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Передмова

 
Ніл Геслоп,
Виконавчий директор
Charities Aid Foundation

Результати цьогорічного Світового рейтингу 
благодійності є справді вражаючими, як і весь 
попередній рік. На сторінках цієї роботи представ-
лений руйнівний вплив COVID-19 на благодійні 
ініціативи по всьому світу. Багато країн, які протя-
гом останнього десятиліття були лідерами за 
показниками щедрості у світі, тепер опинилися за 
межами не тільки топ-10, але і топ-20. 

Чи означає це, що люди у цих країнах стали менш 
щедрими з настанням пандемії? Які висновки ми 
можемо зробити з цих результатів? І, що мабуть 
найважливіше, чи впливатимуть наслідки пандемії 
на здатність благодійних ініціатив надавати допом-
огу протягом наступних років?  

Внутрішні дослідження, проведені у багатьох 
країнах, які входять до Глобального альянсу CAF, 
стверджують, що готовність займатися благодійні-
стю не зазнавала різкого зниження, була втрачена 
сама можливість для цього — благодійною діяльні-
стю довелося пожертвувати, оскільки в країнах 
були запроваджені локдауни, які вплинули як на 
людей, так і на економіку.
 

Хоча безсумнівним є те, що ці локдауни рятували 
життя, також вони закрили незліченну кількість 
щоденних можливостей для благодійності. Відсут-
ність спонсорських заходів, доходу від дозволеної 
роздрібної торгівлі, а також необхідність убезпечи-
ти вразливе літнє населення, яке складає значну 
частку волонтерів, - все це додалося до кризи 
фінансування, яка продовжує переслідувати 
благодійні організації та їх бенефіціарів по всьому 
світу.  
 

Однак, цьогорічні результати також дали привід 
для надії та радості, коли ми дослідили колосальний 
рівень культури благодійності у країнах, де 
пандемія йшла іншим шляхом. Важливість 
пожертв, пов’язаних з релігійною благодійністю, 
вкотре спостерігається в Індонезії, Таїланді та 
інших країнах. Очевидним є вплив загальноафри-
канської традиції убунту на показники Кенії та 
інших держав на південь від Сахари. Частка людей, 
які повідомили про допомогу незнайомцю, стано-
вить приголомшливі 55% — це найвищий показ-
ник, зафіксований у наших щорічних опитуваннях, 
який говорить про хвилю щирої турботи про 
наших ближніх, яку так багато з нас спостерігають у 
повсякденному житті. 

У Charities Aid Foundation ми ставали свідками 
незліченної кількості прикладів неймовірної 
щедрості, коли наші клієнти, як приватні особи так і 
організації, миттєво реагували на потреби у різних 
куточках світу, і я пишаюся нашим унікальним 

досвідом транскордонної благодійності, 
який дозволив нам надавати рекордні 
обсяги допомоги деяким із найбільш 
вразливих громад на нашій спільній 
планеті. Ми прагнемо використати це 
дослідження як з метою інформування, 
так і для просування нашого бачення 
щодо встановлення зв’язку між донора-
ми і благодійними організаціями для 
прискорення соціального прогресу у 
всьому світі у час, коли ми виходимо з 
одного з найнеспокійніших періодів 
новітньої історії.
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Загальна інформація

Чи долучалися ви до будь-якого з перерахованих
видів діяльності за останній місяць?

Надали допомогу незнайомцю,
який її потребував.

Пожертвували гроші на благодійність. 

Займалися волонтерською діяльністю.

 

 

1  Gallup website: www.gallup.com/home.aspx
2  Gallup World Poll website: https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx

Місця і показники Світового рейтингу благодійності 

Про нас

Про це дослIдження

CAF публікує Світовий рейтинг благодійності більше 
десяти років. Перше видання побачило світ на тлі 
світової фінансової кризи, і тепер це довготривале 
дослідження дає можливість побачити вплив нової 
світової кризи — пандемії COVID-19 – на благодійність
у всьому світі. 

