекти власним коштом;

- фонди громад – це фактично інструменти мобілізації фінансових та інших ресурсів  із різних 
джерел для вирішення місцевих потреб;

- громадські фонди – це організації, що збирають у громадськості кошти для фінансування влас-
них грантових програм. Більшість фондів громад є також громадськими фондами.  

Що стосується Європи, то, на нашу думку, досить повне уявлення про структуру сектору недержав-
них приватних фондів дає така класифікація:2

- приватні фонди – це організації, в основу яких покладено фінансовий ендавмент, створений ко-
штом приватних осіб або сімей (подібно до незалежних фондів у США);

- операційні фонди  – фонди, створені для управління певними інституціями чи проектами (ці 
фонди схожі на відповідні американські організації);  

- фонди, які фінансуються компаніями – це незалежні юридичні особи та відповідають аналогіч-
ному типу фондів у США. Ці структури створються переважно великими компаніями (корпора-
ціями);

- фонди, що володіють компаніями, – створені для управління компаніями, зокрема, щоб запо-
бігти боротьбі за контроль та між спадкоємцями. Наприклад, компанією Bosch володіє Фонд 
Роберта Боша;

- фонди з державним управлінням – це організації з приватним ендавментом, який знаходиться 
під адмініструванням держави;

- фонди з державним фінансуванням –  це створені урядом організації, кошти для ендавменту яких 
також надаються державою.

Квазідержавні фонди

Необхідно звернути увагу, що для деяких країн Заходу традиційною стала практика розподілу ча-
стини міжнародної допомоги через фонди, які формально є незалежними та недержавними. При 
цьому, такі фонди можна назвати квазідержавними, оскільки до певної міри їхня діяльність пе-
ребуває під наглядом уряду. Наприклад, підтримка розвитку демократії знаходиться під впливом 
політичної моделі країни-донора. Діяльність квазідержавних фондів відповідає зовнішній політиці 

1  Toepler, Stefan. Foundations in Germany and the USA: Comparative Observations, С.27, в: Gregory R. Witkowski, 
Arnd Bauerkämper. German Philanthropy in Transatlantic Perspective. Springer, 2016;
Приватні фонди, http://www.ufb.org.ua/privatni-fondi.htm.
2  Toepler, Stefan. Foundations in Germany and the USA: Comparative Observations, С.28, в: Gregory R. Witkowski, 
Arnd Bauerkämper. German Philanthropy in Transatlantic Perspective. Springer, 2016;
Приватні фонди, http://www.ufb.org.ua/privatni-fondi.htm.



9

«Іноземні недержавні фонди в Україні: напрями та масштаби діяльності»

держави. Їхні заходи скеровані насамперед на підтримку неурядових організацій та громадянського 
суспільства, де квазідержавні фонди демонструють кращу ефективність.3 Таким чином, квазідер-
жавні фонди – це юридично незалежні організації, які переважно отримують державне фінан-
сування та до певної міри залежні від політики держави (зокрема, їхня діяльність так чи інакше 
відбувається в руслі політики держави у відповідних сферах та під її певним наглядом).

Використання фондів має низку переваг перед офіційною допомогою: 

- більша гнучкість та інноваційність; 

- швидша реакція на зміну робочого середовища;

- менша залежність від бюрократичних процесів; 

- нижчі вимоги до звітності; 

- робота «незалежних» фондів менше асоціюється з втручанням у внутрішні справи країн.4

Класичним прикладом квазідержавних фондів є німецькі політичні фонди, які ще називають 
«партійними» (Див. Підтримка німецьких політичних фондів). Вони розпочали свою активну за-
кордонну діяльність ще в 1960-х роках у Латинській Америці5, а згодом німецьку модель міжна-
родної роботи партійних фондів було випробувано в таких поставторитарних країнах, як Іспанія 
та Португалія в 1970-х роках. Фонди надавали підтримку партіям чи особам в інших країнах, що з 
часом дозволило вибудувати в Європі відповідні партнерські мережі навколо головних інституціо-
налізованих політичних течій.6 

Німецькі політичні фонди стали зразком для наслідування в інших державах. І тепер такого роду  
політичні фонди вже створені та діють у ряді країн Західної Європи.  Зокрема, у 1970-х роках партійні 
фонди було створено в Австрії,  а в 1990-х роках німецьку модель запровадили Нідерланди (страте-
гічна мета – підтримка процесу глобальної демократизації) та Швеція (стратегічна мета – підтримка 
розвитку демократії на пострадянському просторі). У 1992 році у Великій Британії розпочав свою 
діяльність Вестмінстерський фонд за демократію (Westminster Foundation for Democracy). Найбіль-
ші партії Іспанії у 2000-х роках також створили відповідні партійні фонди для підтримки ідеоло-
гічно близьких політичних партій за кордоном. Сьогодні схожі організації розвиваються в країнах 
Центральної та Східної Європи, які раніше були об’єктом підтримки відповідних західних фондів.7

Певні елементи німецької моделі також запозичили американські партійні інституції – Національ-
ний демократичний інститут із міжнародних питань (National Democratic Institute) та Міжнародний 
республіканський інститут (International Republican Institute), що входять до Національного фонду 
на підтримку демократії (National Endowment for Democracy, NED) (Див. Розділ БФ США та Украї-
на). Окрім цього, також діють Фонд Євразія (The Eurasia Foundation, створений на початку 1990-х) 
та Фонд Азія (The Asia Foundation, діє з 1950-х років). Разом із NED це фактично три квазідержавні 
фонди, що залучають значні обсяги державного та приватного фінансування.8

3  Raik, Kristi. Promoting Democracy through Civil Society: How to Step up the EU’s Policy towards the Eastern 
Neighbourhood. CEPS Working Document, No. 237/February 2006, p. 21, https://www.ceps.eu/system/files/book/1298.pdf.
4  Там само, с. 22. 
5  Dakowska, Dorota. German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement, 
p.6, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document. 
6  Див. https://www.cipe.org/blog/2010/05/06/building-foundations-for-political-parties/. 
7  Див. https://www.cipe.org/blog/2010/05/06/building-foundations-for-political-parties/. 
8  Raik, Kristi . p. 24, https://www.ceps.eu/system/files/book/1298.pdf.
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БФ в Україні

Сьогодні в Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке б стосувалося діяльності всіх видів фон-
дів. У 1997 році було прийнято Закон України «Про благодійництво та благодійні організації», замі-
нений 2012 року Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».9 Відповід-
но, перші благодійні фонди діяли у форматі асоціацій.10 

Вставка 1. Благодійна діяльність в українському законодавстві.

Відповідно до чинного законодавства, благодійна організація – це юридична особа приватного пра-
ва, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначе-
них цим Законом, як основну мету її діяльності

При цьому Закон визначає благодійну діяльність як добровільну особисту та/або майнову допомогу 
для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником при-
бутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за доручен-
ням бенефіціара

До переліку сфер благодійної діяльності входять:
1) освіта; 
2) охорона здоров’я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їхніх наслідків, допомога по-
страждалим унаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5) опіка й піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) наука й наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підви-
щення конкурентоспроможності України;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямова-
них на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення в надзви-
чайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Джерело: Стаття 3, Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

За даними Державної фіскальної служби, на початку 2016 року в Україні було зареєстровано понад 
15 тисяч благодійних фондів та організацій. Про діяльність частини суб’єктів бракує інформації 
через відсутність їхньої фінансової звітності. Однак у 2015 році 9500 суб’єктів повідомили про ви-
трати на благодійні програми на суму майже 9,4 млрд грн. Майже  третина всіх благодійних ви-
трат припадала на топ-5 найбільших фондів. При цьому, найбільші 100 фондів витратили в сумі 6 
млрд грн. (дві третини зазначеної суми). Таким чином, на решту благодійних фондів та організацій 
припадало лише 3 млрд грн. або ж дещо більше 300 тис. грн у середньому на одного суб’єкта.11 

9  Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17/. 
10  Vinnikov, Alexander. Charitable and Private Foundations in Ukraine, https://goo.gl/Pu2xCf. 
11  Див. https://life.pravda.com.ua/society/2016/10/5/218672/view_print/, https://nachasi.com/2017/05/18/charity/. 



11

«Іноземні недержавні фонди в Україні: напрями та масштаби діяльності»

З 2005 року працює перша професійна асоціація українських благодійних фондів та асоціацій  – 
Український форум благодійників (УФБ). Засновниками УФБ були  Ініціативний центр сприяння 
активності та розвитку громадського почину «Єднання» та Міжнародний фонд «Відродження». 
Відбулося це за участі міжнародних донорів: Фонду Чарльза Стюарта Мотта (Charles Stewart Mott 
Foundation), Інституту сталих спільнот/UCAN та Польсько-американсько-української інціати-
ви про співпрацю.12 Сьогодні до асоціації входить близько 30 повноправних членів та близько 10 
асоційованих.13 УФБ декілька років проводив Національний рейтинг благодійників. У 2016 році в 
рейтингу взяли участь лише 89 благодійних фондів та організацій, які оприлюднили свою подат-
кову звітність. На них припало 1,8 млрд грн. або більше чверті загальних витрат на благодійність у 
2016 році.14 

Ці дані свідчать про те, що в Україні формується сектор приватного благодійництва, але оцінка ре-
альних масштабів, напрямків та результатів підтриманих українськими благодійниками ініціатив та 
проектів потребує спеціального дослідження. 

12  Див. http://www.ufb.org.ua/aboutus/vizitna-kartka/istorija.htm.
13  Див. http://www.ufb.org.ua/aboutus/kerivnuctvo/members.htm.
14  Див. https://life.pravda.com.ua/society/2017/12/26/228186/.



12

Аналітична доповідь

Діяльність американських благодійних фондів в Україні.

БФ США та їхня закордонна діяльність

Переважна більшість американських благодійних організацій  – це порівняно невеликі установи, 
що зосереджуються на вирішенні переважно місцевих проблем. Утім, неприбутковий сектор США 
великий за розміром –  станом на 30 вересня 2017 року в реєстрі Податкової служби США (IRS) 
було 1,3 млн благодійних організацій15. У 2015 фіскальному році16 209 тис. благодійних організацій 
США17, що подали податкові декларації18, мали активи обсягом 3,7 трлн дол. США і загальні доходи 
2 трлн дол. США. Варто зазначити, що більшість доходів та витрат благодійних організацій у США – 
це результати роботи неприбуткових медичних та освітніх установ. Значна частина  сектору освіти 
та охорони здоров’я в США – це неприбуткові організації.

Обсяги залучення коштів від донорів та видача грантів були меншими. Кошти та товари, залучені від 
донорів, становили 204 млрд дол. США19, а видані гранти – 172 млрд дол. США20 у 2015 фіскальному 
році. Із загальної суми 172 млрд дол. США грантів на 89,6 млрд дол. США отримали американські 
організації, 57,7 млрд. дол. США отримали приватні особи із США та 25,2 млрд дол. США отримали 
приватні особи та організації поза межами США. Отже, достатньо незначна частка ресурсів бла-
годійних організацій США спрямовуються на роботу за кордоном: це менше 15% загальних грантів 
і дещо більше 1% загальних доходів. Утім, 25 млрд дол. США – це сума, що перевищує сукупний 
річний бюджет зовнішньої  допомоги Німеччини та Британії (найбільших двосторонніх офіційних 
донорів після США).

В обмін на звільнення від податків благодійні організації США зобов’язані подавати детальну ін-
формацію про свою роботу до Податкової служби США (форма 990). Ці звіти є публічно доступ-
ними з певними винятками. Зокрема, інформація про отримувачів грантів поза межами США є 
частиною звітності, але не оприлюднюється для публічних благодійних організацій (public charity)21. 
Інформація про обсяги фінансування та географічний регіон отримувача публікується. Діяльність 
приватних фундацій22 регулюється більш ретельно (наприклад, зобов’язані використовувати на 
благодійні цілі не менше 5% своїх активів), і вони подають більш розгорнуту звітність.

У США існує ряд організацій, що збирають інформацію про показники роботи благодійних органі-
зацій. Зокрема, Foundation Center веде базу даних23, що містить інформацію про переважну біль-
шість грантів, що надаються приватними фундаціями США24. Інформація збирається з публічної 
звітності та інформації про гранти, яку деякі фундації надають безпосередньо Foundation Center. У 
базі містяться дані про гранти, надані у 2003-2015 роках та більш обмежений набір даних за 2016, 
2017 та 2018 роки25. Наприклад, станом на кінець серпня 2018 року в базі даних є інформація про 2,3 
млн грантів, наданих у 2015 році 74161 донорами 333627 отримувачам на суму 76,1 млрд дол. США. 
Із них 4572 донори надали гранти 39875 отримувачам на суму 16,8 млрд дол. США на роботу поза 
межами США. Варто зазначити, що значна частина грантів на підтримку інших країн надається 
американським організаціям – 6,7 млрд дол. США з 16,8 млрд дол. США. Основними напрямками 
підтримки були охорона здоров’я та освіта.

15  2017 IRS Data Book, https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17databk.pdf. 
16  Фіскальний рік у США триває з 1 жовтня до 30 вересня. 
17  Звільнені від податків відповідно до положень п. 501(с)(3) Податкового кодексу США.
18  Організації з доходами до 50 тис. дол. США не зобов’язані подавати декларації.
19  Form 990 Returns of 501(c)(3)-(9) Organizations: Balance Sheet and Income Statement Items, by Code Section, Tax 
Year 2015б https://www.irs.gov/pub/irs-soi/15eo03.xlsx.
20  Form 990 Returns of 501(c)(3)-(9) Organizations: Total Functional Expenses, by Code Section, Tax Year 2015, https://
www.irs.gov/pub/irs-soi/15eo02.xls.
21  Для цього благодійна організація має залучати не менше 33% своїх ресурсів від непов’язаних осіб та мати біль-
шість незалежних директорів у своєму керівництві.
22  Усі благодійні організації, що не підпадають під визначення публічних.
23  Доступна за адресою https://fconline.foundationcenter.org/ та https://maps.foundationcenter.org/home.php.
24  Та невеликої кількості організацій поза межами США, що надають таку інформацію Foundation Center.
25  Звітність благодійних організацій за 2017 рік станом на серпень 2018 року ще не була оприлюднена.
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БФ США та Україна

В цілому благодійні фундації США приділяли порівняно небагато уваги Україні. Станом на початок 
серпня 2018 року у базі даних Foundation Center містилась інформація про 1521 грант на загальну 
суму в 103,5 млн дол. США або 0,1% від загальної суми зовнішніх грантів приватних фундацій США. 
Багато це чи мало? Якщо врахувати, що на Україну припадає 0,6% населення світу та 0,3% світового 
ВВП, то досить мало. 

Зазначимо, що класифікація грантів за географією роботи проводиться Foundation Center на алго-
ритмічній основі і тому не завжди є точною. Крім того, ряд грантів видавався для роботи в кількох 
країнах. Для того, щоб оцінити обсяги коштів, які безпосередньо отримала Україна26, ми, по-перше, 
вилучили зі списку ті гранти, для яких географія роботи була визначена неправильно.27 По-друге, 
ми оцінили частку України в грантах, що реалізовувались у кількох країнах одночасно. За нашими 
підрахунками,  Україна у 2011-2018 роках отримала від БФ США приблизно 72,8 млн дол. США. 

У межах цієї роботи ми аналізуватимемо підтримку, надану Україні американськими фундаціями, 
починаючи з 2011 року.

Найбільшими приватними американськими донорами України в цей період були Національний 
фонд підтримки демократії (National Endowment for Democracy), Фундація на підтримку відкритого 
суспільства (Foundation to Promote Open Society), Фундація Мотта (Charles Stewart Mott Foundation), 
Фундація Coca-Cola (Coca-Cola Foundation). 

База даних Foundation Center також серед інших містить дані про гранти Трасту Сігрід Раусінг (Sigrid 
Rausing Trust) з Великої Британії, Nationale Postcode Loterij з Нідерландів та Українського жіночого 
фонду (Україна), надані Україні.

Таблиця 1. Основні донори України відповідно до бази даних Foundation Center у 2011-2018 роках

Назва Сума, млн дол. США
Національний фонд підтримки демократії 25,0
Фундація на підтримку відкритого суспільства 11,1
Фундація Мотта 8,0
Фундація Coca-Cola 4,1
Nationale Postcode Loterij (Нідерланди) 3,0
Траст Сігрід Раусінг (Британія) 1,1
Український жіночий фонд (Україна) 1,1
Інші 17,6

Джерело: Власні підрахунки на основі даних Foundation Center

26  Для деяких грантів було визначено суму фінансування в Україні, але для більшості грантів оцінка була орієн-
товною.
27  Переважно стосувались Росії.
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Рисунок 1. Гранти для України в базі даних Foundation Center у 2011-2018 роках

Джерело: Власні розрахунки на основі даних Foundation Center

Як видно з Рисунку 1, обсяги щорічної підтримки України з боку БФ США коливалися від 9 до 14 
млн дол. США. Пік надходжень припав на 2014 рік – у розпал Революції Гідності, а мінімум спостері-
гався у 2012 році. Щороку видавалося кілька сотень грантів обсягом від 10 до кількох мільйонів дол. 
США. Найбільшим грантом був грант нідерландської лотереї Nationale Postcode Loterij UNICEF на 
суму 3 млн дол. США на підтримку бездомних підлітків в Україні та Молдові.
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Рисунок 2. Основні напрямки підтримки України у 2011-2018 роках

Джерело: Foundation Center

Розподіл грантів за цілями проводиться Foundation Сenter на основі певного алгоритму.  Кожен 
грант може класифікуватись за одною або кількома цілями. Тому загальна сума розподілу не від-
повідає загальній сумі грантів. Значні суми виділялися на медицину, захист прав людини та розви-
ток громадянського суспільства. 
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Національний фонд підтримки демократії

Національний фонд підтримки демократії (NED) був створений у США у 1980-х роках на основі мо-
делі партійних фундацій Німеччини28. Він переважно фінансується з федерального бюджету США, 
але розподіл коштів серед отримувачів проводиться незалежним правлінням Фонду. Завданням 
NED є підтримка розвитку демократичних інститутів, таких як політичні партії, профспілки та біз-
нес-асоціації. NED також підтримує вільний ринок та основні елементи громадянського суспільства, 
такі як захист прав людини, незалежна преса та вільні медіа. NED працює спільно з чотирма пов’я-
заними інститутами: Міжнародний республіканський інститут (афілійований із Республіканською 
партією США), Національний демократичний інститут (афілійований із Демократичною партією 
США), Центр міжнародного приватного підприємництва (афілійований із Торгово-промисловою 
палатою США) та Центр Солідарності (афілійований із профспілками США). Для досягнення по-
ставлених цілей NED фінансує роботу афілійованих інститутів у багатьох країнах світу, але також 
фінансує і роботу численних місцевих організацій. 

В Україні NED фінансував роботу афілійованих інститутів (на загальну суму понад 6 млн дол. США, 
3 млн з яких отримав Центр міжнародного приватного підприємництва), але більшість коштів отри-
мали 160 українських організацій, сума яких загалом становила 19 млн дол. США. Гранти надавали-
ся переважно на розбудову демократичного суспільства, зокрема на моніторинг виборчого процесу 
та захист прав людини.  Найбільшими українськими отримувачами коштів NED були Сумcький об-
ласний комітет молодіжних організацій (747 тис. дол. США на підтримку громадянського суспіль-
ства в Південно-Східній Україні), Український центр незалежних політичних досліджень (514 тис. 
дол. США  на підтримку досліджень політичних процесів та демократії),  Молодіжна альтернатива 
(447 тис. дол. США на підготовку молодих лідерів), Незалежна асоціація телерадіомовників (418 тис. 
дол. США на підготовку інформаційних матеріалів у сфері прав людини, тренінги і т.п.).

Фундації відкритого суспільства

Мережа фундацій на підтримку відкритого суспільства29 була створена Джорджем Соросом для під-
тримки демократичних реформ у пострадянських країнах і пізніше розширила свою роботу на понад 
100 країн. Основним механізмом роботи в Україні був і залишається Міжнародний фонд «Відрод-
ження», який отримав понад 9 млн дол. США для подальшого фінансування проектів в Україні. 
Пріоритетами фінансування було визнано нелобістські ініціативи у сфері боротьби з корупцією, за-
хисту прав вразливих верств населення, збільшення доступу до інформації та покращення здоров’я 
громадян. Це дозволило Фонду лише у 2017 році30 профінансувати понад 400 проектів на суму понад 
200 млн грн. у рамках 7 програм (демократична практика, права людини та правосуддя, європейсь-
ка програма, здоров’я громадян, ромська програма, соціальний капітал та ініціатива з підтримки 
аналітичних центрів) і утримувати розгалужену мережу офісів по всій Україні.

28  Див. https://www.ned.org/about/history/. 
29  Див. https://www.opensocietyfoundations.org/about. 
30  Річний звіт фонду «Відродження» за 2017 рік http://www.irf.ua/content/files/annual_report_2017.pdf. 
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Вставка 2. Міжнародний фонд «Відродження»: підтримка реформ

Підтримка Парламентом урядового проекту Закону «Про державні фінансові гарантії надання ме-
дичних послуг та ліків» (законопроект р. № 6327), та схвалення в першому читанні проекту Закону 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових га-
рантій надання медичних послуг та лікарських засобів» (р. № 6604) є великим успіхом політичної 
підтримки медичної реформи. Міжнародний фонд «Відродження» вітає всіх, хто доклав зусиль для 
здійснення цього кроку.

Схвалення закону є важливим з огляду на багаторічну роботу Фонду, його програми «Громадське 
здоров’я», з підтримки ініціатив та проектів, результати яких були враховані при роботі над текстом 
законопроекту. Водночас, ухвалений закон базується на копіткій експертній роботі, якій сприяв 
Фонд за ініціативи Джорджа Сороса. 

У 2014 році за нашого сприяння  була створена Стратегічна дорадча група з питань медичної ре-
форми. Ця група, на чолі з Володимиром Курпітою, об’єднала експертів, які долучилися до розроб-
ки концепції реформування фінансування системи громадського здоров’я та концепції розвитку 
системи громадського здоров’я, затверджених Урядом у 2016 року. Залучення експертів, що мають 
різні погляди щодо формування та подальшого пояснення реформи громадянам, є прикладом нової 
культури публічної політики в Україні. Підтримка залучення незалежних експертів і стейкхолдерів 
у впровадженні медичної та інших реформ, що активно підтримується Фондом, є надзвичайно важ-
ливим завданням для нашого суспільства.31 (Із заяви фонду «Відродження»)

*** 

Міжнародний фонд «Відродженння» вже тривалий час підтримує реформу видобувної галузі. Зо-
крема, 10 років тому став провідником міжнародної Ініціативи з прозорості видобувних галузей 
(EITI) в Україні, а з 2013 року до Ініціативи офіційно приєдналась держава. За цей час під впливом 
громадськості було: 

відкрито інформацію про видачу ліцензій на користування надрами та транспортування природ-
них ресурсів територією країни; 

запроваджено звірку платежів компаній та надходжень до бюджетів різних рівнів від видобувних 
компаній; 

внесено зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким з початку 2018 року 5% рентних платежів, які 
сплачують нафтогазові компанії, мають зараховуватися до місцевих бюджетів тих громад, районів 
та областей, на території яких здійснюється видобуток; 

відкрито безкоштовний доступ до реєстру бенефіціарних власників підприємств, куди входять і ви-
добувні компанії. Україна першою в світі зробила це.32 

Джерело: Офіційний сайт МФВ «Відродження»

Фундації відкритого суспільства також напряму профінансували ряд проектів в Україні, переважно 
у сфері освіти та охорони здоров’я. Зокрема, фінансувалася робота Київської школи економіки, від-
новлення роботи Донецького університету, робота Відкритого університету Майдану, розширення 
доступу до ліків від гепатиту, тренування для паліативних медичних сестер, захист прав пацієнтів 
психіатричних установ.  Також було профінансовано ініціативи із захисту прав ЛГБТ в Україні і ряд 
міжнародних проектів, що включали Україну.

