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ОГЛЯД ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ КРАУДФАНДИНГОВИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВІЙНИ 

 
В умовах кризових явищ, зумовлених бойовими діями, що ведуться 

на території нашої держави, широковживаними в медіа та побуті 
стали слова та словосполучення «збір коштів», «донат», «гуманітарна 
допомога», «фонд допомоги», «благодійний аукціон». Залучення кош-
тів на суспільно корисні або нагальні потреби не є чимось новим для 
України, як і для будь-якого консолідованого суспільства. Ще до війни 
гуманітарні, екологічні, муніципальні та урбаністичні ініціативи 
фінансувалися за допомогою децентралізованих краудфандингових 
кампаній. Участь у таких ініціативах приймали як фізичні особи, 
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звичайні підприємці, так і юридичні особи, серед яких великі компа-
нії з популярними брендами. 

Цілком логічним твердженням є те, що дані відносини врегульовані 
спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про благодій-
ну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, яким 
закріплюється, що цей Закон визначає загальні засади благодійної 
діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспі-
льстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження 
гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення  
і діяльності благодійних організацій [3]. Одночасно, в умовах воєнного 
стану стало очевидним, що не всі питання здійснення фандрайзингу на 
конкретні гуманітарні та військові потреби є врегульованими. 

Зокрема, законодавством не враховані «двоступеневі» форми фанд-
райзингу. До таких форм зокрема відносяться «благодійний аукціон», за 
умовами якого особа у спосіб аукціону реалізую певну річ, а кошти від її 
продажу публічно зобов’язуються передати в певний благодійний фонд, 
третій особі (особам) або скерувати на придбання певних товарів або 
послуг. Дана форма краудфандингу може ускладнюватися тим фактом, 
що річ для аукціону може надавати третя особа, що робить таку форму 
триступеневою. Аналогічним за змістом ступенів є збір коштів у вигля-
ді донатів за перегляд контенту (стріми, трансляції тощо), за умови що 
виробник контенту зобов’язується передати кошти на аналогічні цілі. 
Нажаль, на сьогоднішній день, дані відносини не врегульовані законо-
давством, що призводить до порушення прав та інтересів донорів 
(донатерів, патронів) та осіб, які сприяють збору коштів. 

Ще одним питанням є відповідальність організатора збору коштів за 
виконання зобов’язань, взятих на себе в публічному просторі щодо 
використання зібраних коштів. Як і будь-які надзвичайні обставини, 
війна виявляє прогалини правового регулювання та сприяє збільшен-
ню кількості зловживань правом з метою порушення прав третіх осіб  
з корисних мотивів. В медіа майже одразу почали з’являтися повідом-
лення про неконтрольоване розподілення гуманітарної допомоги [1]  
та нецільове використання зібраних коштів [2]. 

24 березня Законом «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітар-
ної допомоги» було екстрено криміналізовано діяння з продажу товарів 
(предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних 
пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо 
розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку [4]. Однак, 
слід відзначити ряд контраверсійних моментів, супутніх до даної нор-
ми. Невирішеним залишається питання кваліфікації діяння у випадку 
не досягнення зазначеної в Законі суми. Як зазначає В. Фурман, при 
недостатності суми реалізованих гуманітарних товарів, такі дії можуть 
бути кваліфіковані як замах на вчинення кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 201-2 КК України або охоплюватись іншим складом 
злочину, а саме ст. 190 КК України із відповідною частиною, в залежно-
сті від суми збитків [5].  
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В літературі також звертається увага, що законодавцем при форму-
люванні диспозиції відповідної статті визначено метою скоєння діяння 
отримання прибутку. Однак, слушним є застереження, що статтею не 
враховано випадки, коли гуманітарна допомога просто знищується чи 
відбувається її розтрата без відповідної мети збагачення чи отримання 
прибутку у період воєнного стану. Як влучно зазначає В. Фурман, «така 
діяльність носить особливо значну суспільну небезпеку, можливо 
навіть більшу ніж при продажі гуманітарної допомоги» [5]. 

Одночасно не є вирішеним питання розміру та порядку притягнен-
ня до цивільно-правової відповідальності особи, що здійснила нецільо-
ве використання коштів від донорів. Крім того, важливим є питання 
суб’єкта відшкодування збитків, адже з моменту отримання коштів їх 
фактичним власником має стати третя особа (на користь якої проходив 
збір), а не первинний донор коштів. 

Отже, питання краудфандингу з використанням сучасних цифрових 
інструментів в умовах війни залишаються актуальними для наукової 
розробки та подальшого вдосконалення нормативного базису в сфері 
регулювання відповідних відносин з метою конкретизації загальних 
норм та врахування особливих випадків. 
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