Дослідження дає розуміння масштабів і характеру 
благодійної діяльності у світі, розглядаючи три її аспекти. 
В його основу лягли відповіді на наступні запитання: 

не є безпечним чи доцільним. Gallup застосувала свої 
плани щодо збору даних при непередбачуваних ситуа-
ціях і почала застосовувати методологію, яка передбачає 
проведення опитувань тільки телефоном. Ми вважаємо, 
що зміна методології не мала істотного впливу на пред-
ставлені у даному дослідженні результати.    

До вибірки для кожної країни були включені усі відповідні 
постачальники послуг стаціонарного і мобільного зв’язку, 
а охоплення включає також і сільську місцевість.   

Для визначення округленого показника благодійної 
діяльності було використане просте усереднення відпові-
дей, отриманих у кожній із країн, на три ключові запитан-
ня. Для кожної країни був вирахуваний відсотковий 
показник, відповідно до якого вона отримала своє місце у 
рейтингу. У 2019 році CAF опублікував ювілейне десяте 
видання Світового рейтингу, у якому узагальнив резуль-
тати опитувань, проведених протягом десяти років.       

Charities Aid Foundation (CAF) — провідна міжнародна 
благодійна організація, зареєстрована у Великій Британії, 
яка має дев’ять офісів на шести континентах. Ми працює-
мо із партнерами у галузі, урядами та окремими мецена-
тами для забезпечення життєво важливого фінансування 
для благодійних організацій по всьому світу. Це дозволяє 
нам реалізовувати свою ціль — відігравати свою роль у 
забезпеченні сталого і справедливого для всіх майбут-
нього. 

 Ми — CAF, і ми робимо благодійність вагомою.

Дослідження включає результати опитування 1.6 
млн осіб, шо проводилося по всьому світу з 2009 
року. Отже, це найбільше дослідження благодійної 
діяльності з-поміж коли-небудь здійснених.  

Дані для аналізу у межах своєї програми «Всесвітнє 
опитування» збирала компанія Gallup1, яка спеціалізуєть-
ся на маркетингових дослідженнях2. 
 
Після початку пандемії у березні 2020 року Gallup 
призупинила збір даних для проведення оцінки ризиків 
та розробки планів на випадок непередбачуваних 
обставин для продовження роботи. У травні 2020 року 
Gallup вирішила, що продовжувати опитування в умовах 
особистого контакту (звичайний метод збору даних у 
країнах Центральної і Східної Європи, Латинської 
Америки, колишнього Радянського Союзу, країнах Азії, 
що розвиваються, а також на Близькому Сході і в Африці) 
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СолIдарнIсть по всьому свIту

з боку урядів:

  забезпечити чесне, послідовне та відкрите регулювання діяльності організацій громадянського суспільства;
    спростити доступ до благодійної діяльності і за можливості заохочувати до неї;

   сприяти розвитку громадянського суспільства як незалежного голосу в суспільному житті й
поважати право неприбуткових організацій висловлюватися з важливих питань;

з боку міжнародних донорів:

   забезпечити фінансування організацій, які надають підтримку донорам та організаціям
громадянського суспільства у забезпеченні сталості і створенні інфраструктури, яка буде здатна
залучати кошти для громадянського суспільства навіть після завершення надання донорської допомоги; 


 

надавати безпосереднє фінансування місцевим організаціям для підвищення підзвітності
та ефективності використання допомоги;

визнати важливість допомоги грантоотримувачам у створенні стійкої системи підтримки на
місцевому рівні і забезпечити їхнє відповідне фінансування;

забезпечити належне управління та чесно оцінювати свій вплив на формування довіри громадськості
до організацій громадянського суспільства;
залучати громади до прийняття рішень, щоб посилити місцевий потенціал громадянського суспільства;
визнати важливість традиційних форм благодійної діяльності і розвивати їх для створення організацій та
культури благодійності, спрямованої на використання сильних сторін і місцевого потенціалу, що допоможе
таким організаціям не тільки виживати, але і процвітати.