Фундація Мотта

Фундація Мотта була створена в 1926 році одним із співзасновників GM Чарльзом Стюартом Мот-
том,  і з часом стала однією з найбільших приватних фундацій США33. Якщо на початку своєї діяль-
31  Див. http://www.irf.ua/allevents/news/zayava_mizhnarodnogo_fondu_vidrodzhennya_pro_medichnu_reformu/.
32  Див. http://www.irf.ua/en/allevents/news/pid_vplivom_gromadskosti_parlament_zrobiv_pershiy_krok_do_
prozorosti_u_vidobuvnikh_galuzyakh/.
33  Див. https://www.mott.org/about/history/. 
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ності фундація Мотта займалася проблемами розвитку міста Флінт у штаті Мічиган, то сьогодні 
вона підтримує проекти в понад 60 країнах світу, але при цьому і досі значна частина коштів фун-
дації вкладається саме в розвиток міста Флінта і навколишньої території. Іншими сферами роботи 
фундації є навколишнє середовище, освіта та громадянське суспільство. 

В Україні Фундація Мотта працювала за схожими напрямками. Зокрема, було підтримано розвиток 
філантропії в Україні через підтримку Форуму благодійників, підтримку створення фондів громад 
(community foundations) та підтримку платформи краудфандингу. Загалом на ці ініціативи було ви-
трачено 1,8 млн дол. США. Також фінансувався ряд міжнародних проектів із підтримки філантропії 
в Центральній та Східній Європі (робота The Funding Network, Techsoup та інших ресурсних цен-
трів, зокрема в Україні).

Фундація Мотта також фінансувала підготовку місцевих громадських активістів та заходи, спря-
мовані на активізацію участі громади у місцевих рішеннях. Фінансувалися також освітні програми 
для місцевих активістів та громадян, розширення доступу до е-демократії, підтримка громадських 
ініціатив, місцеве планування із залученням громадян, ресурсні центри для місцевого розвитку. 
Загальне фінансування в цій сфері сягнуло 3 млн дол. США. 

У сфері захисту прав людини Фундація Мотта надавала базове фінансування Українській Гельсінсь-
кій спілці, мережі «Опора», Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів на загальну суму понал 1,2 млн дол. США. Також фундація Мотта підтри-
мувала роботу громадсько-орієнтованих шкіл, роботу фонду «Крок за кроком» та роботу неурядо-
вих організацій у сфері охорони навколишнього середовища.

Фундація Кока-Кола

Фундація Кока-Кола була створена в 1984 році як благодійний підрозділ компанії Кока-Кола.34 Ком-
панія Кока-Кола зобов’язалася направляти 1% свого операційного прибутку на благодійність і ви-
конує своє зобов’язання переважно через свою фундацію. Фундація надає гранти в понад 70 країнах 
та територіях і, зокрема, в Україні. Фундація задекларувала пріоритетами своєї роботи підтримку 
жінок, доступ до чистої води та громадські ініціативи, зокрема у сфері освіти і роботи з молоддю. 
Фундація Кока-Кола підтримує також ряд міжнародних ініціатив щодо доступу до безпечної води, 
які працюють в Україні.

Основними отримувачами коштів фундації Кока-Кола в Україні є фонд Кличко (раніше фонд братів 
Кличко), фонд Олени Пінчук «Антиснід», Українське товариство охорони птахів, Національний 
олімпійський комітет та Спеціальна олімпіада України. Фонд Кличко отримав понад 1,1 млн дол. 
США від фундації Кока-Кола переважно на підтримку проекту «Клич друзів, граймо разом»35. Та-
кож фінансувалася «Школа успіху», що проводить літню школу для підлітків. 

Фонд «Антиснід» отримав грантів на загальну суму 0,76 млн дол. США як для проведення інформа-
ційних кампаній щодо ВІЛ/СНІДу та пропаганди здорового способу життя, так і для імплементації 
заходів щодо зменшення гендерної нерівності в Україні. Зокрема, фінансувалася робота комуніка-
ційної платформи Safe Connection. 

Українське товариство охорони птахів отримало 0,42 млн дол. США на очищення берегів річок, озер 
та узбережжя Чорного моря. Зокрема фінансувалося розчищення озер на Тарханкутському піво-
строві, узбережжя Тилігульського та Каланчацького лиманів, узбережжя Чорного моря в районі 
Кінбурнської коси та інші. 

Національний олімпійський комітет та Спеціальна олімпіада України отримали 0,54 млн дол. США 
на проведення спортивних заходів. Зокрема, фінансувалася підготовка спортсменів та спортивні 
заходи за участі змішаних команд людей з інвалідністю та звичайних спортсменів, пропаганда здо-
рового способу життя серед школярів із залученням спортсменів-олімпійців.

34  Див. https://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation. 
35  Сторінка проекту http://www.klitschkofoundation.org/projects/sport/klich-druziv-graimo-razom/. 
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Гранти фонду Блумберга

Майкл Блумберг зобов’язався витрачати більшість прибутків від свого бізнесу на благодійність і ро-
бить це через ряд фундацій під спільною назвою Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies 
працює у сферах охорони навколишнього середовища, здоров’я громадян, освіти, розвитку міст, 
мистецтва. Міжнародні ініціативи фонду Блумберга зосереджені переважно у сфері здоров’я гро-
мадян. Зокрема, Україна була визначена як одна з пріоритетних країн у рамках ініціативи з контро-
лю за тютюном. У рамках ініціативи щодо зменшення тютюнопаління36 від фонду Блумберга ряд 
українських організацій отримав гранти на боротьбу з тютюнопалінням в Україні. Зокрема, було 
підтримано ряд регіональних ініціатив37 у Донецькій області, Криму, Києві, Одесі, Сумській області, 
Житомирській області та роботу на національному рівні. Ініціатива з боротьби проти тютюну пе-
редбачає шість основних заходів (MPOWER)38: моніторинг споживання тютюну, впровадження та 
контроль заборон на тютюнопаління в громадських місцях, допомога у припиненні тютюнопалін-
ня, посилення вимог щодо попереджень про шкоду паління на упаковці та інформаційна кампанія 
щодо шкоди паління, впровадження та контроль заборони на рекламу і промоцію та спонсорство 
тютюну, підвищення податків і, відповідно, цін на тютюн. Підтримані проекти відповідали цим на-
прямкам: фінансувалися регіональні проекти,  спрямовані на адвокацію впровадження місцевих об-
межень на паління в громадських місцях та контроль за виконанням місцевих та національних норм 
із контролю за тютюном. На національному рівні39 гранти виділялися на адвокацію дій, спрямова-
них на посилення обмежень на рекламу та промоцію тютюнових продуктів, підвищення акцизів на 
тютюн40, виявлення «джинси», замовленої тютюновими компаніями. Водночас суми підтримки на 
сайті Ініціативи з боротьби проти тютюну не оприлюднюються.

36  Див. https://tobaccocontrolgrants.org/What-we-fund?who_region=EURO&country_id=24&date_type=&date_
from=&date_to=&submit=Search. 
37  Гранти отримували Донецьке відділення Комітету виборців України, Інститут Медіа Права (Київ), Кримська 
республіканська асоціація «Екологія і мир», Одеське відділення ВМГО «Молодь Демальянсу» та інші.
38  Див. https://www.bloomberg.org/program/public-health/tobacco-control/#solution. 
39  Центр громадського представництва «Життя», НУО «Телекритика».
40  Підвищення акцизів на тютюн відбувалось у першу чергу на виконання зобов’язань України щодо гармонізації 
оподаткування тютюнових виробів із Законодавством ЄС.
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Вставка 3. Боротьби з тютюном: адвокаційні заходи 

МОЗ спільно з представництвом Бюро ВООЗ в Україні, Світового банку в Україні, Європейської 
мережі з попередження куріння (ENSP), представниками громадських організацій – ГО «Життя», 
Українським центром контролю над тютюном  – виступило на підтримку законопроекту №2820 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 
впливу тютюну», розробниками якого є група народних депутатів на чолі з Головою Комітету з пи-
тань охорони здоров’я Верховної Ради України О. Богомолець.41 …

23 травня у Верховній Раді України відбулося відкриття фотовиставки «Вогні сигаретних вітрин – 
пастка для дітей». Також відбувся брифінг, на якому представники ГО «Життя» та коаліції «За віль-
ну від тютюнового диму Україну» разом із народними депутатами, авторами антитютюнових зако-
нопроектів, наочно показали, як тютюнові корпорації використовують маркетингові інструменти 
для залучення дітей до куріння.42 …

Народні депутати – Ганна Гопко, Олег Мусій, Ігор Луценко, Остап Єднак та Наталія Веселова – ра-
зом із представниками ГО «Життя» долучилися до акції і провели під Верховною Радою України 
брифінг, під час якого закликали колег прийняти антитютюнові законопроекти №2820 і №4030а. 
Учасники акції наголосили, що нові антитютюнові зміни, спрямовані на зменшення куріння серед 
українців.43

Джерело: Офіційні сайти Міністерства охорони здоров’я, Верховної Ради

Фонд Блумберга (приватна фундація) надав кошти Міжнародному союзу боротьби з туберкульо-
зом та легеневими хворобами44 (Союз) та кільком іншим організаціям. Ці гранти були відобра-
жені в базі даних Foundation Center. Надалі Союз розподіляв отримані кошти в країнах із високим 
рівнем тютюнопаління і захворюваності на легеневі хвороби, у тому числі в Україні. Оскільки 
Союз – це публічна благодійна організація, вона не зобов’язана розкривати дані отримувачів ко-
штів та суми підтримки. На практиці інформація про підтримані проекти публікується на сайті 
ініціативи, але без вказання сум підтримки. Аналіз архівованої версії сторінки ініціативи вказує 
на те, що інформація про суми підтримки раніше публікувалась45, але ця інформація була вилу-
чена і після серпня 2016 року вона відсутня для публічного доступу. Інформація в ЗМІ (яку зараз 
важко перевірити) свідчить про те, що з 2008 року по 2015 рік відповідне фінансування стано-
вило 2,7 млн дол. США46, з яких центр «Життя», який був основним грантоотримувачем на на-
ціональному рівні, отримав 1,2 млн дол. США. Звіти центру «Життя» за 2015-2017 роки47 містять 
інформацію про джерела фінансування та структуру витрат організації. Зокрема, було отримано 
близько 10 млн грн. від Кампанії за майбутнє дітей без тютюну (Campaign for Tobacco-Free Kids) 
та Vital Strategies (нова назва американського підрозділу Союзу), що є партнерами Ініціативи з 
боротьби проти тютюну.

Інші спеціалізовані донори

В Україні також працює ряд «спеціалізованих» донорів, що надають фінансування організаціям у 
порівняно вузькій сфері, а також донори, що підтримують лише окремі проекти. Наприклад, Tides 
Foundation профінансувала ряд проектів із лікування СНІДу, інклюзивної освіти та захисту прав 
осіб з інвалідністю. Фундація Елтона Джона проти СНІДу підтримала роботу з попередження СНІ-
Ду серед вразливих верств населення в рамках кількох проектів. Omidyar Network Fund підтриму-

41  Див. http://old.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151119_a.html.
42  Див. http://rada.gov.ua/news/Novyny/144963.html.
43  Див. http://rada.gov.ua/news/Novyny/144259.html.
44  У 2015 році підрозділ Союзу, розташований в США, був перейменований на Vital Strategies.
45  Інформація про гранти, видані в Африці станом на серпень 2016 року. https://web.archive.org/web/20160804055403/
http://www.tobaccocontrolgrants.org/Pages/40/What-we-fund?who_region=AFRO&country_id=&amount=&date_
type=&date_from=&date_to=&submit=Search. 
46  Див. https://kp.ua/economics/555835-antytabachnaia-kampanyia-v-ukrayne-spotknulas-o-natsyonalnyi-mentalytet. 
47  Звіт за 2015 - 2016 роки http://tobaccocontrol.org.ua/uploads/elfinder/news/zvit-Zhyttia-net.pdf Звіт за 2017 рік 
https://drive.google.com/file/d/1u_3_e8LmNt2GknJ9A7zZ7KYuE6yqluJT/view. 
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вав створення платформи «New citizen» та роботу Громадського телебачення. Mama Cash підтримав 
кілька організацій ЛГБТ та організації із захису прав жінок. 

Disability rights fund підтримував проекти для осіб з інвалідністю, такі як інклюзивна освіта, прий-
няття регіональних стратегій, доступ до правосуддя, доступність транспортної системи та інші. 

Global fund for Children підтримував реабілітацію та психологічну підтримку дітей з інвалідністю, 
ранні інтервенції для дітей та адаптацію випускників дитячих будинків. Загальний обсяг фінансу-
вання від згаданих вище донорів становив 4,3 млн дол. США.

Релігійні та «гуманітарні» донори

Доволі значні кошти були залучені від фундацій США на підтримку релігійних громад в Україні, 
підтримку релігійної освіти в Україні, підтримку гуманітарних ініціатив, зокрема для єврейської 
громади України. Найуспішніше залучали фінансування від американських приватних донорів 
єврейська спільнота Тіква (3 млн дол. США) та Український католицький університет (2,3 млн дол. 
США), що спільно залучили майже дві сотні грантів із 2011 року.

*******

При аналізі даних, отриманих із бази даних Foundation Center, варто пам’ятати, що, з одного боку, 
ця база містить дані лише про гранти приватних фундацій США і, відповідно, не включає гранти пу-
блічних благодійних організацій. З іншого боку, ця база містить інформацію про гранти відповідних 
організацій поза межами США, що подають свою інформацію в Foundation Center. Вони також не 
скориговані на перегрантування. Зокрема, Український жіночий фонд базується в Україні і залучив 
1,1 млн дол. США від американських фундацій та Трасту Сігрід Раусінг. Він також надав інформацію 
про свої понад 300 грантів на підтримку переважно жіночих ініціатив в Україні на загальну суму 
теж 1,1 млн дол. США до бази даних Foundation Center. 

Висновки

У світовому масштабі зовнішня діяльність фундацій США є значною, і витрачені кошти переви-
щують офіційні бюджети зовнішньої допомоги багатьох країн. Проте в Україні їхня присутність 
є порівняно низькою. Обсяги підтримки є незначними порівняно із сумами офіційної підтримки: 
за даними ОЕСР, сума фактично отриманих Україною грантових коштів від інших держав та бага-
тосторонніх донорів у 2011-2016 роках становила понад 5 млрд дол. США, тоді як від американських 
фундацій в Україну надійшло менш ніж 0,1 млрд дол. США. Та це не виключає того, що роль приват-
них донорів є важливою для вирішення окремих проблем, зокрема в частині підтримки громадян-
ського суспільства, захисту прав вразливих верств населення тощо.

За обсягами більшість коштів була надана трьома основними донорами: Фондом на підтримку демо-
кратії, Фундаціями відкритого суспільства та Фундацією Мотта. Їхня діяльність була переважно спря-
мована на підтримку спроможності громадянського суспільства, місцевих активістів, захисту прав 
людини. Водночас, вони не намагалися безпосередньо впливати на формування політики в України, а 
скоріше намагалися підвищити спроможність зацікавлених сторін захищати свої інтереси. 

В Україні також працював ряд спеціалізованих фондів, що вирішували порівняно вузькі проблеми, 
такі як підтримка хворих на СНІД, захист прав вразливих дітей та інші. Вони надавали порівняно 
невеликі обсяги коштів, проте вони, імовірно, були важливими джерелами підтримки для зацікав-
лених осіб. Також суттєві кошти були направлені на релігійну і гуманітарну діяльність в Україні: 
підтримку діяльності релігійних громад, місіонерську роботу, соціальну роботу релігійних громад, 
релігійну освіту, підтримку соціально вразливих представників національних меншин та інше. 

Певним винятком із загального правила були гранти на боротьбу з тютюном, профінансовані фон-
дом Блумберга. Гранти виділялися на підтримку впровадження конкретних законодавчих рішень 
та (імовірно) були за обсягом більшими, ніж аналогічна робота інших спеціалізованих ініціатив в 
Україні. При цьому відсутність інформації про обсяг виділеного фінансування виглядає дещо нез-
вично.
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Німецькі фонди в Україні

У Німеччині історія благодійності налічує вже кілька століть,48 хоча в цілому в Європі сектор до-
брочинності активно розвивався переважно лише впродовж останніх десятиліть. Сьогодні саме в 
Німеччині налічується найбільша серед європейських країн кількість різного роду фондів  – 22,3 
тис., із яких 95% займаються благодійністю в тій чи іншій формі. При цьому, у 1990 році кількість 
фондів досягала лише близько 10 тисяч. Сьогодні капітал усіх німецьких фондів становить 68 млрд 
євро.49 Таким чином, на німецькі фонди припадає третина загального обсягу витрат усіх європей-
ських благодійних фондів. Саме німецькі фонди є хорошим прикладом концентрації капіталу єв-
ропейських фондів завдяки тому факту, що вони були створені великими корпоративними струк-
турами.50 Так, наприклад, на Фонд Роберта Боша (активи більше 5 млрд євро) припадає більше 7% 
загального обсягу активів усіх німецьких фондів. 

Активна діяльність німецьких фондів (приватних, корпоративних, квазідержавних, політичних та 
ін.) доповнює міжнародну допомогу німецької держави. Зважаючи на кількість та обсяги капіталу, 
саме німецькі фонди є одними з найбільш активних за кордоном, зокрема у Центральній та Схід-
ній Європі. А тому вони потребують першочергової уваги в контексті аналізу діяльності іноземних 
фондів в Україні. 

Політичні фонди

Німецькі політичні фонди: історія та загальна характеристика

Німецькі політичні («партійні») фонди – особливий тип фондів, адже юридично вони є незалежни-
ми організаціями, які, проте, зберігають тісні особисті та ідеологічні зв’язки з материнською партією 
(див. Табл. 2), а також отримують фінансову підтримку держави. Політичні фонди функціонують на 
федеральному та земельному рівнях. Зараз зокрема існує 7 партійних фондів (6 активних, 1 ново-
створений) на загальнонімецькому рівні, а також кілька десятків структур у федеральних землях. 

Необхідно звернути увагу на те, що німецькі фонди переважно не є «фондами» у юридичному зна-
ченні, хоча і використовують цей термін у своїх назвах. На практиці лише назва Фонду Фрідріха На-
уманна повністю відповідає його юридичному статусу. При цьому, інші політичні фонди насправді 
зареєстровані як асоціації.51 

До активних політичних фондів федерального рівня належать Фонд Конрада Аденауера (Konrad-
Adenauer-Stiftung, KAS), Фонд Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES), Фонд Фрідріха Нау-
манна за Свободу (Friedrich Naumann fuer die Freiheit, FNF), Фонд Ганса Зайделя (Hans-Seidel Stiftung, 
HSS), Фонд Гайнріха Бьолля (Heinrich-Böll-Stiftung) та Фонд Рози Люксембург (Rosa-Luxemburg-
Stiftung, RLS). Найстарішим з них є Фонд Фрідріха Еберта, заснований 1925 року, а наймолодшим – 
Фонд Гайнріха Бьолля, створений у 1997 році.52 Однак кількість активних партійних фондів може 
зрости, адже впродовж останніх кількох років тривала робота над створенням політичного фонду 
для правоконсервативної партії Альтернатива для Німеччини (АдН). Після останніх федеральних 
виборів АдН стала третьою за кількістю депутатів партією в німецькому парламенті (94 депутати 
з 709). Незважаючи на амбівалентне ставлення вказаної політичної сили до політичних фондів, у 
червні 2018 року на партійному з’їзді було обрано правління Фонду Еразма Ротердамського (ство-
рений 2015 року).53

48  Thomas, Adam, Lingelbach, Gabriele, The Place of Foundations and Endowments in German History: A Historical-
Statistical Approach, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1020.9512&rep=rep1&type=pdf. 
49  Bundesverband Deutscher Stigtunger. Statistiken, https://www.stiftungen.org/stiftungen/zahlen-und-daten/statistiken.
html. 
50  An Overview of Philanthropy in Europe, Observatoire de la Fondation de France / CERPhi, 2015
51  Mohr, Alexander. The German Political Foundations As Actors in Democracy Assistance. Universal-Publishers, 2010. – 
p. 36. 
52  Там само, С. 23. 
53  Desiderius Erasmus Stiftung, http://erasmus-stiftung.de/unser-auftrag/, 
AfD erkennt Stiftung von Erika Steinbach als parteinah an, 30 Juni 2018, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/stiftung-von-
erika-steinbach-gilt-jetzt-als-afd-parteinah-15668298.html. 
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Фонд Конрада Аденауера (див. Табл. 2) пов’язаний з Християнсько-демократичним союзом (ХДС) – 
німецькою консервативною партією, яку сьогодні очолює канцлер ФРН Ангела Меркель. Діяль-
ність партії базується на ідеях християнської демократії та ліберального консерватизму. З 1949 року 
ХДС перебуває в коаліційному об’єднанні з Християнсько-соціальним союзом (ХСС), християнсь-
ко-консервативною партією з Баварії. Фонд Ганса Зайделя є партійним фондом ХСС. Фонд Фрідріха 
Еберта представляє ідеологію Соціал-демократичної партії, яка сьогодні є єдиним партнером ХДС 
по коаліції. Інші політичні фонди пов’язані з Партією зелених (Фонд Гайнріха Бьолля), ліберальною 
Вільною демократичною партією (Фонд Фрідріха Науманна) та соціалістичною партією Ліві (Фонд 
Рози Люксембург). У результаті, історія німецьких політичних фондів фактично є відображенням 
історії партійного життя Німеччини. Найраніше свою діяльність розпочали фонди імені Конрада 
Аденауера, Фрідріха Еберта, Ганса Зайделя та Фрідріха Науманна, які представляли головні партії 
німецького парламенту після Другої світової війни. Лише згодом до них приєдналися інші фонди, 
коли пов’язані з ними партії потрапили до парламенту. 

Спочатку створення нових політичних фондів було необхідним для підвищення рівня політичної 
освіти німецького населення. Відповідно до Конституції Німеччини, саме політичні партії відповіда-
ють за формування політичної думки, однак законодавство не дозволяло використання партійних 
коштів на освітні цілі. Тому і було прийнято рішення про створення незалежних організацій, які 
будуть пов’язані з партіями.54 У результаті, сьогодні політичні фонди не регулюються положеннями, 
що стосуються політичних партій. 

Таблиця 2. Німецькі політичні фонди

Назва фонду Рік 
створення

К-ть охоплених 
країн (к-сть 
офісів)

П-во в 
Україні

Наближена політична 
партія

Фонд Конрада Адена-
уера
 (Konrad-Adenauer-
Stiftung)

1956 Більше 120 
країн (100 
офісів)

1994 Християнсько-демократич-
ний союз (CDU)

Фонд Гайнріха Бьолля 
(Heinrich Böll Stiftung)

1997 60 (34 офіси) 2008 Партія зелених

Фонд Фрідріха Еберта
(Friedrich-Ebert-
Stiftung)

1925 Більше 100 
офісів

1993 Соціал-демократична партія 
(SPD)

Фонд Ганса Зайделя
(Hanns Seidel Stiftung)

1966 65 країн 1992 Християнсько-соціальний 
союз (CSU)

Фонд Фрідріха Науман-
на за Свободу 
(Friedrich Naumann 
Stiftung für die Freiheit)

1958 Більше 60 країн 2007 Вільна демократична партія 
(FDP)

Фонд Рози Люксембург
(Rosa Luxemburg 
Stiftung)

1990 Більше 25 країн 
(20 офісів)

2016 Ліві (Die Linke)

Джерела: офіційні сайти німецьких політичних фондів

54  Mohr, Alexander. The German Political Foundations As Actors in Democracy Assistance. Universal-Publishers, 2010. –  
p. 26.
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Аналітична доповідь

Діяльність партійних фондів поступово вийшла за межі Німеччини. Сьогодні німецькі політичні 
фонди втілюють свої програми на чотирьох рівнях: індивідуальному (спрямований на громадян), 
суспільному (організації громадянського суспільства), урядовому (Уряд та Парламент Німеччи-
ни) та міжнародному. При цьому в роботі поза межами Німеччини фонди задекларували спільну 
місію, яка полягає в підтримці встановлення демократії та громадянського суспільства.55 Ця місія 
реалізується через комплекс заходів, що повинні допомогти третім країнам розбудовувати власні 
демократичні інституції, підтримувати політичний плюралізм та свободу слова, захищати права 
людини та верховенство закону. Така діяльність політичних фондів також повинна забезпечити хо-
роші стосунки Німеччини з іноземними країнами.56

На думку експертів, діяльність німецьких політичних фондів насамперед відображає офіційні 
пріоритети німецької зовнішньої політики. Однак при цьому втілюються й ідеологічні вподо-
бання окремих політичних партій. У результаті, німецькі фонди мають певні традиційні сфери 
діяльності, які пов’язані з їхніми політичними поглядами. Наприклад, ліберальний Фонд Фрідрі-
ха Науманна традиційно опікується правами людини та економікою, а Фонд Гайнріха Бьолля при-
діляє велику увагу екології та гендерним питанням. Окрім цього, діяльність політичних фондів 
має цілком конкретну регіональну спеціалізацію. Наприклад, Фонд Конрада Аденауера проводив 
активну діяльність у Латинській Америці, де, зокрема, було налагоджено зв’язки з місцевими со-
ціал-демократами.57 

Упродовж багатьох років політичні фонди виконують роль додаткового інструменту зовнішньої 
політики. Незалежний статус фондів дозволяв підтримувати  опозицію  в авторитарних країнах, 
та при цьому не порушувати нейтралітет власних посольств. При цьому партійні фонди на теренах 
інших держав презентують себе, насамперед, як приватні організації, і зокрема позиціонують себе 
як «незалежні громадські організації».58 

Фінансування німецьких політичних фондів

Завдяки партійній підтримці політичні фонди отримують необхідне фінансування з бюджету.59 У 
середньому за рахунок державних коштів (як від федерального уряду, так і урядів земель) фінан-
сується більше 95% бюджету фондів.60 При цьому, між політичними фондами кошти розподіля-
ються пропорційно до представництва відповідних партій у Бундестазі за результатами останніх 
виборів (див. Рис. 3). Депутати представляють інтереси «своїх» партійних фондів у Бюджетному 
комітеті Бундестагу.61 Лише незначна частка надходжень фінансується безпосередньо з приватних 
джерел. 

З 1962 року кошти для міжнародної діяльності партійних фондів надає насамперед Федеральне 
міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Хоча саме Міністерство 
наголошує, що політичні фонди не діють від імені німецького уряду, а лише отримують його згоду 
та фінансову підтримку.62 Окрім цього, фонди залучають також кошти Міністерства закордонних 
справ, Міністерства освіти та науки, Міністерства внутрішніх справ Німеччини. При цьому партій-
ні зв’язки забезпечують певний рівень незалежності фондів від впливу міністерств-донорів.63 До 
55  Political Foundations. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. https://www.bmz.de/en/ministry/
approaches/bilateral_development_cooperation/players/political_foundations/index.html. 
56  Mohr, Alexander. The German Political Foundations As Actors in Democracy Assistance. Universal-Publishers, 2010. –  
p. 18-19.
57  Dakowska, Dorota. “German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement.”, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document. 
58  Там само.
59  Там само.
60  Річні звіти німецьких політичних фондів.
61  Dakowska, Dorota. “German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement.”, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document.
62  Political Foundations. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. https://www.bmz.de/en/ministry/
approaches/bilateral_development_cooperation/players/political_foundations/index.html.
63  Dakowska, Dorota. “German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement.”, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document.
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фінансування окремих проектів долучається Європейський Союз. Для прикладу, Фонд Рози Люк-
сембург у 2016 році отримав майже 47% коштів від BMZ, 21% – МВС, 20% – Міністерства освіти та 
наукових досліджень, 11% – МЗС.64 

2017 року німецькі політичні фонди отримали від держави майже 581 млн євро, що майже на 27 
млн євро більше ніж попереднього року (див. Рис. 3).  При цьому, на міжнародні проекти припадає 
близько половини фінансування фондів (за власними підрахунками, ця сума може сягати як міні-
мум 290 млн євро). Наприклад, Фонд Еберта, найбільший за обсягом фінансування, витратив на 
міжнародні проекти майже 96 млн євро або 54% загального обсягу бюджету. При цьому, ця сума 
може бути дещо більшою, оскільки у звітності Фонду відсутній розподіл між німецькими та за-
кордонними проектами за такими напрямками, як освітні стипендії та дослідження.65 Ще більше 
витрачає на закордонну діяльність Фонд імені Рози Люксембург – майже 65% коштів на міжнародні 
проекти, і лише 7% на проекти політичної освіти в Німеччині.66 Необхідно зауважити, що в цілому 
на політичні фонди припадає лише 3% від загального обсягу міжнародної допомоги Німеччини для 
розвитку. Однак, на думку експертів, вони відіграють важливу роль у процесі демократизації, зокре-
ма у Східній Європі.67

Кошти на міжнародний напрямок виділяються, насамперед, під конкретну проектну діяльність. 
Близько 90% цих коштів забезпечуються саме BMZ, а ще 10% надає Міністерство закордонних справ 
Німеччини. Якщо МЗС зазвичай підтримувало передусім діяльність фондів у західних країнах, то 
до сфери відповідальності BMZ відноситься допомога країнам, що розвиваються, та країнам на по-
страдянському просторі. При цьому, розподіл коштів між фондами для підтримки міжнародних 
проектів також залежить від представництва партій у парламенті.68 Для прикладу, Фонд Гайнріха 
Бьолля у 2017 році отримав на міжнародну діяльність 33,5 млн євро (52% загального обсягу надход-
жень), з них 26,3 млн євро (78,5%) від BMZ, 5,5 млн євро (16,4%) від МЗС, 1,4 млн (4,2%) від ЄС.69 

Важливо підкреслити, що робота німецьких політичних фондів поширюється на десятки країн на 
всіх континентах. Суто технологічно мова йде про фінансування кількох сотень представництв та 
проектів за кордоном (див. Табл. 2). У підсумку, на бюджет одного фонду в одній країні в середньому 
може припадати лише дещо більше півмільйона євро. Очевидно, що обсяги фінансування можуть 
залежати від розміру країни (кількості офісів у цій країні) та її пріоритетності. Однак таких підра-
хунків достатньо, щоб зробити висновок, що обсяги підтримки окремих країн, зокрема України, 
можуть не перевищувати кількох мільйонів євро в сукупності. Така сума є незначною на фоні між-
народної технічної допомоги, яку отримує Україна сьогодні, зокрема і від Німеччини. 

64  Rosa Luxemburg Stiftung. Annual Report 2016, https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_
publikationen/Jahresbericht_2016_engl.pdf.
65  http://library.fes.de/pdf-files/fes/03208/jb-2017.pdf. 
66  Rosa Luxemburg Stiftung. Annual Report 2016.
67  Raik, Kristi. Promoting Democracy Through Civil Society: How to Step Up the EU’s Policy, p. 22.
68  Mohr, Alexander. The German Political Foundations As Actors in Democracy Assistance. Universal-Publishers, 2010. – 
p.60-61.
69  Річний звіт, 2017 р., https://www.boell.de/sites/default/files/web_jahresbericht_2017.pdf?dimension1=division_stift.
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Рисунок 3. Розподіл бюджетних коштів між партійними фондами у 2017 році (млн євро) 

Джерело: 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article173428521/Parteinahe-

Stiftungen-erhalten-2017-gut-581-Millionen-Euro.html 

Необхідно звернути увагу, що сьогодні бракує інформації для повноцінного аналізу фінансової 
складової у діяльності німецьких фондів в Україні. З одного боку, відсутня повна публічна інформа-
ція (звітність) про діяльність представництв фондів в Україні. З іншого боку, загальні звіти фондів 
не містять інформації про розподіл витрат на міжнародні проекти в географічному розрізі. При 
цьому, навіть доступна інформація презентується в різному форматі, що не завжди дозволяє про-
водити рівноцінні порівняння. Можливо, це результат того, що в Німеччині немає законодавчих 
вимог щодо обов’язкового оприлюднення результатів діяльності політичних фондів.70

Представництва німецьких політичних фондів в Україні 

Після падіння Берлінської стіни та завершення Холодної війни німецькі політичні фонди активізу-
вали свою діяльність у Східній Європі.71 За їхньої підтримки було розбудовано мережу незалежних 
громадських організацій, дослідницьких інституцій, професійних асоціацій та навчальних закладів. 
Наприклад, у Польщі Фонд Аденауера підтримав створення та розвиток декількох європейських 
освітніх центрів при університетах – Польську фундацію імені Роберта Шумана, а також кілька до-
слідницьких центрів. Такий підхід дозволяє отримувати інформацію про економічну та соціаль-
ну ситуацію в країні, а також налагоджувати контакти з експертами, які потенційно можуть стати 
політиками.72

Законодавство країн Центральної та Східної Європи зазвичай забороняє пряму іноземну фінансову 
підтримку партій та їхніх виборчих кампаній. Відповідно, у цій сфері діяльність німецьких фондів 
насамперед була спрямована на розвиток професійних умінь політиків та представників громадян-
ського суспільства. Окрім цього, фонди реалізовували освітні програми, спрямовані на виховання 
партійної молоді. У результаті цих та інших заходів у Центральній та Східній Європі німецькі фонди 

70  Funding. Konrad Adenauer Stiftung, http://www.kas.de/wf/en/71.3712/. 
71  Raik, Kristi. Promoting Democracy Through Civil Society: How to Step Up the EU’s Policy, p. 23. 
72  Dakowska, Dorota. “German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement.”, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document.
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налагодили активний та стабільний політичний діалог, який, зокрема, має велике значення як дже-
рело поінформованості німецької дипломатії.73

Україна одразу після здобуття незалежності також опинилася у фокусі діяльності німецьких політич-
них фондів. Ще восени 1992 року було відкрито постійне Представництво Фонду ім. Ганса Зайделя в 
Україні (третє в Східній Європі після Будапешта та Праги).74 Представництва фондів Еберта та Аде-
науера діють в Україні з 1993 та 1994 років відповідно. Водночас,  робота інших фондів спочатку ко-
ординувалася через офіси в сусідніх країнах. Зокрема, Фонд Фрідріха Науманна працював в Україні 
(та Білорусі) через офіс у Варшаві. Так само українським напрямком займалися у варшавському 
представництві Фонду Бьолля. Насамкінець, робота Фонду Рози Люксембург донедавна координу-
валася через офіс у Москві.75 

Невдовзі після Помаранчевої революції посилилася діяльність Фонду Науманна в Україні. Зокрема, 
2007 року відкрився київський офіс фонду (з 2009 року відповідає і за Білорусь). У лютому 2008 року 
в столиці України запрацював офіс Фонду Гайнріха Бьолля. Офіс Представництва Фонду імені Рози 
Люксембург було відкрито в Києві лише у 2016 році. Таким чином, київське представництво стало 
одним із 20 міжнародних офісів фонду.

В Україні офіси німецьких партійних фондів діють у статусі представництв іноземних неурядових 
організацій76 При цьому вони мають різний статус у структурі фондів та географію роботи. Окремі 
фонди (напр., Фонди імена Аденауера та Зайделя) працюють суто за українським напрямком. При 
цьому, в окремих випадках вони можуть підпорядковуватися регіональними офісам. Наприклад, 
Представництво Фонду Фрідріха Науманна в Україні перебуває в юрисдикції Регіонального офісу 
Східна та Південно-Східна Європа, який розташований у столиці Болгарії Софії.77 Водночас, для 
інших фондів Україна також стала майданчиком для роботи в регіоні. Зокрема, у Києві працює 
Регіональне Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта «Діалог Східна Європа»).78 З 2009 року 
київський офіс Фонду Науманна відповідає також за Білорусь.79 При цьому, невеликі фонди ма-
ють дещо простішу структуру. Київський офіс Фонду Рози Люксембург підпорядковується напря-
му Центру міжнародного діалогу та співробітництва, який відповідає за міжнародну діяльність 
Фонду.80

Загалом, це підтверджує важливе значення України на міжнародній політичній карті Німеччини, 
адже офіси в Києві з’явилися навіть у тих фондів, які мають незначну кількість закордонних пред-
ставництв (див. Табл. 2). Наприклад, діяльність Фонду Рози Люксембург охоплює лише 25 країн 
світу. Окрім цього, Фонд Аденауера навіть нещодавно розширив географію роботи в Україні. З лип-
ня 2017 року працює офіс Представництва Фонду в Харкові.81

Напрямки роботи фондів в Україні

Діяльність німецьких партійних фондів в Україні в цілому відповідає їхнім загальним пріоритетам. 
При цьому, пріоритети українських представництв можуть бути дещо вужчими. Зокрема, це зумов-
лено традиційними напрямками роботи, що відповідають певним інтересам фондів у регіоні або 
потребами України. Окремі пріоритети для діяльності в Україні є спільними для всіх шести фондів, 

73  Dakowska, Dorota. “German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement.”, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00266910/document.
74  Діяльність Фонду Ганса Зайделя в Україні, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні,    http://hss.kiev.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=16&lang=ru. 
75  Raik, Kristi. Promoting Democracy Through Civil Society: How to Step Up the EU’s Policy, p. 23. 
76  Фонд Конрада Аденауера. Проектна робота та стипенді, http://mobility.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/pres_23-
02-2017/1.pdf. 
77  FNF East and Southeast Europe, https://esee.fnst.org/. 
78  Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue Eastern Europe, http://fes-dee.org/n/cms/42/?L=1. 
79  Фонд Фрідріха Науманна. Україна та Білорусь, https://ukrajina.fnst.org/.
80  Rosa Luxemburg Stiftung, http://rosalux.org.ua/ua/about-us. 
81  Фейсбук-сторінка Фонду Аденауера, https://goo.gl/DEVS8u.  
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хоча і представлені відповідно до ідеологічного спрямування пов’язаної партії. Наприклад, кожен 
партійний фонд певним чином опікується питаннями прав людини (як в цілому, так і в більш вузь-
кому вимірі – права ЛГБТ, гендерна рівність тощо). Інші ж є унікальними саме для ідеології «рідної» 
партії. (див. Додаток 2 «Пріоритети німецьких фондів»).

Для всіх німецьких фондів притаманна активна публічна діяльність: зокрема, проведення конфе-
ренцій, публічних дискусій, лекцій. Підвищення рівня політичної освіти відбувається через органі-
зацію семінарів, воркшопів та симуляційних ігор.82 Водночас фонди налагоджують власні партнер-
ські мережі, що необхідно для втілення в життя власних цілей. Зокрема, фонди фінансують проекти, 
що виконуються партнерами в Україні. Однак інформація про діяльність фондів є фрагментарною 
та недостатньо деталізованою. Як уже згадувалося вище, німецькі партійні фонди не презентують 
інформації про міжнародну діяльність у розрізі за країнами. Ба більше, представництва німецьких 
фондів не публікують річних звітів, що не дає можливості опрацювати вичерпний перелік проектів, 
інформацію про фінансування тощо. Окрім цього, не завжди потрібна інформація є доступною на 
сторінках партнерів, що виконують проекти.

Фонд Конрада Аденауера, який наразі є найпотужнішим політичним фондом (за обсягом фінан-
сування та кількістю охоплених країн), з 1994 року виконав в Україні більше 500 проектів. Усі вони 
стосувалися, насамперед, посилення громадянського суспільства, демократії, розвитку незалежних 
ЗМІ та консолідації демократичних інституцій. Окрема увага традиційно приділялася підтримці 
політичних партій та молодіжних організацій (молодих політиків, талановитих студентів).83 Завдя-
ки цьому Фонд налагодив широку партнерську мережу (див. Партнери німецьких фондів). Необ-
хідно зауважити, що Фонд оперативно реагує на нові виклики, зумовлені зміною ситуації в Україні. 
Зокрема, із 2014 року Фонд підтримує тематику, що стосується висвітлення та врегулювання вій-
ськового конфлікту на Сході (разом із Академією української преси та Українським незалежним 
центром політичних досліджень).84 

Фонд Аденауера також допомагає ініціативам, що стосуються євроінтеграції України. На приклад, 
за підтримки фонду виконуються окремі проекти Українського центру європейської політики 
(УЦЄП) – незалежного аналітичного центру, заснованого 2015 року.85 Відповідно до звітності УЦЄП  
у 2016-2017 роках організація отримала майже 490 тисяч грн. від Фонду. Зокрема, Фонд був донором 
проекту «Виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС станом на 01.11.2016» та надав підтримку 
проекту «Аналітична підтримка й адвокація секторальних реформ на виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС і Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі».86 У контексті цього 
прикладу необхідно зауважити, що інші партнери Фонду переважно не мають публічних звітів, які 
б дозволили більш точно оцінити фінансування проектів в Україні. 

Питання безпеки увійшло до порядку денного роботи Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні після 
початку російської агресії, хоча проблеми миру в Європі та світі традиційно входили до порядку 
денного діяльності Фонду. Так, німецькі соціал-демократи, зокрема, брали участь у розробці фун-
даментальних принципів роботи ОБСЄ. Таким чином, Фонд вирішив долучити Україну до дискусій 
щодо питань загальноєвропейської безпеки, зробити внесок до дебатів про орієнтири зовнішньої 
політики України. У результаті, робота за цим напрямком в Україні вписалася до більш широкого 
контексту діяльності Фонду. Як вказується в його останніх звітах, тема безпеки у 2014-2017 роках 
залишалася в центрі громадської уваги через конфлікти в Сирії, Іраку та Україні.87 Відповідно, це і 
посилювало залучення фонду до їхнього вирішення.

82  Фонд Конрада Аденауера, http://www.kas.de/ukraine/ukr/about/. 
83  Там само.
84  Партнери Фонду Кондара Аденауера, http://www.kas.de/ukraine/ukr/about/partners/. 
85  Про нас. Український центр європейської політики, http://ucep.org.ua/pro-nas. 
86  Публічні звіти Українського центру європейської політики за 2016 - 2017 роки, http://ucep.org.ua/wp-content/
uploads/2016/04/Publichnyj_zvit_2016.pdf,
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Public_report_2017.pdf. 
87  Щорічні звіти Фонду.
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Таким чином, сьогодні основні напрямки роботи Фонду імені Фрідріха Еберта, який працює в 
Україні вже чверть століття, в цілому відповідають його загальним пріоритетам. Зокрема, Фонд в 
Україні займається такими напрямками:

- зниження ступеня соціальної нерівності; 

- стала економічна політика;

- зміцнення демократичної правової держави;

- принцип кооперативної безпеки в Європі88.

Наприклад, у 2017 році Фонд Еберта підтримав проект дослідження настроїв молоді в Україні. 
Проект виконувався Центром «Нова Європа» разом із Фондом та соціологічною компанією GfK 
Ukraine.89 Усього у 2017 році Центр «Нова Європа» отримав від Фонду Еберта близько 454 тисяч грн 
(14665 євро), що становило більше чверті всіх фінансових надходжень.90 Знову ж таки, це один із 
небагатьох проектів політичних фондів, щодо яких можна знайти відкриту інформацію про фінан-
сування.

Серед інших німецьких фондів також виділяється Фонд Ганса Зайделя, який найдовше працює в 
Україні. Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні у 1992-2017 роках провело більше 3500 за-
ходів (як у країні, так і за її межами), у яких взяли участь майже 100 тисяч представників органів 
влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадянського суспільства.91 При 
цьому в період з 2012 року до 2017 року було проведено близько 500 заходів для 10 тисяч учасників, 
а також видано з десяток навчальних посібників та методичних розробок. Таким чином, щорічно 
Фонд разом із партнерськими організаціями проводить більше 100 заходів.

Такі результати діяльності відповідають основним пріоритетам представництва Фонду Ганса Зайде-
ля в Україні, серед яких:

- розвиток громадянського суспільства;

- державне управління та децентралізація;

- внутрішня безпека.

Загалом, вказані напрямки лише частково відображають основні пріоритети діяльності Фонду у 
світі, що, можливо, зумовлено саме орієнтацією на потреби України так, як їх оцінюють ці донори. 

Фонд Фрідріха Науманна розпочав свою діяльність в Україні після Помаранчевої революції. Зокре-
ма, у 2007 році відкрилося київське Представництво Фонду в Україні. Згодом його діяльність поши-
рилась і на Білорусь. У результаті, для обох країн визначено п’ять основних тем роботи: 

- внутрішньопартійна демократія та ефективна організаційна структура політичних партій та мо-
лодіжних об’єднань;

- місцеве самоврядування та орієнтована на громадян муніципальна політика;

- боротьба з корупцією;

- сучасна державна політика щодо розвитку малого та середнього бізнесу;

- свобода ЗМІ та професійні стандарти висвітлення подій. 92

Фонд позиціонує себе як каталізатор діалогу як всередині громадянського суспільства, так і між 
громадянським суспільством та державою. Для цього за підтримки фонду впродовж останніх 

88  Теми та сфери діяльності. Фонд Еберта, http://fes.kiev.ua/n/cms/47/?L=0.
89  Звіт за матеріалами дослідження. http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf. 
90  Центр «Нова Європа». Річний звіт 2017,http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Zvit_NEC_2017_
inet_ukr.pdf.  
91 Діяльність Фонду Ганса Зайделя в Україні, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні,    http://hss.kiev.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=16&lang=ru.
92  Сайт Фонду, https://ukrajina.fnst.org/.
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кількох років виконувалася низка проектів, хоча на сайті українського представництва відсутній 
їхній перелік. Зокрема, на відміну від більшості інших політичних фондів, Фонд Науманна звер-
тає значну увагу також на проблеми економічного розвитку, зокрема політику підтримки під-
приємництва.93 

Фонд Фрідріха Науманна також активно займається роботою в рамках «класичних» тем, зокрема 
розвитку внутрішньопартійної демократії. Спочатку Фонд співпрацював із молодіжними крила-
ми «Нашої України» та «Батьківщини», а також партіями «Реформи і порядок» та ПОРА.94  Сьо-
годні, у цьому контексті, необхідно звернути увагу на проект «Активізація місцевих організацій 
Сили людей», що реалізувався Навчальним центром політичної партії «Сила людей» за підтримки 
Представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні. У рамках цього проекту фактично надавалась 
підтримка для активізації діяльності та розбудови кадрового потенціалу партії. На приклад, у 2016 
році було проведено тренінг за темою «Розвиток команди тренерів СИЛИ ЛЮДЕЙ».95 У 2017 році 
за підтримки Фонду політична партія провела 5 тематичних зустрічей та 14 регіональних дискусій, 
необхідних для напрацювання нової політичної програми партії, а також розробляла комунікацій-
ний продукт.96 

Фонд Гайнріха Бьолля в Україні опікується вже традиційними для Партії зелених напрямками: 
сприяння демократії та розвиток громадянського суспільства, гендерна демократія та права жінок, 
екологія, клімат та енергетика. Для Фонду розвиток демократії є одним із ключових питань у Схід-
ній та Центральній Європі. Відповідно, Фонд Бьолля визначив власну програму «Підтримка демо-
кратії в Україні» пріоритетною для роботи в Україні. В її рамках на 2017 рік було визначено такі 
пріоритетні теми, як критичне переосмислення новітньої історії, громадська активність у розвитку 
міст, аналіз поточної суспільно-політичної ситуації в Україні з позицій ліво-ліберальної ідеології.