 



 

з боку організацій громадянського суспільства:
 



   
 



 
 

 



  

Світовий рейтинг пропонує унікальний погляд на глобальні тенденції у сфері благодійності. Він дає змогу
дослідити, де саме люди найімовірніше долучатимуться до соціально корисної діяльності та сприятимуть 
розвитку благодійності у світі.

Надзвичайна ситуація, яка склалася минулого року, підкріпила факт, ознаки якого ми спостерігали протягом 
певного часу, і який полягає у тому, що громадянське суспільство історично існує і співпрацює на міжнарод-
ному рівні. Воно забезпечує діяльність основних центрів і платформ транскордонної благодійності і умож-
ливлює будь-які прояви солідарності по всьому світу. Важливість такої здатності провадити транскордонну 
діяльність стала очевиднішою ніж будь-коли під час пандемії COVID-19, коли суспільства і громади по 
всьому світу або потребували допомоги, або мали можливість надати її іншим.  

Щоб допомогти максимально ефективно використати можливості, які існують по всьому світу, CAF працює 
над забезпеченням безпечної та ефективної передачі донорських коштів благодійним організаціям. У 
2019/2020 роках завдяки цій роботі CAF Group змогла передати більше 700 млн фунтів стерлінгів понад 100 
країнам.  

CAF послідовно закликає уряди, політиків і міжнародних донорів працювати над створенням передумов, 
необхідних не тільки для розвитку транскордонної благодійності, але і місцевої благодійності діяльності з 
боку середнього класу для забезпечення сталості. Для досягнення цієї мети необхідно 
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Індонезія – найщедріша країна у світі.

 

Топ-10 найщедріших країн істотно змінився у 2020 році.

 
Більше трьох мільярдів людей допомогли
незнайомцю у 2020 році

Незважаючи на пандемію, або, можливо, завдяки їх,
грошові пожертви у світі зростають.

КлючовI висновки

Індонезія посіла перше місце у Світовому рейтингу благодійності з 
показником 69%, покращивши своє досягнення за 2018 рік (59%), 
коли востаннє публікувався річний рейтинг, який вона також очоли-
ла. Більше дев’яти з 10 індонезійців цього року жертвували гроші на 
благодійність, а показник волонтерської діяльності країни більш ніж 
втричі перевищує середньосвітовий.   

Багато з країн, які постійно входили до топ-10, значно опустилися у 
цьогорічному рейтингу. Значно знизилися показники Сполучених 
Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Ірландії і Нідерландів. 
Після спаду у 2016 році, спостерігався певний ріст показників цих 
країн, але з 2018 року знову з’явилася тенденція до поступового 
зниження, і у 2020 році вони різко опустилися у рейтингу. Їх місце 
зайняли деякі країни, які вперше увійшли до топ-10 — Нігерія, Гана, 
Уганда і Косово.   

Як і у більшості країн західного світу, в Австралії та Новій Зеландії з 
2018 року також спостерігається зниження показників, а їх загальні 
показники залишилися нижчими за їх середнє значення за минулі 
роки. Тим не менш, вони обидві залишилися у топ-10 — єдині, з 
країн з високим рівнем доходу. Висвітлений у цьому дослідженні 
стабільно високий рівень благодійності в Австралії та Новій Зеландії, 
ймовірно, пояснюється часом проведення опитування у цих країнах 
— за кілька тижнів до піку першої хвилі пандемії. Крім того, багато 
австралійців надали щедру допомогу, необхідну після лісових пожеж 
початку 2020 року.      

У 2020 році про допомогу незнайомцю повідомило більше людей у 
світі, ніж ми коли-небудь фіксували у наших попередніх досліджен-
нях. Допомога незнайомцю є найпоширенішим видом благодійної 
діяльності у світі — більше половини (55%) дорослого населення 
світу долучалися до неї у 2020 році, що дорівнює більш ніж трьом 
мільярдам людей.