Підтримку гендерного та екологічного напрямків Фонд пояснює потребами України. Зокрема, 
Україна входить до двадцятки країн із найбільшими викидами парникових газів, а розвиток енер-
гетичного сектору є одним із пріоритетних. У цьому контексті Фонд вважає за необхідне надавати 
підтримку тим «акторам» (наприклад, екологічним громадським організаціям), які працюють над 
вирішенням енергетичних проблем та налагодженням конструктивного діалогу з владою.97  

Однак на практиці кількість заходів Фонду у цій сфері є незначною. У 2016-2017 роках фонд підтри-
мав проведення Школи кампейнінгу у сфері клімату та відновлювальної енергетики, організатором 
якої була ГО «Українська молодіжка кліматична асоціація» в партнерстві з міжнародною громадсь-
кою організацією 350.org. Зокрема у 2017 році в роботі школи взяли участь 20 представників гро-
мадських організацій.98 

Окрім цього, у 2018 році було оприлюднено аналітичний огляд «Зелений політичний дискурс в 
Німеччині та Україні», підготовлений за підтримки Фонду.99 Робота була виконана на замовлення 
Міжфракційного депутатського об’єднання «Зелена енергія змін», створеного в лютому 2017 року. 
До об’єднання ввійшли 22 депутати, які декларують, що зелена програмна складова майже відсутня 
в політичних програмах українських партій, але повинна бути в порядку денному політики.100 Таким 
чином, підтримка ініціативи українських парламентаріїв повністю відповідає власним пріоритетам 
Фонду, а також налагоджує з ними контакт. 

93  Публікації Фонду Фрідріха Науманна, https://ukrajina.fnst.org/content/publikaciyi. 
94  Max Bader, Against All Odds: Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine.
95  Див. https://ukrajina.fnst.org/content/aktivizaciya-miscevih-organizaciy-liberalnoyi-politichnoyi-partiyi-sila-lyudey. 
96  Див. https://ukrajina.fnst.org/content/sila-lyudey-vidkrito-obgovoryuie-zmini-ta-dopovnennya-do-programi-partiyi,
https://ukrajina.fnst.org/content/politichna-partiya-sila-lyudey-rozroblyaie-komunikaciyniy-produkt.  
97 Див. https://ua.boell.org/uk/categories/energy, 
https://ua.boell.org/uk/categories/climate-and-energetics. 
98  Див. https://ua.boell.org/uk/2017/11/01/vidbulas-shkola-kampeyningu-u-sferi-zmini-klimatu-ta-vidnovlyuvanoyi-
energetiki. 
99  Див. https://ua.boell.org/sites/default/files/zelenyi_dyskurs_v_programah_partii_1.pdf. 
100  Див. http://grushevskogo5.com/verhovnaya_rada/u-vr-stvoreno-nove-mizhfraktsiyne-deputatske-ob-dnannya/. 
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Важливість програми «Гендерна демократія» Фонд Бьолля насамперед пояснює присутністю пра-
вого та релігійного консерватизму в Україні. Окрім цього, на думку Фонду, негативний вплив на 
питання гендеру має воєнний конфлікт на Сході України, який нібито закріплює «традиційні» ролі 
чоловіків та жінок, а також витісняє проблематику ЛГБТ із суспільного дискурсу.101 У результаті, 
Фонд продовжує підтримувати в Україні громадські організації, що працюють із темою гендерної 
демократії. Зокрема, серед тематичних пріоритетів програми (визначених у 2015 році) можна по-
бачити популяризацію гендерних питань та феміністичної риторики, гендерні аспекти воєнного 
конфлікту на Сході України, підтримку і розвиток гендерної тематики в академічному середовищі, 
популяризацію позитивної видимості ЛГБТ-питань у суспільному дискурсі України.102 Для прикла-
ду, із січня 2015 року у восьми школах Харківської області реалізувався Гендерний освітній експери-
мент, задекларованою метою якого було створити навчальний простір без гендерних стереотипів.103

На фоні інших німецьких політичних фондів особливо виділяється Фонд імені Рози Люксембург. 
Робота Фонду насамперед присвячена політичній освіті. При цьому, напрямки діяльності (як у ціло-
му, так і в Україні) відображають ліву ідеологію партії. Зокрема, Фонд працює на таких тематичних 
рівнях: 

- підтримка робітничих, жіночих, ромських та ЛГБТ груп;

- підтримка розробки альтернативних політичних моделей, спрямованих проти «неоліберальної 
гегемонії»;

- підтримка розвитку критичного та диференційовано історичного дискурсу.   

До 2016 року Фонд діяв в Україні через представництво в Росії. Враховуючи певну «проросійську» по-
зицію партії Ліві (зокрема критику санкцій проти Росії та поїздки депутатів партії до Росії та Криму)104, 
діяльність Фонду зазнавала критики. Зокрема, за підтримки Фонду у листопаді 2015 року в Москві 
було проведено міжнародний круглий стіл «Права людини в Україні: сучасне становище». Серед ор-
ганізаторів були представники влади часів президентства Януковича, які проживають у Росії.

Партнери партійних фондів в Україні

Сьогодні німецькі політичні фонди вже мають в Україні налагоджену партнерську мережу, до якої 
входять місцеві громадські організації, аналітичні центри, органи державної влади, університети 
тощо. Зокрема, найкраще це вдалося втілити в життям тим фондами, які працюють в Україні ще з 
початку 1990-х. Наприклад, Фонд Конрада Аденауера, який відкрив своє представництво в Києві 
1994 року, повідомляє про «густу мережу інституційних партнерів в Україні», серед яких є і найвищі 
органи центральної влади. Зокрема, Фонд вказує на співробітництво з Верховною Радою України та 
Адміністрацією Президента України.105 Фонд імені Ганса Зайделя (в Україні з 1992 року) наводить 
перелік кількох десятків партнерів, серед яких Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України, Міністерство внутрішніх справ, а також декілька 
національних агентств.106

Окремі політичні фонди мають налагоджене партнерство з владою в регіонах. По-перше, це обласні 
адміністрації та обласні ради, з якими співпрацює Фонд Ганса Гайделя. По-друге, до співпраці залу-
чаються також органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, місцеве самоврядуван-
ня входить до пріоритетів Фонду Зайделя. Водночас, Фонд Аденауера  має можливість розширювати 
партнерську мережу в регіонах завдяки проекту «Муніципальні партнерства в регіонах». Станом на 
сьогодні існує 52 партнерства між українськими та німецькими містами та громадами. Підтримка міс-
цевого розвитку в Україні відбувається за дорученням Федерального міністерства економічного спів-

101  Див. https://ua.boell.org/uk/categories/gender-democracy. 
102  Див. https://ua.boell.org/uk/2015/02/11/genderna-demokratiya-prioriteti-2015-roku.
103  Див. https://ua.boell.org/uk/2017/09/01/genderniy-osvitniy-eksperiment-shkilna-revolyuciya-vid-giac-krona-i-
partneriv. 
104  Див. https://goo.gl/mhX2fp.
105  Див. http://www.kas.de/ukraine/en/about/.
106  Партнери Фонду, http://hss.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=23&lang=uk.
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робітництва та розвитку (BMZ) через проект Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW). Фонд 
Аденауера фінансує роботу трьох регіональних координаторів, що надають консультації партнерсь-
ким містам в Україні та супроводжують розвиток їхньої співпраці з німецькими партнерами.107

Німецькі політичні фонди активно співпрацюють із громадянським суспільством України, у т.ч. 
незалежними аналітичними центрами. Наприклад, серед партнерів Фонду Аденауера були Інсти-
тут Євро-Атлантичного співробітництва, Український незалежний центр політичних досліджень, 
Український центр європейської політики.108 За підтримки Фонду вказані організації проводи-
ли аналітичні дослідження, зокрема присвячені двостороннім взаєминам України та ЄС, політиці 
безпеки тощо. Фонд Зайделя повідомляє про співпрацю з Центром Разумкова та Українським інсти-
тутом міжнародної політики, а Фонд Еберта профінансував один із проектів Центру «Нова Європа».

Низка громадських організацій за підтримки німецьких фондів займається питаннями підвищення 
політичної освіти суспільства, насамперед молоді, що є традиційним напрямком роботи німецьких 
фондів. Наприклад, у цій сфері партнерами Фонду Аденауера є Інститут політичної освіти, Україн-
ський інститут міжнародної політики, Європейський молодіжний парламент – Україна та ін.109 Та-
кож із низкою молодіжних організацій (ВМОО «Український студентський союз», Український мо-
лодіжний форум та іншими) співпрацює Фонд Ганса Зайделя.110

Партнерська мережа Фонду імені Рози Люксембург виглядає порівняно слабкою на фоні інших 
політичних фондів. По-перше, це зумовлено тим, що представництво Фонду відкрилося в Україні 
лише нещодавно (у 2016 році), а відповідно і співпраця з українськими організаціями могла ко-
ординуватися лише через офіс у Москві. По-друге, в Україні наразі відсутня потужна політична 
сила лівого спрямування, яка б могла сприяти поширенню ідей фонду. Станом на сьогодні Фонд 
знаходиться в пошуку  партнерів для спільної реалізації проектів у рамках визначених тематичних 
напрямків на 2019 рік.111 Наразі фонд співпрацює з  громадськими організаціями (наприклад, ГО 
Центр студій політики пам’яті «Мнемоніка», що виконує проект «Відповідальність за пам’ять» за 
підтримки Фонду112), аналітичними центрами (Центр соціальних і трудових студій), лівими видан-
нями (Журнал соціальної критики «Спільне»113) та інші. 

Висновки

Формально німецькі політичні фонди є незалежними, однак при цьому вони залишаються важли-
вим інструментом зовнішньої політики Німеччини. Необхідно розуміти, що німецькі фонди досить 
залежні від політичних поглядів власної партії. Наприклад, Фонд Рози Люксембург, який представ-
ляє партію лівого спрямування, декларує боротьбу проти неолібералізму. При цьому, неоліберальні 
цінності популяризуються іншими німецькими фондами. 

Аналіз роботи німецьких політичних фондів в Україні ускладнюється браком інформації про фінан-
сування в розрізі за країнами. Необхідна фінансова звітність відсутня як на сайтах представництв 
фондів, так і на сайтах партнерів. Окрім цього, відсутня вичерпна інформація про партнерів кож-
ного з фондів в Україні. 

Німецькі фонди досить активно присутні в публічному просторі, однак ця активність не завжди 
співставна з обсягом фінансування проектів.

Німецькі фонди з приватним капіталом

Фонди з приватним капіталом, як і політичні, є важливими гравцями в налагодженні двосторонніх 
стосунків Німеччини з іншими країнами. Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеч-
чини традиційно співпрацює з приватними фондами. Зокрема, упродовж 2005-2013 років Міністер-
107  Див. https://skew.engagement-global.de/proekti.html.
108  Партнери Фонду, http://www.kas.de/ukraine/ukr/about/partners/.
109  Див. http://www.kas.de/ukraine/en/about/.
110  Партнери Фонду, http://hss.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=23&lang=uk.
111  Проектні заявки. Фонд Рози Люксембург, http://rosalux.org.ua/ua/applications-for-projects.
112  Див. https://zolrvo.gov.ua/news/19-02-35-15-10-2017/.
113  Див. https://commons.com.ua/uk/.
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ство співпрацювало з 60 (47 німецьких) приватними та корпоративними фондами.114 У деяких сфе-
рах (напр., освіта та наука) вони доповнюють діяльність політичних та державних фондів. Окрім 
цього, існують фонди з приватним капіталом, які були створені за підтримки держави.

Необхідно констатувати, що Україна переважно залишається поза основним фокусом більшості 
приватних благодійників Німеччини. Приватні фонди (у тому числі фінансовані приватними ком-
паніями) насамперед виділяють кошти на розвиток освіти та проведення наукових досліджень. 
Більшість приватних фондів надають стипендії та гранти для українських студентів та науковців у 
рамках підтримки науково-освітньої сфери. 

При цьому подібна підтримка не обов’язково має чітко визначене географічне спрямування. Від-
повідно у звітах фондів відсутній розподіл коштів за країнами. Окрім цього, фонди з приватним 
капіталом відстають від низки академічних та наукових фондів, що також фінансують дослідження 
та виділяють стипендії для тисяч українських студентів.

 

Вставка 4. Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє»

Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» був створений у серпні 2000 року. У юридичному плані 
Фонд є державною організацією, яка повинна була надавати фінансові компенсації для колишніх 
примусових працівників, яких під час Другої світової війни було вивезено до Німеччини, а також 
інших постраждалих від націонал-соціалізму. Однак, фонд було створено за участі приватного ка-
піталу – пожертв близько 6500 німецьких підприємств на суму більше 10 млрд німецьких марок (5,2 
млрд євро).115 Фактично, Фонд завершив виплату відшкодувань примусовим працівникам ще 2007 
року. Однак, він продовжив свою роботу у форматі підтримки міжнародних гуманітарних та освіт-
ніх проектів.116 Серед пріоритетних напрямків роботи фонду слід назвати критичну оцінку історії, 
підтримку прав людини, підтримку жертв націонал-соціалізму.

Фонд Фольксваген

Фонд Фольксваген є прикладом незалежного фонду, що був створений державою. Сьогодні він є 
найбільшою приватною неприбутковою організацією, що опікується питаннями науки та техніки. 
Незважаючи на назву, Фонд Фольксваген не належить однойменній компанії-автовиробника, однак 
їхня історія взаємопов’язана. Після Другої світової війни німецький уряд вирішував питання щодо 
права власності на компанію Фольксваген. У результаті, 60% акцій компанії було передано в приват-
ні руки, ще по 20% отримали Федеральний уряд Німеччини та федеральна земля Нижня Саксонія. 
Дохід від продажу акцій, а також дивіденди було спрямовано федеральним урядом та Нижньою 
Саксонією у новостворений Фонд. Сьогодні активи Фонду перевищують 3 млрд євро. Портфель ін-
вестицій Фонду диверсифікований для мінімізації ризиків. Зокрема, інвестиції спрямовані в капітал 
компаній та нерухомість. У результаті, Фонд є економічно незалежним та автономним у прийнятті 
рішень.117 Отримані прибутки дозволяють регулярно підтримувати фінансування науки та збіль-
шувати його обсяги. З 1962 року Фонд надав більше 30 тисяч грантів на суму майже 4,75 млрд євро.

Сьогодні для широкої публіки доступними є звіти Фонду Фольксваген до 2017 року включно. На 
відміну від інших публічних звітів німецьких фондів, вони містять більш деталізовану інформацію 
про розподіл коштів між окремими проектами, що дозволяє чіткіше окреслити пріоритети роботи 
в Україні. Зокрема, на їхній основі можна побачити, що впродовж останніх 10 років Україна, швид-
ше за все, викликала лише незначне зацікавлення Фонду. До 2014 року взагалі відсутні згадки про 
проекти, спрямовані конкретно на підтримку української науки. 

114  Див. https://www.bmz.de/en/ministry/approaches/bilateral_development_cooperation/players/private-foundations-
and-philanthropists/index.html.
115  Про Фонд, https://www.stiftung-evz.de/rus/o-nas.html.
116  Див. https://goo.gl/7eyUCv. 
117  Див. https://www.volkswagenstiftung.de/en/foundation/assets. 
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Ситуація змінилася після початку російської агресій проти України, коли Фонд вирішив використа-
ти свої традиційні інструменти підтримки науки для врегулювання конфлікту. Фонд мав тривалий 
досвід виконання спільних проектів між німецькими та східноєвропейськими (зокрема російськи-
ми) вченими. Таким чином, у 2014 році було започатковано проект «Тристороння співпраця – Спіль-
ні проекти між вченими та дослідниками з України, Росії та Німеччини» (Trilateral Partnerships – 
Cooperation Projects between Scholars and Scientists from Ukraine, Russia and Germany). Як вказується 
в описі проекту, Фонд мав за мету «посилення транскордонної кооперації між ученими, дослідни-
ками та академічними інституціями з усіх країн, які втягнуті в конфлікт». 118 У проекті могли брати 
участь дослідники з усіх галузей науки. Обсяг фінансування не міг перевищувати 250 тисяч євро, 
при цьому ця сума порівну розподілялася між партнерами в трьох країнах119  

Враховуючи інтенсивність розгортання російської агресії проти України, такий проект викликав 
негативну реакцію української сторони. Зокрема, Міністерство освіти і науки України повідоми-
ло про неприйнятність проведення подібного конкурсу тристоронніх проектів. Натомість, воно 
закликало Фонд допомогти університетам та науковим установам, які були евакуйовані з окупова-
них територій (за тристоронньою схемою «німецька установа – українська установа – евакуйована 
українська установа). Також висловлювалися сподівання, що українські вчені будуть бойкотувати 
оголошений конкурс зі зрозумілих причин.120 Однак, Фонд Фольксваген не змінив планів та продов-
жив виконання проекту. Керівник Фонду Вільгельм Крулль повідомив, що його організація насам-
перед зацікавлена у тому, щоб «між науковцями і надалі відбувався обмін».121

Як свідчать звіти, українські вчені взяли активну участь у тристоронньому конкурсі Фонду Фоль-
скваген. У 2015-2016 роках Фонд отримав 215 спільних заявок на суму майже 50 млн доларів. При 
цьому, було підтримано 39 заявок на суму 8,8 млн євро.122 За умови, що кошти справді розподіляли-
ся порівну, представники України могли отримати майже 3 млн євро (більше 90 млн грн за курсом 
валют станом на 1 серпня 2018 року), що, наприклад, більше як у 3 рази перевищує обсяг бюджет-
них видатків на дослідження в Київському політехнічному інституті.123 Такий показник є особливо 
помітним на фоні того, що підтримка міжнародних ініціатив є лише одним із напрямків роботи 
Фонду Фольксваген. Основні кошти спрямовують на проекти всередині Німеччини, зокрема в Ниж-
ній Саксонії. У 2015 році на закордонні проекти припадало 22,6 млн євро (майже 10% від загального 
обсягу виділених коштів), а у 2016 – 14,8 млн (14,2%). Таким чином, тристоронній конкурс отримав 
23,5% загального обсягу виділених коштів на міжнародний напрямок роботи Фонду Фольксваген у 
2015-2016 роках. При цьому, українська сторона могла отримати майже 8% коштів.

Таким чином, у 2015-2016 роках представники української науки отримали суттєву підтримку Фон-
ду Фольксваген. Однак проаналізований проект був лише окремим епізодом упродовж останніх 
років діяльності фонду. Окрім цього, він був короткочасним, на відміну від інших міжнародних 
проектів, які виконуються цим Фондом на пострадянських теренах. Наприклад, проект, присвяче-
ний Центральній Азії та Кавказу, уже триває майже 20 років. 

Фонд Роберта Боша

Зовсім іншим типом приватного фонду є Фонд Роберта Боша. Сьогодні це одна з найбільших ор-
ганізацій у Європі, яка пов’язана з приватними компаніями. Фонд створено 1964 року нащадками 
118  Див. https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/trilateral-partnerships-%E2%80%93-cooperation-projects-
between-scholars-and-scientists-from-ukraine-russia-and-germany. 
119  Див. https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/trilateral-partnerships-%E2%80%93-cooperation-projects-
between-scholars-and-scientists-from-ukraine-russia-and-germany. 
120  Див. https://life.pravda.com.ua/society/2015/01/30/188692/.
121  Див. https://goo.gl/5YqBp9. 
122  Перелік проектів Фонду, http://portal.volkswagenstiftung.de/search/search.do?search=_&sort=title_
sort&sortDirection=&page=0, 
Річні звіти Фонду, https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/VolkswagenStiftung_
Jahresbericht_2015_01.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/Jahresbericht_2016_VolkswagenStiftung_01.pdf. 
123  Див. https://cedos.org.ua/uk/articles/biudzhet-osvity-ta-nauky-2018-shcho-pryiniav-parlament.
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Роберта Боша, засновника Robert Bosch GmbH, який своїм заповітом установив, що прибутки ком-
панії повинні спрямовуватися на благодійність. У результаті, сьогодні приватний Фонд володіє 92% 
акцій компанії, а отримані дивіденди (126,8 млн євро у 2016 році та 123 млн євро у 2017 році) спря-
мовує на проекти в п’яти тематичних сферах (освіта, суспільство, здоров’я, міжнародні взаємини, 
наука та дослідження) на всіх континентах. Cьогодні активи Фонду Роберта Боша перевищують 5 
млрд євро.124 

Упродовж багатьох років Європа була ключовим регіоном діяльності Фонду Роберта Боша. Спочат-
ку значна увага Фонду насамперед приділялася налагодженню стосунків із Францією та Польщею. 
Однак згодом географія діяльності Фонду в Європі розширилась. Фонд підтримав низку проектів, 
які сприяють встановленню та розвитку контактів між представниками громадянського суспіль-
ства різних країн, у т.ч. через програми обміну для молоді. Досвід залагодження конфліктів через 
міжнародний культурний обмін було використано для таких регіонів як Південний Кавказ та Бал-
кани. Після початку російської агресії зусилля Фонду Боша було спрямовано також на завершення 
конфлікту в Україні.

В Україні Фонд Роберта Боша працює за трьома основними напрямками: міжнародна освіта, медіа-
ція та міжнародний культурний обмін. У їхніх рамках Фонд підтримує (у тому числі у співробітни-
цтві з іншими організаціями) чотири проекти: «Україна кличе» (Ukraine Calling), «Круглі столи для 
підтримки діалогу в Україні» (Round Tables for Dialog Facilitation in Ukraine), «MEET UP! Німецько-у-
країнські зустрічі молоді» (MEET UP! German-Ukrainian Youth Encounters) та «Київська школа» (The 
School of Kyiv).125 Фактично, вказані проекти розпочалися вже після початку російської агресії. Про 
це, зокрема, свідчить тематична спрямованість окремих ініціатив.

Частина проектів, що підтримуються Фондом Роберта Боша, спрямована на підвищення взаємної 
обізнаності українського та німецького суспільства. Зокрема, проект «Ukraine Calling» був насампе-
ред присвячений професійному розвитку німецьких політиків, журналістів, економістів та інших 
спеціалістів, які хочуть поглибити свої знання про Україну. Проектом передбачені міждисциплінар-
ні та міжсекторальні обміни представників українського та німецького суспільства. Таким чином, 
проект мав стати певною платформою для україно-німецької співпраці. При цьому участь україн-
ської сторони має два аспекти: розширення власної компетенції та допомога німецькій стороні в 
розширенні компетенції в українських справах.

Необхідно зауважити, що проект виконується Європейським університетом у Віадріні в партнерстві 
з Фондом Роберта Боша та Німецькою асоціацією україністів (Deutsche Assoziation der Ukrainisten). 
Робота проекту розпочалася у 2016 році. З того часу співпрацю було налагоджено між українськими 
та німецькими експертами в кількох сферах, зокрема, політиці, медіа, економіці, культурі, діяль-
ності громадянського суспільства, освіті. На практиці така співпраця реалізовувалася через міжна-
родні обміни, співпрацю українських та німецьких інституцій (напр., бібліотек) тощо.

Фонд Роберта Боша разом із Міністерством закордонних справ Німеччини також надає підтримку 
проекту «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді», що фінансується фондом  «Пам’ять, від-
повідальність і майбутнє». Таким чином, ця програма доповнює зусилля проекту «Україна кличе» у 
сфері інтенсифікації українсько-німецького співробітництва. 

Зважаючи на війну на Сході України (на сайті Фонду «жорстокий конфлікт на Сході України») та 
напруження в інших пострадянських країнах, Фонд Роберта Боша підтримав проект присвячений 
вирішенню конфліктів – «Круглі столи для підтримки діалогу в Україні». Проект передбачає залу-
чення українських та міжнародних дослідників, спеціалістів із вирішення конфліктів та представ-
ників громадянського суспільства, які повинні напрацювати рекомендації щодо стратегії налагод-
ження діалогу в Україні та інших країнах пострадянського простору.126 Передбачається, що такий 

124  Див. https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/RBS_Bericht_2016.pdf,
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-08/RBS_Taetigkeitsbericht_2017.PDF. 
125  Сайт Фонду, https://www.bosch-stiftung.de/en.
126  Див. https://www.bosch-stiftung.de/en/project/round-tables-dialog-facilitation-ukraine/details.
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досвід може бути використано для вирішення конфліктів в інших країнах, що відповідає основним 
пріоритетам діяльності фонду.

Проект розпочав свою роботу 2016 року і виконується Центром урегулювання конфліктів (Center 
for Peace Mediation) Європейського університету Віадріни, який уже є партнером Фонду в проекті 
«Україна кличе». Уже було проведено круглі столи у Франкфурті-на-Одері (2016 року) та Києві (2017 
року), у яких взяли участь від 20 до 25 експертів.127 Однак у відкритому доступі відсутні дані про 
фінансування проекту.

У 2015 році Фонд Роберта Боша підтримав проект дворічної «Київської школи», яка повинна була 
стати платформою для поширення інформації та розуміння поточних політичних та соціальних 
проблем в Україні та Європі. Основним інструментом досягнення цієї мети була організація ми-
стецьких заходів. У рамках проекту з 8 вересня до 1 листопада 2015 року в Києві було проведено 
міжнародну виставку творів близько 100 українських та іноземних митців, які працюють із темою 
соціальних проблем.

Необхідно зауважити, що Фонд знову ж таки мав підтримку цілої низки партнерів, зокрема Міні-
стерства закордонних справ Німеччини, Фонду ERSTE, Федерального культурного фонду Німеч-
чини, Фонду відкритого суспільства та ініціативи Basis.Kultur.Wien (частина SHIFT, програми для 
підтримки інноваційного мистецтва).128

Насамкінець, із 2011 року Фонд Роберта Боша підтримав діяльність  Чорноморського фонду регіо-
нального співробітництва Німецького Фонду Маршалла.129 Зокрема, упродовж кількох років Фонд 
Боша співфінансує ініціативу «Зміцнення довіри». Проект спрямований на підтримку громадянсь-
кого суспільства в країнах Південного Кавказу та їхніх сусідів. До переліку цільових країн із 2015 
року також входить Україна.130 Сума максимального розміру гранту в попередні роки становила 23 
тис. дол. США. Серед пріоритетних напрямків: громадянська освіта та активне громадянство, істо-
ричний досвід примирення, роль ЗМІ у подоланні пріоритетів, закордонні ініціативи для молоді, 
мистецтво та культурна робота, що спрямовані на примирення і мирне життя. У відкритому доступі 
відсутній перелік переможців грантових конкурсів ініціативи «Зміцнення довіри». 

Приклади діяльності інших приватних фондів

Діяльність інших відомих приватних фондів (як незалежних, так і пов’язаних із приватними ком-
паніями) в Україні впродовж останніх років також переважно концентрувалася на сфері науки. Такі 
організації як Фонд Берінгер Інгельхайм, Фонд Фріца Тіссена чи Фонд Даймлер-Бенц насамперед 
підтримують молодих науковців з усіх куточків світу. Відповідно, українські дослідники теж могли 
брати участь у конкурсах на отримання стипендій. При цьому спеціалізовані конкурси, проекти чи 
програми для дослідників з України відсутні.  Окрім цього, відсутня детальна інформація про кіль-
кість поданих та схвалених заявок, а також обсяги фінансування в розподілі за країнами.

Як приклад можна розглянути навести благодійний фонд «Герті», створений у 1970-х роках власни-
ком однойменної мережі універмагів. Сьогодні це один із найбільших приватних фондів Німеччини, 
щорічне фінансування якого досягає 20-25 млн євро. Фокус діяльності фонду насамперед – спри-
яння дослідженням мозку та розвитку демократії.131 В Україні Фонд підтримує проведення Міжна-
родних молодіжних дебатів (Jugend debattiert international) – міжнародного конкурсу промовців із 
країн Центральної та Східної Європи (проводиться німецькою мовою). Фактично, це освітній про-
ект, який стимулює школярів вивчати німецьку мову та переконливо висловлювати свої погляди, 
у т.ч. на політичні теми. Таким чином, Україна залучена Фондом до більш широкого регіонального 
проекту. При цьому, проект організовується за підтримки низки партнерів, а саме Гете-Інститу-
ту, Центрального відомства для німецьких шкіл за кордоном, а також уже згаданого вище Фонду 

127  Там само.
128  Див. https://www.bosch-stiftung.de/en/project/school-kyiv. 
129  Див. http://www.gmfus.org/program/black-sea-trust-regional-cooperation. 
130  Див. https://gurt.org.ua/news/grants/26561/. 
131  Сайт фонду, https://www.ghst.de/en/.
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«Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє». З 2013 року з української сторони проект підтримує Фонд 
Кличко.132 Знову ж таки, відсутня відкрита інформація про фінансування проекту.

Насамкінець, в Україні реалізовуються поодинокі ініціативи невеликих німецьких фондів. Напри-
клад, українські громадські організації отримують підтримку від Жіночого фонду «Філія». Фонд 
засновано 2001 року. Регіон Центральної, Південної та Східної Європи впродовж останніх років за-
лишається ключовим для фонду. У 2011-2017 роках на країни цього регіону припадає в середньому 
60% виділеного фінансування. У стратегічному плані фонду на 2017-2021 роки передбачено фінан-
сування проектів у Центрально-Східній Європі на рівні не менше 50%. 

Українські організації почали отримувати допомогу Жіночого фонду «Філія» лише  у 2015 році. Зва-
жаючи на відсутність докладної інформації про розподіл коштів за країнами, неможливо точно оці-
нити підтримку Фонду для України в цілому. Однак доступні дані свідчать, що впродовж 2015-2017 
років підтримані проекти в середньому отримували від  11,5 до 26,3 тисяч євро. З 2015 року фонд 
«Філія» започаткував трирічне партнерство з Українським жіночим фондом, який став одним із 
головних отримувачів коштів. Згідно з фінансовою звітністю УЖФ, у 2015-2017 роках «Філія» надав 
майже 102 тис. дол. США: 22,7 тис. у 2015 році, 18 тис. у 2016 році та 61 тис. у 2017 році. Таким чином, 
обсяги підтримки УЖФ становили лише дещо більше 10% від загального обсягу виділених коштів 
«Філії» за відповідний період.133 (Детальніше про УЖФ див. Вставка 6).

Вставка 5. Німецькі академічні фонди

Діяльність фондів з приватним капіталом у сфері науки та освіти доповнює зусилля німецьких ака-
демічних фондів, які є важливим інструментом підтримки студентів та науковців як у Німеччині, так 
і за кордоном. Зокрема, виділяється Німецька служба академічних обмінів (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD)  – об’єднання німецьких вищих навчальних закладів та студентських ор-
ганізацій. Сьогодні DAAD є найбільшою за обсягом фінансування організацією, що підтримує між-
народні обміни студентів та науковців. У 2017 році DAAD мала у своєму розпорядженні 522 млн 
євро. Більше 90% коштів надається федеральними міністерствами (МЗС – 36%, Міністерство освіти 
та наукових досліджень – 26%, Міністерство економічного співробітництва та розвитку – 10% та ЄС 
(21%). Серед інших донорів також є приватні компанії та фонди.134

В Україні з 1998 року діє Інформаційний центр DAAD. Серед завдань Центру визначено: інформу-
вання та консультування щодо системи вищої освіти Німеччини, організація та проведення стипен-
діальних конкурсів, підтримка міжвузівських партнерств, співпраця з посольством Німеччини та 
іншими представництвами німецьких організацій освітньої сфери. Станом на сьогодні діє чотири 
програми підтримки академічної співпраці в Україні: «Східні партнерства», «Фахові міжвишівсь-
кі партнерства з країнами, що розвиваються», «Міжінституційне партнерство германістів (GIP)», 
«Німецькомовні навчальні програми (DSG)». У результаті, щорічно в Німеччині навчається близько 
9 тисяч українських студентів, із яких 1500-2000 – зі стипендією DAAD.135 Наприклад, у  2017 році 
DAAD надала українським громадянам 1659 стипендій, що становить 2,6% загальної кількості, але 
19% кількості стипендій для регіону «Східна Європа, Центральна Азія, Кавказ».136

У 2009-2016 роках DAAD в Україні виконувала Програму «Підтримка демократії в Україні». Проект 
був спрямований на підтримку розвитку демократичного суспільства в Україні. При цьому цільо-
вою аудиторією було визначено студентів, аспірантів та науковців. Участь у конкурсі могли брати 

132  Фонд Кличко (Klitschko Foundation) – українська благодійна організація, заснована Віталієм та Володимиром 
Кличками 2003 року.
133  Річні звіти фонду «Філія», https://www.filia-frauenstiftung.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/2015_
Geschaeftsbericht.pdf, https://www.filia-frauenstiftung.de/fileadmin/user_upload/NEU2017/dezember2017/2016_
Geschaeftsbericht.pdf, https://www.filia-frauenstiftung.de/fileadmin/user_upload/2018/aktuelles_logos/2017_Geschaeftsbericht.
pdf, Річні звіти Українського жіночого фонду, https://www.uwf.org.ua/reports.  
134  Див. https://www.daad.de/der-daad/zahlen-und-fakten/en/30736-budget-and-funding-bodies/. 
135  Див. http://academy.gov.ua/pages/dop/36/files/76a1ba0f-f546-4c7c-b25f-78a918707d3a.pdf, 
Стипендійні програми DAAD для України 2015 - 2016 роки.
136  Див. https://www.daad.de/der-daad/zahlen-und-fakten/en/29263-daad-country-statistics/.
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німецькі вищі навчальні заклади (факультети, інститути) або дослідницькі установи, що мали на-
лагоджені партнерські зв’язки в Україні. У рамках Програми передбачалася підтримка навчальних 
заходів (семінарів, лекцій, конференцій тощо) в Україні або Німеччині, а також перебування україн-
ських учасників за обміном у Німеччині. Для проведення навчальних заходів були встановлені нор-
мативи (20 тис. євро в Україні або 30 тис. євро в Німеччині), однак невідомо, скільки ж усього коштів 
отримали українські партнери. Наприклад, проект «Розвиток діалогу між банками і громадянським 
суспільством у контексті забезпечення демократичних процесів в Україні», що виконувався в рам-
ках Програми «Підтримка демократії в Україні», отримав 28,8 тис. євро грантового фінансування.137

У 2016 році Програму «Підтримка демократії в Україні» було об’єднано з іншою програмою DAAD 
«Попередження конфліктів на Південному Кавказі, у Центральній Азії та Молдові». У результаті, 
було запущено нову програму – «Діалог Схід-Захід». Максимальна сума гранту становить 40 тисяч 
євро.138 В описі програми вказується, що підтримка ВНЗ зумовлена тим, що необхідно налагоджу-
вати співпрацю зі студентами, адже вони є представниками молодого покоління. На думку органі-
зації, саме в цьому середовищі можуть з’явитися важливі decision makers, які будуть партнерами 
німецького бізнесу та політиків.139 Загалом, таке формулювання відповідає обґрунтуванню підтрим-
ки молодих науковців та політиків деякими іншими іноземними фондами (зокрема партійними). У 
2018 році в проекті беруть участь 17 українських ВНЗ. Проекти спрямовані на вивчення феномену 
популізму, політики пам’яті, традицій правової культури тощо.140 

Підтримка інших європейських фондів

Британські фонди в Україні

Велика Британія належить до країн, яка відзначається активною діяльністю благодійників. Загаль-
ний обсяг пожертв сьогодні становить вже 15 млрд фунтів стерлінгів щорічно.141 Окрім цього, у 
Британії діє більше 12 тисяч фундацій, активи яких перевищують 70 млрд євро. Щорічно британ-
ські фонди витрачають близько 4,4 млрд євро. Необхідно звернути увагу, що у Великій Британії не 
передбачено окремого юридичного статусу для фондів. Фактично всі благодійні фонди є трастови-
ми фондами, які отримують прибуток від ендавменту. На практиці, терміни «фонд» (foundation) та 
«траст» (trust) у Британії є взаємозамінними.142

Вестмінстерська фундація за демократію

Для підтримки розвитку демократії у світі Велика Британія у 1992 році створила Вестмінстерську 
фундацію за демократію (Westminster Foundation for Democracy, WFD). Фундація є фактично по-
завідомчою організацією Міністерства закордонних справ та у справах співдружності (тобто під-
порядковується Міністерству, однак не входить до його структури). Левову частку фінансування 
фундація отримує саме від МЗС та Міністерства міжнародного розвитку. WFD співпрацює з бри-
танськими політичними партіями, парламентаріями, виборчими та аудиторськими інституціями. 
Сьогодні Фундація надає допомогу більш як 30 країнам, що розвиваються.143 Підтримка надається 

137  Див. http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/index.php/ua/news/feautured-news/item/mizhnarodna-konferentsiia-
institutional-changes-in-the-ukrainian-and-eu-banking-systems-v-ramkakh-realizatsii-hrantu-daad. 
138  Див. https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projekt
id=57443177. 
139  Див. https://www.daad.de/hochschulen/programme-regional/europa/de/12799-ost-west-dialog/. 
140  Див. https://www.daad-ukraine.org/files/2018/06/DAAD-Projekte2018-UA-1.pdf, https://www.daad.de/medien/
hochschulen/regional/europa/ost_west_2018.pdf. 
141  Див. https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2017/dec/05/philanthropy-in-the-uk-us-fundraising 
142  Див. http://www.efc.be/country_profile/united-kingdom/. 
143  Див. https://www.cipe.org/blog/2010/05/06/building-foundations-for-political-parties/ ,
https://www.wfd.org/about/.
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через співпрацю з політичними партіями, парламентом та неурядовими організаціями. Необхідно 
звернути увагу, що обсяг фінансування усієї діяльності WFD є незначним порівняно з окремими 
(напр., німецькими) фондами – лише 10,4 млн фунтів у 2017-2018 фінансовому році.144 

В Україні Вестмінстерська фундація за демократію почала працювати з 1992 року, а згодом Помаран-
чева революція дала новий поштовх для розвитку її діяльності в Україні.145 У Києві розташовується 
представництво фундації. У 2009-2013 роках за підтримки WFD реалізовувався проект «Зміцнення 
підготовки кадрів Апарату Верховної Ради України».146 З 2015 року Фундація реалізує (разом з GIZ) 
проект створення та розвитку Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді Украї-
ни.147 

У планах фонду є також підтримка спроможності жінок-політиків на місцевих виборах та рефор-
мування українських партій.148  Таким чином, робота фонду в Україні відповідає його пріоритетам, 
однак переважно обмежується співпрацею з Верховною Радою. Окрім цього, обсяги фінансування 
діяльності в Україні є радше незначними, враховуючи обмежені (порівняно з іншими фондами) ко-
шти, якими оперує бюджет WFD. Однак, на відміну від інших країн, у Великій Британії також діє 
низка фондів з приватним капіталом, що надають значну підтримку таким країнам, як Україна.

Траст Зігрід Раузінг (The Sigrid Rausing Trust)

Траст Зігрід Раузінг є благодійним фондом, який було засновано у Великій Британії у 1995 році 
Зігрід Раузінг149, відомою шведською філантропкою та онучкою винахідника упаковки Tetra Pak. 
Сьогодні фонд є одним з найбільших у Великій Британії. До сьогодні фонд виділив для підтрим-
ки громадських організацій у десятках країн світу майже 300 млн фунтів стерлінгів (з 1995 до 
2016 років – 273 млн фунтів).150 Сім’я Раузінг уже традиційно знаходиться в переліку найбільших 
філантропів Великої Британії.151 Зокрема, Лісбет Раузінг, сестра Зігрід, разом із чоловіком ство-
рила Фонд Аркадія, який з 2001 виділив більше 500 млн дол. США на підтримку інституцій, що 
займаються збереженням культурної спадщини та природного середовища (діяльність на Україну 
не поширюється).152

Траст Зігрід Раузінг надає фінансування організаціям, що працюють над захистом прав людини та 
в пов’язаних з цим сферах. Необхідно звернути увагу на те, що організації переважно отримують 
базове фінансування від цього фонду, яке не прив’язане до конкретних проектів, що є доволі рід-
кісним підходом як серед приватних, так і державних донорів. На думку фонду, багато організацій 
можуть порівняно легко знайти фінансування для проектів, проте мають труднощі з пошуком 
коштів для поточних витрат.153 Зокрема, довготермінове фінансування діяльності партнерів тра-
стового фонду має забезпечити їхню стабільність для розробки програм, пошуку інших джерел 
фінансування, 

У 2016 році (саме за цей рік доступний останній річний звіт Трасту Зігрід Раузінг), фонд виплатив 
бенефіціарам майже 21,7 млн фунтів стерлінгів. Найбільше коштів було спрямовано в такі сфери, як 
адвокація, дослідження та судівництво (більше 4 млн фунтів), права жінок (майже 3,5 млн фунтів), 
прозорість та підзвітність (майже 2,5 млн фунтів). Окрім цього, більш як по мільйону фунтів було 

144  Див. https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/07/FINAL_WFD_Annual-Report-2017-2018_A4_v27_ALL_
web.pdf. 
145  Див. http://gska2.rada.gov.ua/site/mpz/westminster/docs/Westminster_dov.pdf. 
146  Див. http://parlament.org.ua/2014/09/30/westminster-program/.  
147  Див. https://feao.org.ua/about-us/. 
148  Див. https://aidstream.org/files/documents/161101-Annual-plan-2017--DfS-FINAL-VERSION-20161101051104.pdf. 
149  Річний звіт Трасту за 2016 рік http://bucket-02.s3.amazonaws.com/SRT-Annual-Report-2016.pdf. 
150  Там само.
151  Див. https://www.independent.co.uk/news/people/news/the-giving-list-britains-leading-philanthropists-1212441.
html, https://www.telegraph.co.uk/news/0/debretts-500-list-philanthropists-activists/ 
152  Див. https://www.arcadiafund.org.uk/. 
153  Див. https://www.sigrid-rausing-trust.org/About-SRT. 
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виділено для таких програмних сфер: регіональні фонди, захисники прав людини, свобода слова, 
права ЛГБТ, правосуддя перехідного періоду, ксенофобія та нетолерантність,  ув’язнення, тортури 
та свобода слова. Кілька сотень тисяч фунтів було виділено на невеликі гранти.154 

Траст Зігрід Раузінг працює з громадськими організаціями в більшості регіонів світу. Наприклад, у 
2016 році найбільше коштів було спрямовано на проекти в Західній Європі (33,9%), Північній Аме-
риці (15,3%), Субсахарській Африці (13,6%), Близькому Сході,  Північній Африці (10,4%) та колиш-
ньому Радянському Союзі (9,1%). Таким чином, Україна належить до одного з ключових регіонів 
діяльності  Зігрід Раузінг. Зокрема, для пострадянського простору фонд підвищує обсяг допомоги.155

За доступними даними, за роки своєї діяльності Траст Зігрід Раузінг напряму надав українським ор-
ганізаціям майже 1,4 млн фунтів стерлінгів. При цьому, майже дві третини цієї допомоги (0,87 млн 
фунтів або 62,5%) отримали громадські організації, що займаються правами жінок. Окрім цього, 
фонд підтримав організації у таких програмних сферах, як адвокація, дослідження та судівництво, 
права ЛГБТ, ксенофобія та нетолерантність, свобода слова (див. Рис. 4).

Необхідно звернути увагу на те, що свою діяльність в Україні Траст Зігрід Раузінг активізував, по-
чинаючи з 2015 року. Упродовж 2004-2014 років підтримку фонду отримувала лише одна україн-
ська громадська організація – Український жіночий фонд. Саме на цього отримувача припадає 
майже половина всіх виділених коштів Трасту Зігрід Раузінг для українських організацій (735 тис. 
фунтів або 52,7%). У 2015 році фонд підтримав ще одну жіночу організацію (Західноукраїнський 
центр «Жіночі перспективи»). Того ж року гранти отримали організації, які займаються питан-
нями ксенофобії та нетолерантності (ГО Центр соціальна дія для проекту «Без кордонів»156), сво-
боди слова (ГО Media Reforms Center, проект Stop Fake157), прав ЛГБТ (ГО Інсайт158). З 2016 року 
Траст Зігрід Раузінг співпрацює з Центром громадських свобод.159 У результаті, суттєво зріс об-
сяг фінансової підтримки трастового фонду для України: лише на поточні грантові проекти, що 
розпочалися у 2015-2018 роках, припадає 1 млн фунтів стерлінгів, більшість з яких уже отримано 
українськими партнерами.

Вставка 6. Український жіночий фонд 

Український жіночий фонд (УЖФ) є міжнародною благодійною організацією, яку було засновано в 
Україні у 2010 році. Фонд надає інформаційну, фінансову та консультативну допомогу для громадсь-
ких організацій в Україні, Білорусі та Молдові. Фінансування роботи фонду відбувається за рахунок 
коштів урядів країн та іноземних приватних фондів.160 Зокрема, у 2014-2017 роках УЖФ отримав від 
донорів майже 2,5 млн дол. США, з яких близько 17% припадало на Траст Зігрід Раузінг, ще 6% – на 
Фундацію Мотта, 3% – Жіночий фонд «Філія». При цьому, в окремі роки часта приватних фондів 
була більш суттєвою. Зокрема, у 2014 році на Траст Зігрід Раузінг  припадало майже 39% надходжень 
від донорів.

УЖФ в рамках декількох проектів надавав грантову підтримку для десятків українських громадсь-
ких організацій та проводив активну адвокаційну діяльність. У 2016 році УЖФ підтримав адвока-
ційний громадський проект «Невидимий батальйон», в рамках якого проведено кампанію лобію-
вання змін щодо вирішення проблем жінок-військовослужбовців. Кампанію підтримали також 
міжнародні організації (напр., ООН Жінки). Згодом долучилися народні депутати міжфракційного 
об’єднання «Рівні можливості».161 В результаті, у березні 2016 року було розширено перелік війсь-

154  Річний звіт Трасту за 2016 рік http://bucket-02.s3.amazonaws.com/SRT-Annual-Report-2016.pdf. 
155  Там само.
156  Див. http://noborders.org.ua/pro-nas-2/istoriya-zasnuvannya/. 
157  Див. http://noborders.org.ua/. 
158  Див. https://www.insight-ukraine.org/uk. 
159  Див. http://ccl.org.ua/. 
160  Офіційна сторінка УЖФ, https://www.uwf.org.ua/. 
161  Див. https://life.pravda.com.ua/society/2017/12/12/227889/ 
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кових посад, що можуть займати жінки.162 Також було подано до ВРУ законопроект №6109, також 
спрямований на забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у Збройних Силах України. 
Закон прийнято у вересні 2018 року.163

УЖФ також поглиблює знання жіночих організацій про адвокаційні компанії. Зокрема, у 2016-2017 
роках виконувався проект «Академія адвокації для жіночого руху» за підтримки Уряду Нідерландів. 
В його рамках проводилися тренінги, а також було підготовлено «Посібник з адвокації для жіночого 
руху в Україні».164

Необхідно додатково згадати, що раніше підтримка українських жіночих організацій здійснювалася 
також через Міжнародну асоціацію «Ла Страда», яка опікується питаннями торгівлі людьми165. До 
асоціації входять 8 організацій у 7 країнах (у т.ч. в Україні) та секретаріат в Амстердамі.166 У 2007-
2014 роках асоціація отримала від Трасту Зігрід Раузінг 430,5 тис. фунтів. При цьому у 2011-2013 
роках «Ла Страда – Україна» отримала від фонду в сумі лише близько 30 тис. дол. США. Обсяги під-
тримки не перевищували 6,6% та 2,5% загального обсягу фінансування «Ла Страда – Україна» у 2012 
та 2013 роках відповідно. Однак «Ла Страда – Україна» також отримувала кошти від Українського 
жіночого фонду, який є грантистом фонду Раузінг. Окрім цього, певні суми також було витрачено 
Міжнародною асоціацією «Ла Страда» на підвищення кваліфікації працівників української філії у 
2011 році.167  

Рисунок 4. Основні сфери підтримки Трасту Зігріда Раузінга від 2004 року (тис. фунтів стерлінгів)

Джерело: https://www.sigrid-rausing-trust.org/

Примітка: кошти для всіх сфер, крім прав жінок, виділялися з 2015 року.

162  Наказ Міноборони №292 від 3 червня 2016 року. 
163  Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61190, https://life.pravda.com.ua/
society/2017/12/12/227889/ 
164  Див. https://www.uwf.org.ua/project_activities/advocacy_academy.
165  Див. http://lastradainternational.org/,
https://www.sigrid-rausing-trust.org/Grantees/La-Strada-International. 
166  Див. http://lastradainternational.org/. 
167  Див. https://la-strada.org.ua/. 
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Додатково кошти Трасту Зігрід Раузінг для України спрямовувалися через Фонд обмежених мож-
ливостей (Disability Rights Fund), який створено на підтримку Конвенції ООН про права осіб з об-
меженими можливостями. Зокрема, Фонд обмежених можливостей підтримував організації, що 
опікуються правами людей з обмеженими можливостями в країнах третього світу (Global South) 
та Східній Європі/колишньому Радянському Союзі. У 2008-2014 роках організації, що опікуються 
людьми з обмеженими можливостями, отримали від Трасту Зігрід Раузінг 1,05 млн фунтів.168 Саме 
в цей період Україна була серед пріоритетних країн фонду. Зокрема, у 2012-2013 роках українські 
громадські організації отримали 143,5 тис. дол. США (підтримку іншим українським проектам було 
надано за допомогою Фундації Тайдс та інших фондів).169

Нідерландські фонди в Україні

Згідно із законодавством Нідерландів, фондом є юридична особа, мета якої – реалізація визначених 
у статуті завдань за рахунок виділеного на це капіталу. За даними 2013 року, у Нідерландах налічу-
валося близько 7,5 тис. фондів. Їхні активи становили близько 80 млрд євро, а щорічні витрати – 
близько 6 млрд євро. Таким чином, благодійний сектор Нідерландів є добре розвиненим та більш 
активним на фоні інших країн Заходу, у т.ч. уже згаданої вище Великої Британії170  

Нідерландський інститут багатопартійної демократії (NIMD)

На початку 1990-х років у Нідерландах скористалися німецьким досвідом роботи політичних 
фондів та створили низку невеликих благодійних організацій, що працювали над підтримкою 
розвитку демократичних інституцій в окремих країнах.171 У 2000 році сім політичних партій Ні-
дерландів за підтримки держави створили Нідерландський інститут багатопартійної демократії 
(The Netherlands Institute for Multiparty Democracy, NIMD). Багатопартійна основа надає мож-
ливість інституту працювати неупереджено з усіма політичними партіями і заохочувати діалог 
між ними. На внутрішній арені NIMD співпрацює з усім гравцями всього політичного спектру 
від національного до місцевого рівнів.172 За кордоном NIMD підтримує процес глобальної демо-
кратизації.173

Діяльність NIMD керується п’ятьма основними принципами: неупередженість (фонд не пов’язаний 
із будь-якою конкретною партією і може неупереджено працювати з усіма політичними силами), 
інклюзивність (NIMD забезпечує платформу для обговорення питань національних інтересів, де 
правляча й опозиційні партії мають однакові права щодо представлення своїх позицій та візій), 
різноманітність (NIMD заохочує рівноправну участь представників різних груп інтересів), місцева 
власність (інститут співпрацює з партнерами на рівних умовах, локальні програми відповідають 
місцевим вимогам) та довготривале зобов’язання (NIMD зацікавлений у довгостроковій співпраці 
з місцевими партнерами, бо політичні трансформації та посилення довіри до політичних партій 
потребують часу).174

В інших країнах (чи регіонах) NIMD створює власні регіональні офіси або налагоджує партнер-
ство з місцевими організаціями.   Партнери-виконавці  – це спеціально створені або давно діючі 
безпосередньо в країні чи регіоні організації, де буде реалізовуватись програма. Окрім цього, в ін-
ституту є стратегічні партнери, що також працюють у сфері допомоги демократії, тому з ними під-
тримується максимальна координація і обмін досвідом. До них належать Міжнародний інститут 
демократії і сприяння виборам, Данський інститут партій і демократії, Політична партія Фінляндії 

168  Див. https://www.sigrid-rausing-trust.org/Grantees/Disability-Rights-Fund. 
169  Див. http://drafund.org/grants/directory/.
170  Див. http://www.efc.be/country_profile/netherlands/. 
171  Див. https://www.cipe.org/blog/2010/05/06/building-foundations-for-political-parties/.
172  NIMD Annual Report 2017.
173  Див. https://www.cipe.org/blog/2010/05/06/building-foundations-for-political-parties/. 
174  NIMD Annual Report 2017.
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за демократію (DEMO), Європейське партнерство за демократію та Глобальне партнерство для ба-
гатопартійної демократії.

Річний бюджет NIMD зазвичай становить близько 10 млн. євро. Найбільша частина бюджету фінан-
сується Міністерством закордонних справ Нідерландів. Так у 2016 році Міністерство закордонних 
справ Нідерландів профінансувало проекти NIMD на суму майже 8,7 млн євро (тобто 73,9%) при 
річному бюджеті інституту 11,8 млн євро. Іншими донорами є Міністерство закордонних справ 
Канади, Британська Рада, Посольство Королівства Нідерланди, Шведське агентство міжнародного 
співробітництва (SIDA). Також Фонд співпрацює з такими міжнародними партнерами, як Програма 
розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP), Організація з безпеки та співробітництва в Європі 
(OSCE). NIMD також отримує фінансову підтримку для виконання проектів від інших квазідержав-
них організацій (наприклад, фінський DEMO Finland), академічних та наукових фондів (Нідерланд-
ська організація наукових досліджень) тощо. 

Станом на 2018 рік NIMD проводить програми більш ніж у 20 країнах Африки, Латинської Америки, 
Південної Азії і Східної Європи. До 2014 року Україна радше перебувала поза увагою NIMD. У 2015 
році український напрямок діяльності було долучено до регіону Південного Кавказу (Азербайджан, 
Вірменія, Грузія). Раніше в регіоні працювало регіональне представництво NIMD – Офіс Східноєв-
ропейського сусідства, що був розташований у Тбілісі.  З липня 2017 року офіс став незалежною 
громадською організацією  – Східноєвропейський центр багатопартійної демократії (СЄЦБД), 
що тепер опікується регіоном «Південний Кавказ та Україна».175 Окрім цього, в Україні працюють 
декілька координаторів, що представляють Програму СЄЦБД або її проекти.

Де-факто співпрацю з Україною NIMB розпочав у 2016 році, коли вперше було виділено кошти для 
роботи в Україні. У бюджеті 2016 року на цей напрямок було передбачено 192,4 тис. євро (157,1 тис. 
євро на виконання програм та 23,3 тис. євро на управлінські та бухгалтерські витрати). За рахунок 
цих коштів в Україні виконується програма «Діалог заради стабільності» (Dialogue for Stability). На 
виконання програми у 2016 році було витрачено 180,4 тис. євро.176

У березні 2016 року NIMD був одним із організаторів форуму молодих політиків Південного Кавка-
зу та України, на якому обговорювались досягнення та проблеми, що стоять перед демократичними 
процесами в регіоні. Також у 2016 році NIMD організував тренінги з питань соціальних медіастра-
тегій для представників політичних партій України та Грузії з метою заохочення партій до кращої 
комунікації з їхніми прихильниками за допомогою безпосереднього діалогу з суспільством.177 

У жовтні 2017 року в рамках програми NIMD відкрито дві Школи демократії в Одесі та Львові. 
Очікується, що ці центри політичної освіти сприятимуть розвитку демократичного врядування та 
демократичної політики. У рамках школи передбачається викладання кількох курсів упродовж 5 
місяців. У 2018 році також має відкритися Школа демократії в Полтаві.178

Польські фонди в Україні

Сьогодні Польща є однією з європейських країн, де активно зростає сектор доброчинності. Зокре-
ма, після падіння комунізму стрімко розвиваються польські фонди. На початку 2018 року в Польщі 
було зареєстровано 22 тисячі фондів, хоча у 2015 році ця кількість сягала лише 16 тисяч. Польські 
фонди становлять близько 15% від загальної кількості аналогічних фондів у Європі.179 Незважаючи 
175  Див. https://nimd.org/organization/partners/, 
http://eecmd.org/contact/ https://nimd.org/publications/annual-reports/
https://gpmd.org/gpmd-welcomes-a-new-partner-2016/.
176  NIMD Financial Report 2016 https://nimd.org/wp-content/uploads/2017/06/Financial-Statement.pdf. 
177  NIMD Annual Report 2016.
178  Див. http://gurt.org.ua/news/trainings/45486/,
https://www.prostir.ua/event/shkola-demokratiji-u-lvovi/. 
179  Див. http://www.efc.be/country_profile/poland/, philanthropy-in-europe-overview-2015-report,
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2174099.html.
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на значну кількість, активи польських фондів є незначними на фоні Західної Європи. Наприклад, 
у 2012 році їхній обсяг перевищував 1,4 млрд євро, що було в декілька десятків разів менше ніж у 
Великій Британії, де схожа кількість фондів.

Швидкий розвиток польських фондів відбувався, зокрема, за рахунок підтримки Заходу, що була 
спрямована на розвиток громадянського суспільства. Американські організації допомагали кон-
солідувати діяльність фондів у Польщі. Зокрема, у 1988 році, за ініціативи USAID, було створено 
Академію розвитку доброчинності в Польщі, яка отримала допомогу 180 міжнародних донорів.180 З 
часом польські фонди почали розширювати свою діяльність на інші країни. Зокрема, пріоритетним 
регіоном для міжнародної роботи цих організацій (як і для польської зовнішньої політики) стали 
країни колишнього комуністичного блоку, серед яких і Україна.

Необхідно звернути увагу, що в Україні діють декілька типів польських фондів. Насамперед, це дер-
жавні фундації, створені на підтримку міжнародних ініціатив польського уряду. Зокрема, це Фонд 
міжнародної солідарності (Solidarity Fund PL), створений президентом Польщі 1997 року; фонд 
фінансується Міністерством закордонних справ Польщі та іншими донорами. По-друге, це поль-
ські неурядові фонди, що працюють за аналогією із західними фондами (наприклад, Фонд «Освіта 
для демократії», Фонд імені Стефана Баторія). Однак, зважаючи на обмежені фінансові можливості 
польських фондів, досить часто вони лише адмініструють проекти, що фінансуються державними 
(чи квазідержавними) або великими західними фондами.  

Фонд імені Стефана Баторія

Фонд ім. Стефана Баторія (Fundacja im. Stefana Batorego)   – це незалежна неурядова організація, 
створена американським філантропом Джорджом Соросом та групою польських опозиційних лі-
дерів наприкінці 1980-х років. Організацію було зареєстровано в травні 1988 року, тобто ще під час 
правління комуністичного режиму. Спочатку фонд працював над підготовкою польського суспіль-
ства для переходу від комунізму до демократії. Сьогодні задекларованою місією Фонду є розбудова 
відкритого та демократичного суспільства. Основними пріоритетами фонду є розвиток демокра-
тичних інституцій у Польщі через підтримку неурядових організацій та сприяння їхньому діалогу з 
державними установами. Також Фонд підтримує розвиток міжнародної співпраці між Європейсь-
ким Союзом, Польщею та іншими країнами Східної Європи. Фонд працює над поширенням шляху 
розвитку демократичних інституцій у Польщі для країн Східної Європи, роблячи основний акцент 
на поглибленні співпраці з Україною та Білоруссю.181

Основними джерелами фінансування Фонду Баторія є міжнародні фонди. Насамперед, мова йде 
про Фонд «Відкритого суспільства» (раніше Інститут «Відкритого суспільства), які також створені 
Джорджом Соросом. Додатково Фонд Баторія отримує фінансову підтримку інших міжнародних фон-
дів. Наприклад, в окремі роки донорами були Фундація Форда, Фонд Роберта Боша, Фундація Мотта 
та ін. Також фінансування надходить від приватних пожертв та місцевих фондів. Наприклад, у 2017 
році Фонд ім. Стефана Баторія отримав 3,9 млн злотих від міжнародних фондів та організацій. При 
цьому, фонди Джорджа Сороса забезпечили 3,4 млн злотих або майже 87% міжнародних надходжень 
(майже 72% загального обсягу надходжень Фонду Баторія). Окрім цього, 800 тис. злотих отримано 
від місцевих донорів, серед яких звичайні громадяни (перерахували 1% податку від фізичних осіб на 
фонд), приватні дарувальники, фонди приватних компаній (Orange, BNP Paribas) та ін.182

Раніше Фонд Баторія виконував декілька великих програм, до реалізації яких залучались організації 
українського громадянськог суспільства. Зокрема, у 2000-2010 роках Фонд Баторія у партнерстві з 
Фондом Роберта Боша підтримував тристоронню співпрацю польських та німецьких організацій з 
організаціями Білорусі, України та Росії (програма «Партнерство суспільних ініціатив»). Окрім цьо-
180  Див. An Overview of Philanthropy in Europe, 2015,
Sektor pozarządowy w 2018. Ile jest w Polsce organizacji? http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2174099.html. 
181  Про фонд  ім. Стефана баторія, http://www.batory.org.pl/o_fundacji. 
182  Sprawozdanie 2017 finansowe, http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/Skan_20180511180241.pdf. 
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го, у рамках шестирічної програми «Громадяни в дії» (Citizens in Actions) спільно з Фондом Форда 
стимулювався розвиток українських та білоруських громадських організацій.183 Згодом Фонд Ба-
торія спрямовував свої зусилля на підтримку ініціативи Східного партнерства, яка стартувала у 
2009 році. У рамках окремих програм Фонду (напр., «Open Europe») надалі відбувається співпраця 
з громадянським суспільством України. Зокрема, Фонд організовує зустрічі та публічні дебати з 
місцевими експертами. 

У першій половині 2010-х років Фонд активно підтримував лібералізацію візового режиму між 
Європейським Союзом та країнами Східного партнерства. Зокрема, разом з українськими партне-
рами, ГО «Європа без бар’єрів», було ініційовано створення Міжнародної коаліції організацій та 
аналітичних центрів за безвізовий рух у Європі, до якої приєдналося більше 45 організацій з країн 
ЄС, Східної Європи та Східного партнерства. У рамках цієї співпраці, фінансову підтримку для «Єв-
ропи без бар’єрів» надавав Міжнародний фонд «Відродження».184

Фонд Баторія також надсилає своїх спостерігачів на вибори в Україну. Під час парламентських ви-
борів 2012 року Фонд Баторія був співорганізатором Міжнародної громадської спостережної місії 
разом з організацією «Європейський обмін» (Europaischer Austausch) з Берліна та Центром схід-
ноєвропейських досліджень (Eastern Europe Studies Centre) з Вільнюса. У 2014 році Фонд знову брав 
участь у створенні Міжнародної місії експертів на президентські вибори в Україні. Команда спо-
стерігачів надавала допомогу українським незалежним громадським організаціям, таким як Комі-
тет виборців України та Громадська мережа «Опора».

Фонд підтримує розвиток польсько-українських відносин через створення платформи спільного 
форуму «Польща-Україна», що проводиться у співпраці з фондом «Відродження» і має на меті ро-
зв’язання проблем у стосунках між Польщею та Україною, сприяє подальшій співпраці між держа-
вами. У період з 2012-2018 років відбулося 8 подібних форумів, що були проведені як у Польщі, так і 
в Україні. В останні роки основною темою дискусій на форумі стала пріоритетність довготривалого 
партнерства між Україною і Польщею. На восьмому форумі, що відбувся у травні 2018 року, обгово-
рювалося питання міграції великої кількості українців до Польщі та заходи, що повинні врегулюва-
ти вигоди і втрати країн від наслідків цієї міграції.185 

Фонд «Освіта для Демократії»

Фонд «Освіта для Демократії» (Fundacja Edukacja dla Demokracji) – це неурядова організація, що 
була заснована в 1989 році і працює над поширенням демократичних ідей на території Польщі та 
країн, що входили до складу СРСР.  Фонд позиціонує себе як організацію, що не пов’язана з політич-
ними партіями і релігійними об’єднаннями. Також фонд проголошує готовність співпрацювати з 
партнерами, незалежно від національності, віросповідання і політичних переконань. 186

На території Польщі фонд підтримує діяльність недержавних установ, що займаються освітнім ро-
звитком і поширюють ідею демократії. Також фонд працює на території України, Росії та Білорусі, 
зокрема співпрацює з організаціями, що займаються розвитком освіти і підтримують громадянські, 
демократичні та інституційні ідеї. 

У 2017 році фонд проводив свою діяльність за трьома основними напрямками, а саме: 187

1) Глобальна освіта. Основною його метою є покращення освітнього рівня в Польщі. Цей напря-
мок передбачає фінансування різних освітніх проектів у населених пунктах із населенням менше 
500 000 жителів. За результатами проекту, 18 недержавних організацій отримали фінансування 
для освітніх проектів. Бюджет проекту складав 624881,63 злотих.

183  Див. http://www.batory.org.pl/doc/ar2009.pdf. 
184  Див. http://www.batory.org.pl/en/about_the_foundation/annual_reports. 
185  Українці в Польщі: біженці, мігранти чи «відтік мізків»? http://www.irf.ua/allevents/news/ukraintsi_u_polschi_
bizhentsi_migranti_chi_vidtik_mizkiv/. 
186  Про нас, https://fed.org.pl/kim-jestesmy/. 
187  Звіт за 2017 рік, https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2018/06/FED_spr_roczne_2017.zip. 
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2) Діяльність на пострадянському просторі. Основна діяльність цього напрямку спрямована на 
створення і підтримку соціальних проектів, метою яких є розвиток освіти та демократичні зміни 
в суспільстві. У 2017 році це були проекти на території Білорусі й України, які фінансували різні 
зустрічі з батьками, курси розвитку для вчителів, а також курси електронного навчання.

3) Діяльність із метою підтримки польських громад за межами Польщі. Робота за цим напрям-
ком більшою мірою проводилася в Ірландії. Там були відкриті спеціальні польські школи, де мог-
ли навчатись діти польської діаспори.

Основними донорами Фонду є Програма «Polish Aid» (державна програма, що фінансується Міні-
стерством закордонних справ Польщі і має метою підтримку сталого соціально-економічного ро-
звитку країни), National Endowment for Democracy (американський фонд, що працює з метою змі-
цнення демократичних інституцій), DESPRO (швейцарсько-український проект, що підтримує 
децентралізацію в Україні), Польсько-Американський Фонд Свободи (ПАФС),  Сенат Республіки 
Польща, Фонд міжнародної солідарності (Solidarity Fund PL).188 У 2016 році фонд отримав 4,2 млн 
злотих (майже 1 млн євро) на реалізацію 10 проектів. Із них 40,7% надійшло від фонду «Солідар-
ність», 39,9% – від Сенату Республіки Польща, 15,7% – від МЗС Польщі і 3,6% – фінансування освіт-
нього проекту в Білорусі.

Фонд «Освіта для Демократії» уже тривалий час співпрацює з Україною. Одним із найбільш дов-
готривалих проектів цього фонду, що пов’язаний з Україною, є Програма RITA «Зміни в регіоні». 
Фонд є оператором Програми, а спонсором та ініціатором є ПАФС. Основними цілями Програми 
RITA є підтримка соціальних та економічних ініціатив, які б підтримували і розвивали демократич-
ні інституції їхнього регіону. Основними регіонами, у яких проводиться програма, є Східна Європа, 
Кавказ та Середня Азія (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
Росія, Україна, Таджикистан).189

У Програмі RITA надається фінансування партнерським проектам у форматі «польська неурядо-
ва організація – партнер із країни, охопленої програмою». Зокрема, Програма підтримує проекти, 
що стосуються суспільних та соціальних проблем, освіти та виховання, розвитку підприємництва, 
культурної спадщини, розвитку та підтримки громадського сектору, місцевого самоврядування та 
ЗМІ.190 Відповідно до задекларованих цілей, Програма RITA має за мету передати досвід Польщі в 
побудові демократичного суспільства, подоланні соціальних проблем, розвитку освіти. Також Про-
грама сприяє розвитку міжнародної співпраці між різними країнами. Можна сказати, що довго-
строковою ціллю програми є виховання нового покоління, що буде розділяти демократичні цін-
ності та формувати громадянське суспільство. 

Відповідно до інформації на сайті проекту з 2000 року програма RITA підтримала реалізацію 1015 
проектів сумою в 36 млн злотих. Згідно з правилами надання підтримки Програма RITA передбачає 
для фінансування одного проекту максимально 60 тис. злотих (близько 17,7 тис. дол. США). Про-
грама також надає кошти для співфінансування проектів: максимально 40 тис. злотих (10 тис. дол. 
США), але не більше 30% від бюджету проекту.191 Однак відсутня інформація про  кількість цих 
коштів.   

Події 2014 року в Україні призвели до більш активної підтримки України Фондом. У 2014 році почав 
діяти проект «Підтримка поранених активістів Євромайдану та їхніх сімей». Завдяки цій про-
грамі була забезпечена вчасна медична допомога 50 пораненим активістам. До цієї програми до-
лучилось багато волонтерів з України та Польщі, Європейський фонд на підтримку демократії та 
Національний фонд на підтримку демократії (NED). Усього було зібрано близько 818 тис. злотих.192 
Другим проектом 2014 року став проект «Виклики після Євромайдану – громадський сектор у 
дії». Під час реалізації проекту в партнерстві з Товариством Лева зі Львова та іншими українськи-
188  Звіт за 2016 рік https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/FED-sprawozdania-2016.zip. 
189  Про програму RITA, http://programrita.org/ua/about/. 
190  Див. http://programrita.org/ua/projekty-partnerskie/. 
191  Див. http://programrita.org/ua/wklady-wlasne/. 
192  Звіт за 2014 рік, nowa.fed.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/SPRAWOZDANIA2014pakiet.zip. 
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ми організаціями були проведені 24 круглі столи в різних регіонах України, які відвідали 725 осіб. 
Основною метою проекту була підтримка продемократичних недержавних організацій, сприяння 
їхній кооперації і допомога в налагодженні діалогу з державними структурами з метою подальшої 
співпраці. Усього на виконання проекту було витрачено 255,6 тис. злотих. 

У 2015 році було реалізовано проект «Допомога сім’ям загиблих у боротьбі за демократичні цін-
ності та мир в Україні». Основною ціллю проекту було допомога сім’ям Небесної сотні та сім’ям 
солдатів, що загибли на Сході України. Також проводилася допомога громадській організації 
«КримSOS». У результаті проведення проекту 287 сімей отримали фінансову підтримку, для учас-
ників громадської організації «КримSOS» були проведені тренінги, метою яких стало збільшення 
ефективності роботи з волонтерами,  було закуплено нову техніку. На проведення проекту було 
виділено 1 млн злотих, проект був профінансований Міністерством закордонних справ Польщі 
через Фонд міжнародної солідарності.193 Продовженням роботи в цьому напрямку став проект із 
допомоги родинам Небесної сотні. Основним партнером в Україні стала організація «КримSOS». 
За сприяння цього проекту 175 родин загиблих отримали фінансову допомогу. Також проект допо-
магав сім’ям загиблих юридичною підтримкою, щоб ті могли отримувати фінансову допомогу від 
держави. Також була створена брошура, у якій містилася основна інформація щодо прав родин, які 
втратили годувальника на Сході України. Усього на виконання проекту було витрачено близько 830 
тис. злотих у 2016 році. Проект був профінансований за рахунок Міжнародного фонду солідарності 
та Міністерства закордонних справ Польщі. 

У 2015 розпочалася реалізація проекту «Сильні локальні громади – ключ до успіху реформи міс-
цевого самоврядування» (термін реалізації 1 лютого 2015 року – 31 січня 2017 року). Цей проект 
проводився на території Львівської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської, 
Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Партнерами цієї програми були: спілка «Грома-
дянські ініціативи України», ГО «Наше Поділля» та Товариство Лева, Фонд управлінських ініціатив 
та Лежайський повіт Республіки Польща. Усього на виконання проекту було витрачено близько 276 
тис. злотих у 2015 році, 478 тис. злотих у 2016 році та 251,6 тис. злотих у 2017 році, що фінансувалися 
МЗС Польщі, МЗС Канади, NED, ПАФС та МФС.194

Основною метою проекту було створення місцевих громад як основного елементу процесу де-
централізації в Україні та допомога місцевій владі в реформуванні політики на місцевому рівні. 
В рамках проекту були проведені консультативні тренінги щодо міжгалузевих зв’язків у регіоні і 
розуміння реформ, що сприятимуть становленню більш ефективної системи управління в регіоні. 
Результатом цієї роботи за 2015 рік стало формування міжгалузевих команд, що підготували 36 
документів політики, присвячених вирішенню важливих проблем для регіонів України. Також 224 
представники місцевої влади та громадських організацій пройшли підготовку у сфері розвитку мі-
жгалузевої співпраці. У 2016 році проект отримав відзнаку в конкурсі «Кращі практики місцевого 
самоврядування 2016» від Міністерства регіонального розвитку України. У цьому році було прове-
дено 28 круглих столів, які відвідали 735 осіб, 2 навчальні візити до Польщі та 3 – у регіони України, 
учасники проекту реалізували 18 місцевих ініціатив. На завершальній стадії проекту була видана 
публікація «Співпраця заради локальних змін: успішні практики з Польщі та України», що знахо-
диться у вільному доступі. 

У 2015 році також стартував проект «Схід і Захід разом  – простір для діалогу». Основною ме-
тою цього проекту було розширення співпраці між місцевими ЗМІ для підвищення їхньої ролі в 
демократизації регіонів і розвитку громадянського суспільства. Партнерами цього проекту висту-
пили Товариство Лева (Львів), громадська організація «Наше Поділля», Лабораторія соціальних ко-
мунікацій (Одеса) та Вінницька обласна громадська організація «Вінницький прес-клуб».  Було про-
ведено 3 семінари для 48 журналістів, які підвищили свою обізнаність у місцевих регіональних ЗМІ. 
193  Звіт за 2015 рік, fed.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/sprawozdania-FED-2015.zip.
194  Звіт за 2015 рік, fed.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/sprawozdania-FED-2015.zip,
Звіт за 2016 рік, https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/FED-sprawozdania-2016.zip ,
Звіт за 2017 рік, https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2018/06/FED_spr_roczne_2017.zip.
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Аналітична доповідь

Проект був профінансований за рахунок Посольства США, МЗС Канади, МЗС Польщі та МФС. 
Продовженням цього проекту став проект «Схід і Захід разом – побудова потенціалу українських 
локальних ЗМІ». Партнером стала молодіжна організація «Нова генерація». Основною метою цьо-
го проекту стала підтримка місцевих ЗМІ, підвищення їхньої кваліфікації та підвищення їхнього 
впливу для більш активних дій у реформуванні їхніх регіонів. Усього на виконання проекту було 
витрачено близько 233 тис. злотих у 2016 році. Проект був профінансований за рахунок МЗС Кана-
ди, МЗС Польщі та Фонду Міжнародної Солідарності.195

У 2016 році було реалізовано проект «Громадська хвиля на Київщині та Донбасі». Українським 
партнером цього проекту стало «Громадське радіо». Основною метою проекту стало забезпечен-
ня стабільного функціонування незалежної радіостанції, на якій би відбувалися дискусії, пов’язані 
з процесами демократизації. Також до дискусій запрошувались польські експерти. Крім радіопро-
грам, охочі могли слухати радіо через інтернет, а також слухати програми в запису, якщо у слухачів 
був брак часу на певний момент. Усього на виконання проекту було витрачено близько 346 тис. 
злотих у 2016 році Проект був профінансований за рахунок МЗС Канади, МЗС Польщі та Solidarity 
Fund PL.

Ще одним проектом, що був виконаний Фондом, став навчальний візит «Знайомство з польським 
досвідом щодо децентралізації та реформи місцевого самоврядування». Партнерами  Фонду були 
Міжнародний проект технічної допомоги «Skat Consulting Ltd.» та швейцарсько-український проект 
підтримки децентралізації «DESPRO».  Проект передбачав навчальний візит із метою ознайомлення 
з роботою самоврядування в Польщі на різних рівнях та методами співпраці між органами місцево-
го самоврядування й органами місцевої влади.

Польсько-Американський Фонд Свободи (Polish-American Freedom Foundation)

Польсько-Американський Фонд Свободи (Polish-American Freedom Foundation) є незалежною неу-
рядовою організацію, яку було створено 1999 року для підтримки посткомуністичних змін у Поль-
щі, а також надання допомоги для інших посткомуністичних країн. Фонд було засновано  польсь-
ко-американським Підприємницьким Фондом,  який, у свою чергу, з’явився з ініціативи Уряду США 
для підтримки вільного підприємництва в Польщі в період пост-комуністичної трансформації.196

Ендавмент Польсько-Американського Фонду Свободи сьогодні становить 287 млн дол. США. Усьо-
го за роки своєї діяльності фонд виділив на виконання програм близько 200 млн дол. США. Кошти 
спрямовуються на грантову підтримку (малі та великі гранти), стипендії, тренінги, створення ко-
аліцій та нетворкінг.197 Серед пріоритетних напрямків діяльності Фонду: освіта, розвиток місцевих 
громад, поширення польського досвіду трансформації. Таким чином, діяльність Фонду в Україні 
відповідає його головним пріоритетам. Як уже згадувалося вище, Фонд надає фінансування для 
програми RITA, яка передбачає співпрацю та обмін досвідом. В її рамках Польсько-Американський 
Фонд Свободи до кінця 2016 року витратив майже 13,3 млн дол. США. Окрім цього, значні кошти 
спрямовано на освітні ініціативи в регіоні.

Для громадян України відкриті можливості участі в Стипендіальній програмі імені Лейна Кіркланда 
(засновано 2000 року), яка передбачає навчання у вищих навчальних закладах Польщі та стажуван-
ня в приватних та державних установах та організаціях. До участі залучаються політики, підприєм-
ці, журналісти та всі інші, зацікавлені в розвитку економіки, демократії та громадянського суспіль-
ства.198 З 2000 до 2016 року 373 представники України стали стипендіатами програми, що становить 
більше половини від загальної кількості учасників (699 осіб). Уже в програмі 2016-2017 років брали 
участь 25 українців (всього 46 учасників). Станом на кінець 2016 року Польсько-Американський 
Фонд Свободи виділив для стипендіальної програми більше 12 млн дол. США. Зважаючи на значне 

195  Звіт за 2016 рік, https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/FED-sprawozdania-2016.zip. 
196  Див. https://en.pafw.pl/founder/, https://en.pafw.pl/about-us/. 
197  Див. https://en.pafw.pl/about-us/.
198  Див. https://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/5329f344d2cdc/. 
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представництво України, близько половини цієї суми могло бути використано саме на українських 
учасників.199

Освітній напрямок також доповнюється програмою «Навчальні тури до Польщі» (Study Tours to 
Poland), яку було запущено 2004 року. Молодь та професіонали з України, Білорусі та Росії мають 
можливість відвідати Польщу впродовж майже 2 тижнів та ознайомитися з роботою польської цен-
тральної та місцевої влади, медіа, громадянського суспільства та ін. Станом на кінець 2016 року 
Фонд виділив для програми «Навчальних турів до Польщі» майже 5,3 млн дол. США. Оскільки учас-
ники з України, зазвичай, переважають серед учасників навчальних візитів цієї програми, можна 
зробити висновок, що значна частина цієї суми було витрачена саме на роботу з українськими про-
фесіоналами та молоддю.200

Словацькі фонди в Україні

Словаччина належить до посткомуністичних країн, де розвиток благодійності розпочався лише в 
1990-х роках. Зважаючи на історичні та економічні обставини, у Словаччині існують лише невеликі 
фонди. За даними Центру європейських фондів, у Словаччині налічувалося близько 400 фондів з 71 
млн євро активів (останні доступні дані – за 2009 рік).201 Присутність окремих словацьких фондів за 
кордоном є незначною. 

Карпатський фонд Словаччина і Карпатський фонд Україна  були засновані за підтримки фонду 
Чарльза Стюарта Мотта в 1994 році як частини міжнародної структури, що включала в себе пред-
ставництва в Україні, Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії. Основною ціллю створення фондів 
було полегшення співпраці між неурядовими організаціями та місцевими урядами задля співпраці 
між організаціями різних країн із метою пожвавлення розвитку регіону. Із 2006 року активність 
Карпатського фонду почала зменшуватися, і регіональні відділення окремих країн почали реалі-
зовувати свої власні програми. Незважаючи на це, Карпатські фонди окремих країн залишаються 
важливими партнерами.

Карпатські фонди України та Словаччини з  грудня 2013 року почали виконувати проект «Дійс-
но разом».202 Основною метою проекту є покращення розвитку Закарпатської, Львівської, Іва-
но-Франківської, Чернівецької та Черкаської областей через розширення співпраці між урядовими 
установами на недержавними організаціями в сільській місцевості, використовуючи досвід слова-
цьких партнерів. Проект був профінансований Словацькою агенцією з міжнародного розвитку.203

У результаті першого етапу проекту було обрано 8 проектів, що отримали мікрогранти загальною 
вартістю в 12500 євро, основним напрямком яких будо покращення ситуації в сільській місцевості. 
Також представники цих 8 організацій провели стажування у Словаччині.204 Проект мав продов-
ження, і в грудні 2015 року було знову оголошено конкурс, за результатами якого 8 неприбуткових 
недержавних організацій отримали гранти загальною сумою в 515250 грн. 205 

Наступний етап проекту відбувся у квітні 2017 року. Було профінансовано 9 проектів, здебільшого 
молодіжні громадські організації, на суму 577400 грн.  4-5 червня 2018 року відбулася заключна кон-
ференція в рамках проекту «Дійсно разом 3.0», на якій обговорювався прогрес становлення ефек-
тивної співпраці між органами місцевого самоврядування і неурядовими організаціями.206

199  Див. http://pafw.pl/wp-content/uploads/2017/10/PAFF_-Annual_Report_2016-1.pdf. 
200  Див. http://pafw.pl/wp-content/uploads/2017/10/PAFF_-Annual_Report_2016-1.pdf. 
201  Див. http://www.efc.be/country_profile/slovakia/. 
202  Truly Together, http://karpatskanadacia.sk/en/truly-together-2/.
203  Міжсекторна співпраця й передача кращого досвіду розвитку сільських громад Словаччини, http://
carpathianfoundation.org.ua/diysno-razom/pro-proekt. 
204  Дійсно разом, Карпатський фонд, 2015 рік. http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/10/TrulyTogether_
brochure_UA_screen_final.pdf. 
205  Список проектів «Дійсно разом 2.0»  http://carpathianfoundation.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/supported-
projects-%D0%A2%D0%A2-2.0.xlsx. 
206  Конференція проекту «Дійсно разом 3.0», http://carpathianfoundation.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D0%
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Австрійські фонди в Україні

За останніми доступними даними, в Австрії налічувалося більше 3 тис. фондів, у т.ч. близько 700 
суспільних.207 Одним з австрійських фондів, які працюють в Україні, є Фонд ERSTE (DIE ERSTE 
österreichische Spar-Casse Privatstiftung, коротка назва – ERSTE Stiftung). Ця організація є фондом 
найбільшого австрійського ощадного банку ERSTE Group, історія якого розпочинається ще на по-
чатку 19 ст. Спочатку банк існував як єдина структура, однак 1993 року його було розділено на 2 
окремі організації: операційний банк Erste та холдингову компанію DIE ERSTE österreichische Spar-
Casse Anteilsverwaltungssparkasse (AVS), яка з 1997 року є його головним акціонером. У 2003 році 
AVS було трансформовано в DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, або ж ERSTE Stiftung 
(Фонд ERSTE). Сьогодні Фонд безпосередньо володіє 11,1% акцій банку та всього сукупно контро-
лює 29,17%.208 Частину отриманих дивідендів Фонд має можливість витрачати на підтримку важ-
ливих громадських ініціатив. Така схема роботи є типовою для Австрії, де всього існує 35 подібних 
фондів ощадних банків.209

Спочатку банк працював лише на території Австрії, однак після падіння комунізму почав експансію 
в країни Центральної та Східної Європи. Сьогодні банк обслуговує більше 16 мільйонів клієнтів у 7 
країнах регіону (крім цього, непряма присутність ще в 5 країнах).210 2006 року ERSTE Group купив в 
Україні банк «Престиж», проте у 2013 році його було продано. Таким чином, географічне охоплення 
діяльності Фонду ERSTE відповідає пріоритетам банку.211 

Головними тематичними сферами роботи Фонду є:212

- соціальні інновації (розвиток спроможності громадських організацій, небанківські фінансові 
послуги, цифрові рішення для соціальних проблем);

- європейська єдність та демократія (підвищення поінформованості європейських громадян, по-
ширення ліберальних демократичних цінностей та європейської єдності);

- сучасна культура.

У 2013-2014 роках, у співпраці із Всесвітнім фондом дикої природи, ERSTE Foundation брав участь у 
проекті «Європейські школи для живої планети». Основною метою проекту було залучення молоді 
до охорони навколишнього середовища і реалізація природоохоронних проектів. В Україні проект 
запроваджувався у школах Харкова, Костополя, Сміли і Тернополя.

Однак упродовж останніх років робота Фонду в Україні переважно концентрувалася на питаннях, 
пов’язаних з війною України та Росії. У грудні 2014 року відбулася дискусія, організована ERSTE 
Foundation, щодо медіавійни між українськими і російськими ЗМІ.213 У 2015 році, за підтримки 
Burgtheater та ERSTE Foundation, відбулася зустріч у рамках проекту Grenzgänger/Grenzdenker, де 
обговорювалася криза в Україні, її причини та наслідки для сусідніх країн і можливий вплив на 
майбутній розвиток. Також у 2015 році, за підтримки ERSTE Foundation, були виконані стипендійні 
проекти для дітей із Криму та Сходу України.214

BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.docx  
207  Див. http://www.efc.be/country_profile/austria/. 
208  Див. https://www.erstegroup.com/en/about-us,
http://www.erstestiftung.org/en/erste-foundation/. 
209  Див. http://www.erstestiftung.org/en/publication/annual-report-2017/. 
210  Див. https://www.erstegroup.com/en/investors/reports/financial-reports. 
211  Див. http://www.erstestiftung.org/en/erste-foundation/. 
212  Там само. 
213  ERSTE Foundation Annual Report 2014, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/gb_stiftg14_
eng-web-kl.pdf. 
214  ERSTE Foundation Annual Report 2015, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/gb_stiftg15_
eng_web.pdf. 
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Українські медіа залишаються у фокусі Фонду. Зокрема, також у 2015 році, за підтримки ERSTE, від-
бувся Mezhyhirya festival, на якому відбулися дискусії щодо проблем, з якими мають справу українсь-
кі журналісти.215 За підтримки ERSTE Foundation, Інститут гуманітарних наук (IWM) та Європейський 
Культурний фонд реалізували міжнародну програму Стипендії для журналістів ім. Мілени Єсенської. 
Стипендія вручається журналістам, які досліджували європейські культурні проблеми. У 2015-2016 ро-
ках одна зі стипендій була вручена за роботу «Saving a Bird of Prey. A Book about Ukraine’s Revolution».216

Українські дослідники активно беруть участь у стипендійних програмах, які реалізуються за підтрим-
ки Фонду. За результатами конкурсу ERSTE Foundation Fellowship for Social Research 2014-2015 років 
на тему «Ринок праці і зайнятість у Центральній та Східній Європі», представниця України отримала 
стипендію за дослідження «Нерівність в умовах праці: український досвід». 217 Ще дві роботи також 
були присвячені Україні. У 2015-2016 роках два дослідження були присвячені Україні та українській 
діаспорі. У 2016 році, за сприяння ERSTE Foundation, одну із стипендійних програм Віденського інсти-
туту гуманітарних наук, стипендію для перекладачів Пола Целана, отримала представниця України за 
переклад на українську мову книги Джудіт Батлер «Frames of War: When Is Life Grievable?».218

Висновки

Сьогодні Україна перебуває у фокусі діяльності декількох десятків європейських фондів, що нада-
ють підтримку для розвитку демократії, громадянського суспільства, науки, освіти та інших сфер. 
Серед них найбільше виділяється активність німецьких фондів (як приватних, так і квазідержав-
них), що репрезентує загальний високий рівень розвитку благодійного сектору в Німеччині. 

Окрім цього, така активність певним чином відповідає зовнішньополітичним пріоритетам Німеч-
чини. Водночас в Україні активно діють фонди інших європейських країн (Великої Британії, Ні-
дерландів, Польщі). При цьому деякі фонди (наприклад, польські) самі є отримувачами коштів від 
інших американських та європейських донорів. 

Аналіз підтримки європейських фондів часто супроводжується проблемами з доступом до інфор-
мації. Деякі фонди не завжди публікують інформацію про розподіл коштів між проектами/партне-
рами чи в розрізі країн. Водночас, у відкритому доступі переважно відсутня річна звітність україн-
ських організацій, що отримують кошти від донорів. 

Загалом, доступ до інформації про співпрацю європейських фондів та українських партнерів пе-
реважно залежить від типу фонду та вимог до звітності у відповідній країні. Однак на основі 
доступної інформації можна зробити висновок, що загалом підтримка європейських фондів є не-
значною на фоні інших видів міжнародної допомоги для України, наприклад, міжнародної техніч-
ної підтримки. 

215  Фонд Розвитку ЗМІ, http://mdf.org.ua. 
216  ERSTE Foundation Annual Report 2016, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/erste-
foundation-ar-2016.pdf. 
217  ERSTE Foundation Annual Report 2014, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/gb_stiftg14_
eng-web-kl.pdf,
ERSTE Foundation Annual Report 2015, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/gb_stiftg15_eng_web.
pdf.
218  ERSTE Foundation Annual Report 2016, http://www.erstestiftung.org/cms/wp-content/uploads/2017/08/erste-
foundation-ar-2016.pdf. 
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Висновки

Іноземні благодійні фонди допомагають українським НУО реалізовувати цілу низку різноманітних 
суспільно важливих ініціатив. Очевидно, співпраця українських НУО дає можливість не тільки 
профінансувати певні проекти, але й також включитися у відповідні міжнародні мережі. 

Загалом український ландшафт діяльності ІБФ сьогодні виглядає таким чином.

1. Наявні дані свідчать про те, що обсяги коштів, які виділяють ІБФ для реалізації проектів в Україні, 
суттєво поступаються офіційній міжнародній технічній допомозі з урахуванням коштів, що нада-
ються українським НУО.

Це можна пояснити як стратегією та форматом діяльності відповідних організацій-донорів, так і 
характером ініціатив, запропонованих для підтримки українськими НУО. 

2. Переважна частина проектів має нішевий характер та спрямована на вирішення досить кон-
кретних проблем, і тому більш коректно говорити про діяльність ІБФ в Україні як про сприяння 
розвитку.

Можна зробити висновок про те, що ІБФ, як правило, дотримуються політики «малих справ», хоча 
в окремих випадках можуть допомагати реалізовувати досить великі проекти.   

3. ІБФ в Україні керуються передовсім власними, так би мовити, загальними стратегіями діяльності, 
які визначаються їхніми засновниками. Ці стратегії в багатьох випадках передбачають вирішення 
якихось фундаментальних спільних для багатьох країн проблем, хоча при цьому національна спец-
ифіка також може враховуватись, особливо при виборі інструментарію реалізації того чи іншого 
проекту.

Це не означає, що фонди якимось чином «нав’язують» свій порядок денний у широкому розумінні 
цього слова, радше мова йде про підтримку проектів, реалізація яких спрямована на запровадження 
загальнолюдських цінностей.

При цьому ІБФ, які так чи інакше пов’язані з певними політичними силами (партіями), мають певну 
предметну спеціалізацію. Це стосується, насамперед, німецьких партійних фондів. 

4. Очевидно, що українські НУО поки що не повністю використовують потенціал співпраці з ІБФ. 
Але при цьому також зазначимо, що показником зрілості українського суспільства є також рівень 
розвитку національного українського благодійництва в тих сферах, де сьогодні домінують відповід-
ні іноземні структури. 

5. Окремо зазначимо, що масштаби та особливості діяльності українських благодійних органі-
зацій в цілому та в «політичній» сфері зокрема потребує окремого дослідження. Його результа-
ти дозволили б краще зрозуміти «інституційний» ландшафт діяльності громадського сектору в 
Україні.

6. На нашу думку, коли мова йде про діяльність ІБФ в Україні і не тільки, слід пам’ятати про те, що 
їхні географічні та проектні пріоритети можуть змінюватися, а це може привести до зміни напрям-
ків та масштабів їхньої діяльності, зокрема в Україні.

7. Різні ІБФ мають різні вимоги до звітності реципієнтів відповідної допомоги, різні методики оці-
нювання ефективності тих чи інших проектів. А зважаючи на те, що велика кількість проектів має 
нішевий характер, питання щодо «інтегральної» корисності проектів, реалізованих за допомогою 
ІБФ, сьогодні просто не має  сенсу.

8. Аналіз проектів, підтриманих американськими ІБФ, свідчить про те, що переважна частина 
допомоги українському громадському сектору надавалася трьома основними донорами, а саме 
Фондом на підтримку демократії, Фундаціями відкритого суспільства та Фундацією Мотта. Ці 
проекти були спрямовані на розвиток та підтримку інституційних і функціональних спромож-
ностей громадянського суспільства, місцевої активності та захисту прав людини в широкому ро-
зумінні цього слова.
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9. Що стосується європейських ІФБ, то серед них своєю активністю виділяються німецькі політич-
ні фонди – Фонд Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха Еберта, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу, 
Фонд Ганса Зайделя, Фонд Гайнріха Бьолля та Фонд Рози Люксембург. 

Їхню діяльність можна охарактеризувати як активне політичне просвітництво та розвиток громад-
ської активності, які здійснюються в максимально публічний спосіб. 

10. Українське громадянське суспільство в особі найбільш активних НУО та мереж досить сильно 
інтегроване в український політичний процес. За таких умов кожний громадський активіст несе 
абсолютно конкретну відповідальність за авторитет та суспільне сприйняття свого «цеху» – гро-
мадянського сектору. Мова, передусім, іде про безумовне дотримання високих морально-етичних 
стандартів у своїй діяльності та професійний підхід до вироблення політичних рекомендацій і від-
повідальну адвокацію змін.

11. Відкритість діяльності українських НУО є безумовним імперативом їхньої поведінки та 
ефективним інструментом виховання культури благодійництва та активної позиції громадян 
України. Тому своєчасне та регулярне оприлюдення інформації НУО про проекти (зміст, діяль-
ність, бюджет тощо) має стати одним з основоположних елементів системи публічної комуніка-
ції громадських організацій, особливо в частині їх діяльності, яка так чи інакше стосується 
вироблення та реалізації певних політик та законодавчих змін. Таке інформування конче по-
трібне, щоб уникнути звинувачень у лобіюванні вузьких приватних інтересів та зловживанні 
коштами благодійників. 

12. Питання оцінки ефективності профінансованих іноземними благодійниками проектів та  впли-
вовості окремих НУО – це тема окремого дослідження. В цілому ж громадські організації користу-
ються досить високим рівнем довіри в суспільстві, адже вони разом волонтерськими організаціями, 
ЗСУ та Церквою входять до групи соціальних інституцій, які мають позитивний баланс суспільної 
довіри (Див. Табл. 3).
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Таблиця 3. Баланс довіри / недовіри до соціальних інституцій у 2017 році

Волонтерські організації 37.2
Збройні Сили України 36.7
Церква 24.7
Громадські організації 4.1
ЗМІ України -6.1
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) -12
Органи місцевого самоврядування -12.1
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) -17
Патрульна поліція -18.8
Західні ЗМІ -22.2
Служба безпеки України -26.5
Профспілки -28.6
Поліція (без патрульної) -45.8
Президент України -59.6
Уряд України -65.1
Національний банк України -66.6
Політичні партії -70.5
Комерційні банки -73.3
Прокуратура -74
Суди -74.7
Державний апарат (чиновники) -75.1
Верховна Рада України -76
ЗМІ Росії -77.2

Джерело: Фонд «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва,  Центр Разумкова, https://dif.org.ua/
article/reytingijfojseojoej8567547
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Додатки

Додаток 1

Таблиця 4. Кошти, надані донорами, у базі даних Foundation Center для використання в Україні у 
2011-2018 роках (загальні суми)

Назва фундації Обсяг наданих 
коштів

National Endowment for Democracy 25,028,974
Foundation to Promote Open Society 11,060,333
Charles Stewart Mott Foundation 8,006,054
The Coca-Cola Foundation, Inc. 3,589,060
Nationale Postcode Loterij 2,955,219
The Packard Humanities Institute 1,527,647
Elton John AIDS Foundation, Inc. 1,202,551
The Sigrid Rausing Trust 1,144,712
Ukrainian Women’s Fund 1,134,545
Frankel Family Foundation, Inc. 1,110,250
Tides Foundation 922,798
Open Society Institute 921,442
Porticus North America Foundation 800,000
Omidyar Network Fund, Inc. 656,750
Foundation Open Society Institute – Switzerland 625,262
The Martha & Warren Halle Foundation Inc 574,800
Elton John AIDS Foundation (London) 544,303
Vanguard Charitable Endowment Program 485,600
Bill & Melinda Gates Foundation 477,170
The Harry & Jeanette Weinberg Foundation Inc 450,000
Mama Cash 429,841
HLMH, Inc. 375,000
Carnegie Corporation of New York 358,000
National Christian Charitable Foundation, Inc. 333,500
The Global Fund for Women 309,496
The Norman and Julia Bobrow Family Foundation 301,900
Disability Rights Fund 295,491
Monsanto Fund 258,960
Richard and Helen DeVos Foundation 240,000
Open Society Institute Budapest Foundation 230,000
Schwab Charitable Fund 227,867
CLRC, Inc. 225,000
Global Fund for Children 221,000
Koch Foundation, Inc. 203,919
The Heritage Foundation of First Security Federal Savings Bank, Inc. 162,750
The Zacchaeus Foundation, Inc. 162,500
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Nash Family Foundation 162,000
The Lynde and Harry Bradley Foundation, Inc. 162,000
Disability Rights Advocacy Fund Inc 158,500
The Maria Hulai Lion Foundation Inc. 153,000
Levi Strauss Foundation 150,000
GPD Charitable Trust 130,000
Fidelity Charitable Gift Fund 127,130
EMLE, Inc. 126,179
GBRG, Inc. 125,000
Wikimedia Foundation, Inc. 124,232
The Self Reliance Foundation 121,000
Intel Foundation 120,000
The Andrew W. Mellon Foundation 106,000
Sutaruk Foundation 105,500
Jewish Federation of Greater Houston 102,325
Circle of Service Foundation 100,000
The Nicholas J. and Anna K. Bouras Foundation, Inc. 90,000
Israel Henry Beren Charitable Trust 88,750
Alliance for Open Society International, Inc. 85,777
Word & Deed Foundation of IMMI, Inc. 85,150
The Antonovych Foundation 85,000
Impact Foundation 75,000
Leichtag Foundation 75,000
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 69,998
Avon Foundation for Women 60,000
King Baudouin Foundation 55,500
Abilis Foundation 53,252
MetLife Foundation 50,975
The Turicchi Family Foundation 50,000
The Richard and Helen DeVos Foundation 50,000
The Karakin Foundation 50,000
Greater Houston Community Foundation 50,000
Busch Family Foundation 50,000
Robert Bosch Stiftung, GmbH 49,950
Red Umbrella Fund 47,912
Global Greengrants Fund 47,350
Medtronic Communities Foundation 43,513
The Hewko Family Charitable Foundation 43,000
Filia die Frauenstiftung 41,070
Welfare Foundation, Inc. 40,000
Raskob Foundation for Catholic Activities, Inc. 40,000
Rochester Area Community Foundation 38,000
Ted Arison Family Foundation USA, Inc. 37,973
Trust for Mutual Understanding 35,000
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Miraldi Family Private Foundation 35,000
Ten Talents Foundation 35,000
The Elizabeth and Barets O. Benjamin Charitable Foundation, Inc. 35,000
The John and Lisa Pritzker Family Fund 33,000
Seattle Foundation 30,000
Natan & Sara Blutinger Charitable Foundation 30,000
The Flatley Foundation 30,000
The Kurt Feuerman Foundation 26,200
Sacks Family Foundation 25,000
Mensen met een Missie 22,309
Silicon Valley Community Foundation 20,880
The Harvey & Gloria Kaylie Foundation, Inc. 20,000
EEA and Norway Grants 19,934
Satell Family Foundation 19,600
Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc. 19,150
The Pershing Square Foundation 18,000
FRIDA: Young Feminist Fund 18,000
The Bank of America Charitable Foundation, Inc. 17,640
Mercy Works Foundation, Inc. 17,000
The Barrack Foundation 16,600
The Gordon and Llura Gund Foundation 16,500
Jewish Communal Fund 16,010
The Fred August and Adele Wolpers Charitable Foundation 15,000
Citi Foundation 15,000
The Chatlos Foundation, Inc. 15,000
Virginia Gildersleeve International Fund 14,860
The Lawrence H. Hyde, Jr. Charitable Trust 14,000
John E. Fetzer Institute, Inc. 13,795
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 13,200
Joseph Rosen Foundation, Inc. 12,000
Orest and Lidia Bilous Family Foundation 11,100
The San Francisco Foundation 11,000
Gad and Marlene Janay Foundation, Inc. 10,900
Davison Bruce Foundation 10,200
The Sirkin Family Charitable Foundation 10,200
Brian P. Friedman Family Foundation 10,000
Brenden Mann Foundation 10,000
State Street Foundation, Inc. 10,000
Taraska Family Foundation, Inc. 10,000
The Meelia Family Foundation 10,000
The David and Karen Pecker Foundation 10,000
Julius & Ray Charlestein Foundation 10,000
The Bay and Paul Foundations, Inc. 10,000
Arlene & Arnold Goldstein Family Foundation 10,000
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Jewish Community Federation of San Francisco, the Peninsula, Marin and Sonoma 
Counties

10,000

The Alice M. & Thomas J. Tisch Foundation, Inc. 10,000
The Jay and Jean Schottenstein Foundation 10,000
The Dan and Martha Lou Beaird Foundation 10,000
Frances & Benjamin Benenson Foundation, Inc. 9,312
Global Fund for Community Foundations 9,000
Ukrainian American Community (UAC) Foundation Inc. 8,000
Fondazione Banca del Monte di Lucca 7,968
The Ho Hing Dai Family Foundation Inc. 7,500
California Institute of Contemporary Art 7,500
Fund For Global Human Rights, Inc. 7,000
Calala Fondo de Mujeres 6,876
Haella Foundation 6,507
The Roe Green Foundation 6,000
American Jewish World Service 6,000
Wollowick Family Foundation 6,000
Magnum Cultural Foundation 5,300
The Ukrainian National Home of Passaic New Jersey 5,000
Century 21 Associates Foundation, Inc. 5,000
Rubin Family Foundation 5,000
The Orchard Farm Foundation 5,000
Augustyn Foundation Trust 5,000
Arcus Foundation 5,000
Crain Mailing Foundation 5,000
Jack Jennings Foundation 4,840
Sempra Energy Foundation 4,500
Westran Foundation 4,500
The New York Community Trust 4,250
The Pfizer Foundation, Inc. 4,200
The Greenspan Family Foundation Inc. 4,100
Novack Family Foundation 4,000
The Louis and Helen Messer Charitable Foundation 4,000
The Boxer Foundation 3,730
Sidney & Sondra Fetner Family Foundation 3,600
Adams Family Foundation 3,500
God’s Provision Inc. 3,500
The Furr Foundation 3,262
The Litwin Foundation, Inc. 3,000
King Baudouin Foundation United States, Inc. 3,000
Astraea Lesbian Foundation for Justice 3,000
The Feil Family Foundation 3,000
Seed Foundation 3,000
Wells Charitable Foundation, Inc 2,950
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Robert & Esther Heller Foundation, Inc. 2,500
David Kagan Foundation, Inc. 2,500
Stern Family Foundation 2,500
Lipkin Family Foundation 2,500
May and Samuel Rudin Family Foundation, Inc. 2,500
The Kimerling Foundation 2,500
Jay & Hadasa Pomrenze Foundation 2,000
The Isadore & Patricia Wollowick Family Foundation, Inc. 2,000
Communities Foundation of Texas, Inc. 2,000
The Joshua Foundation, Inc. 2,000
The Laurie M. Tisch Foundation, Inc. 2,000
Mustard Seed Foundation, Inc. 1,872
Harold & Penny B. Blumenstein Foundation Corporation 1,800
The Lee Foundation 1,800
Louis & Martha Silver Foundation, Inc. 1,800
Community Foundation of Greater Memphis 1,600
The Henry and Marilyn Taub Foundation 1,500
Katten Muchin Rosenman Foundation, Inc. 1,500
GE Foundation 1,065
Michael Mason Foundation 1,050
The JPMorgan Chase Foundation 1,000
Jett Travolta Foundation 1,000
The Treetops Foundation 1,000
The Jackman Family Foundation 1,000
Unidentified Foundation 1,000
Ethel and James Flinn Foundation 1,000
The Philadelphia Foundation 1,000
The Fletcher Jones Foundation 1,000
Eugene and Emily Grant Family Foundation 1,000
The Floyd & Barbara Warkol Charitable Foundation 1,000
The David A. Dechman Foundation 1,000
Fidelity Foundation 1,000
The Jahn and Sabrina Levin Charitable Foundation 1,000
Avrohom M. Deitsch Family Foundation 1,000
Adam R. Rose Foundation 1,000
Bruce M. Epstein Family Charitable Trust 1,000
The Donald & Barbara Zucker Family Foundation 1,000
Elfers Family Foundation 1,000
Hannah S. and Samuel A. Cohn Memorial Foundation 1,000
Amadeu Antonio Stiftung 863
The Draizin Foundation Inc. 850
The Brooks Family Foundation, Inc. 625
Thrivent Financial Lutheran 600
Jacob and Anita Penzer Foundation 500
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Dalio Foundation, Inc. 500
The Carl and Gloria LaGrassa Family Foundation 500
Simple Actions Family Foundation 500
Anne Claire Lester Foundation Inc. 500
Kenneth and Gina Mandelbaum Family Foundation, Inc. 500
The Donald M. and Margery Lesnik Karp Foundation 500
The Leon and Toby Cooperman Family Foundation 500
The Goldman Family Foundation, Inc. 500
Boston Foundation, Inc. 500
AmazonSmile Foundation 383
Rose Blumkin Foundation, Inc. 350
H.S. Foundation 300
The Sherrie R. Savett Family Foundation 250
The Lowell and Fern Kwiat Family Foundation, Inc. 200
Mike and Kathy Gross Family Foundation 200
David Bershad Family Foundation Inc. 180
Herman Koenigberg Memorial Foundation, Inc. 180
Ashington-Pickett Foundation, Inc. 100
The Weisenburger Family Charitable Foundation, Inc. 100
Lench Charity Trust 100
Meredith Corporation Foundation 50
Masada Foundation 50

Таблиця 5. Кошти, надані донорами, у базі даних Foundation Center для використання в Україні у 
2011-2018 роках, за винятком релігійних та гуманітарних проектів 

Назва фундації Обсяг наданих коштів
National Endowment for Democracy 25,028,974
Foundation to Promote Open Society 11,060,333
Charles Stewart Mott Foundation 8,006,054
The Coca-Cola Foundation, Inc. 2,349,060
The Sigrid Rausing Trust 1,144,712
Ukrainian Women’s Fund 1,099,618
Elton John AIDS Foundation, Inc. 1,067,788
Tides Foundation 922,798
Open Society Institute 921,442
Omidyar Network Fund, Inc. 656,750
Foundation Open Society Institute – Switzerland 563,442
Elton John AIDS Foundation (London) 544,303
Bill & Melinda Gates Foundation 477,170
Mama Cash 429,841
Carnegie Corporation of New York 358,000
The Global Fund for Women 309,496
Disability Rights Fund 295,491
Open Society Institute Budapest Foundation 230,000
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Global Fund for Children 187,000
Monsanto Fund 183,960
Disability Rights Advocacy Fund Inc 158,500
Levi Strauss Foundation 150,000
Sutaruk Foundation 105,500
Alliance for Open Society International, Inc. 85,777
The Andrew W. Mellon Foundation 74,000
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 69,998
Avon Foundation for Women 60,000
Abilis Foundation 53,252
MetLife Foundation 50,975
The Maria Hulai Lion Foundation Inc. 50,000
Robert Bosch Stiftung, GmbH 49,950
Red Umbrella Fund 47,912
Global Greengrants Fund 47,350
Filia die Frauenstiftung 41,070
Wikimedia Foundation, Inc. 39,328
Trust for Mutual Understanding 35,000
Intel Foundation 30,000
King Baudouin Foundation 22,200
EEA and Norway Grants 19,934
FRIDA: Young Feminist Fund 18,000
Citi Foundation 15,000
Virginia Gildersleeve International Fund 14,860
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 13,200
Silicon Valley Community Foundation 12,704
Satell Family Foundation 10,800
The Hewko Family Charitable Foundation 10,000
Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc. 9,150
Global Fund for Community Foundations 9,000
The Heritage Foundation of First Security Federal Savings Bank, Inc. 7,500
Fund For Global Human Rights, Inc. 7,000
Calala Fondo de Mujeres 6,876
Magnum Cultural Foundation 5,300
Ukrainian American Community (UAC) Foundation Inc. 5,000
Arcus Foundation 5,000
Haella Foundation 4,183
King Baudouin Foundation United States, Inc. 3,000
Astraea Lesbian Foundation for Justice 3,000
Amadeu Antonio Stiftung 863
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Додаток 2

Таблиця 6. Пріоритети деяких європейських фондів (на основі даних офіційних сайтів)

# Назва Країна Загальні пріоритети Пріоритети в Україні
1 Фонд Конрада Адена-

уера
Німеччина Просування демократії Підтримка розвитку 

демократії
Підтримка верховенства 
права

Посилення грома-
дянського суспіль-
ства

Соціальна ринкова еко-
номіка

Свобода ЗМІ

Об’єднання Європи та по-
силення трансатлантичних 
стосунків

Консолідація демо-
кратичних інститу-
цій

2 Фонд Фрідріха Еберта Німеччина Вільне суспільство Зниження ступеня 
соціальної нерівності

Підтримка демократії Стала економічна 
політика

Стале економічне зростання Зміцнення демо-
кратичної правової 
держави

Соціально орієнтована 
держава

Принцип коопера-
тивної безпеки в 
Європі

Мир та соціальний прогрес 
у Європі та світі

-

3 Фонд Фрідріха Нау-
манна

Німеччина Права людини Внутрішньопартійна 
демократія та ефек-
тивна організаційна 
структура політич-
них партій та мо-
лодіжних об’єднань

Підтримка верховенства 
права

Місцеве самовряду-
вання й орієнтована 
на громадян муніци-
пальна політика

Підтримка демократії Боротьба з коруп-
цією

Міжнародний та трансат-
лантичний діалог

Сучасна політика 
підтримки МСП

- Свобода ЗМІ та 
професіоналізм жур-
налістів

4 Фонд Ганса Зайделя Німеччина Розвиток громадянського 
суспільства

Розвиток громадян-
ського суспільства

Децентралізація та залучен-
ня громадськості

Державне управління 
та децентралізація
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Верховенство закону Внутрішня безпека
Консультаційні послуги для 
осіб, що ухвалюють ключові 
рішення в політичній, еко-
номічній та управлінській 
сферах

-

Посилення державних ін-
ституцій

-

Розширення прав і можли-
востей жінок

-

Громадянська освіта -
Подолання соціальних та 
етнічних розривів

-

Посилення екологічної сві-
домості населення

-

Поширення досвіду німець-
кої політики розвитку

-

5 Фонд Гайнріха Бьолля Німеччина Демократія Підтримка демо-
кратії

Освіта та культура Посилення грома-
дянського суспіль-
ства

Екологія Гендерна рівність
Економічні та соціальні 
проблеми

Клімат та енергетика

Міжнародна політика -
6 Фонд Рози Люксем-

бург
Німеччина Політична освіта Підтримка робіт-

ників, жінок, ромів 
та ЛГБТ

Науковий аналіз сучасного 
капіталізму

Розробка альтер-
нативних моделей 
політики (на основі 
соціальної справед-
ливості, протилеж-
них неолібералізму)

Діалог між соціалістичними 
силами

Розвиток диферен-
ційованого історич-
ного дискурсу

Підтримка молодих науков-
ців

-

Підтримка соціалістичної 
політичної діяльності

-

7 Фонд Фольксваген Німеччина Розвиток досліджень та 
вищої освіти

Посилення транскор-
донної співпраці між 
Україною та Росією

8 Фонд Роберта Боша Німеччина Освіта Міжнародна освіта
Суспільство Медіація
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Медицина Міжнародний куль-
турний обмін

Міжнародні відносини -
Наука та дослідження -

9 Фонд Берінгер Інгель-
хайм

Німеччина Наука та дослідження -

10 Фонд Фріца Тіссена Німеччина Наука та дослідження -
11 Фонд Даймлер Бенц Німеччина Наука та дослідження -
12 DAAD Німеччина Академічні обміни Академічні обміни

Академічна співпраця Академічна співпра-
ця

13 Фонд Олександра 
Гумбольта

Німеччина Академічні обміни Академічні обміни

15 Фонд Герті Німеччина Демократія Освіта молоді
Дослідження мозку -

16 Фонд «Пам’ять, від-
повідальність і май-
бутнє» (EVZ)

Німеччина Критичне переосмислення 
історії

Зобов’язання перед 
жертвами націо-
нал-соціалізму

Боротьба за права людини -
Зобов’язання перед жертва-
ми націонал-соціалізму

-

17 Жіночий фонд 
«Філія»

Німеччина Права жінок Права жінок

18 Траст Зігрід Раузінг Велика Бри-
танія

Адвокація, дослідження та 
правовий захист 

Адвокація, дослід-
ження та правовий 
захист

Ув’язнення, тортури та 
смертна кара

Свобода слова

Свобода слова Права ЛГБТ
Захисники прав людини Права жінок
Права ЛГБТ Ксенофобія та нето-

лерантність
Перехідне правосуддя -
Прозорість та підзвітність -
Права жінок -
Ксенофобія та нетолерант-
ність

-

19 Вестмінстерська фун-
дація за демократію

Велика Бри-
танія

Підтримка демократії Підтримка демо-
кратії

20 Нідерландський 
інститут багато-
партійної демократії 
(NIMD)

Нідерланди Підтримка демократії Підтримка демо-
кратії

21 Фонд імені Стефана 
Баторія

Польща Розвиток демократії Розвиток демократії
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Посилення громадських 
інституцій

Посилення громадсь-
ких інституцій

Міжнародна співпраця та 
солідарність

Міжнародна співпра-
ця та солідарність

22 Фонд «Освіта для 
демократії»

Польща Глобальна освіта Освіта

Підтримка демократії Підтримка демо-
кратії

Підтримка поляків за кор-
доном

 -

23 Польсько-американ-
ський Фонд Свободи

Польща Освіта Поширення досвіду 
трансформації

Місцеві громади Освіта
Поширення досвіду транс-
формації

-

24 Карпатський Фонд 
Словаччина

Словаччина Посилення демократії на 
місцевому рівні

Посилення демо-
кратії на місцевому 
рівні

Підтримка інституційної 
спроможності місцевої вла-
ди та НУО. 

Підтримка інститу-
ційної спроможності 
місцевої влади та 
НУО.

Підтримка транскордонної 
та міжетнічної співпраці 

Підтримка транскор-
донної та міжетніч-
ної співпраці

Посилення участі громадян Посилення участі 
громадян

Підтримка співпраці між 
НУО, місцевою владою та 
бізнесом

Підтримка співпраці 
між НУО, місцевою 
владою та бізнесом

25 Фонд ERSTE Австрія Соціальні інновації Соціальні інновації
Європейська єдність та 
демократія

Європейська єдність 
та демократія

Сучасна культура Сучасна культура
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