У 2020 році кількість людей, які пожертвували гроші (31%), була 
найвищою за останні п’ять років, тоді як середньосвітовий показник 
волонтерської діяльності залишився відносно незмінним. Однак цей 
результат приховує дуже суттєві зміни у загальному показнику. 
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СвIтовий рейтинг благодIйностI 

Графік 1: Країни з найвищими показниками у 2020 році

Найщедріші країни світу 

3 https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2021/03/UNHCR-Islamic-Philanthropy-2021-Annual-Report.pdf
4 

Людей запитували про їхню участь у кожному з трьох видів благодійної діяльності протягом останнього місяця перед опитуванням.
Вказані показники округлені до найближчого цілого числа, тоді як для рейтингу бралися значення, обчислені до сотих часток.  
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Індонезія показала найвищий загальний показник у 69%, покращивши своє досягнення за 2018 рік (59%), коли 
востаннє публікувався річний рейтинг. Більше дев’яти з 10 індонезійців цього року жертвували гроші на 
благодійність, а показник волонтерської діяльності значно перевищує середньосвітовий.   

Закят – це розповсюджена в Індонезії традиційна форма ісламської благодійності, надходження від якої розпо-
всюджуються серед нужденних. Звіти свідчать про те, що благодійні внески у формі закяту були особливо 
великими у 2020 році як реакція на пандемію3. В Індонезії релігійні лідери закликали людей використовувати ці 
внески для допомоги членам своїх громад, які зіткнулися з труднощами внаслідок спричиненого пандемією 
економічного спаду4.  

Хоча Індонезія залишилася на першому місці, топ-10 країн з найвищими показниками значно змінився протя-
гом 2020 року. На тлі локдаунів та інших обмежень більшість країн західного світу, які зазвичай входять до 
десятки найкращих, опустилися у рейтингу, що, ймовірно, значною мірою пов’язано з наслідками пандемії 
коронавірусу. Наприклад, Сполучені Штати Америки опустилися на 19 місце у світі, хоча раніше стабільно 
займали місця у топ-5 (збір даних у США проводився з лютого по травень 2020 року в період поширення 
пандемії).  
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Графік 2: 10 країн з найнижчими показниками у 2020 році

Країни з найнижчими показниками

Збір даних проводився протягом 2020 року. Людей запитували про їхню участь у кожному з трьох видів благодійної діяльності протягом
останнього місяця перед опитуванням. Вказані показники округлені до найближчого цілого числа, тоді як для рейтингу бралися значення,
обчислені до сотих часток.    

5 https://nnngo.org/wp-content/uploads/2020/11/civil-society-spending-on-covid-19.pdf
6  https://wacsi.org/wp-content/uploads/2021/04/Local-Giving-During-COVID-19-in-Ghana-Uncovering-the-Potential-of-Domestic-

Resource-Mobilisation-in-Ghana-1.pdf
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У майбутніх дослідженнях ми подивимося, чи повернеться традиційний склад топ-10 — пандемія може надати 
поштовх заможнішим країнам змінити попередні тенденції до зниження рівня благодійності.  
 
Помітними винятками серед цих великих змін у рейтингу є Австралія і Нова Зеландія. Стабільно високий рівень 
благодійності у цих двох країнах, ймовірно, пояснюється часом проведення опитування — за кілька тижнів до 
піку першої хвилі пандемії. Крім того, багато австралійців надали щедру допомогу, необхідну після лісових 
пожеж початку 2020 року.

Місце країн, які раніше зазвичай потрапляли до топ-10 (Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ірландія, 
Канада і Нідерланди), зайняли деяких з тих, які раніше ніколи не показували таких високих результатів, але 
зараз займають місця серед найщедріших країн світу. Однією з таких країн є Нігерія. Нігерія піднялася з 16 
місця у 2018 році, коли востаннє публікувався річний рейтинг, до 3 місця. Усі три показники благодійності 
країни виросли у 2020 році, але особливо — допомога незнайомцю і волонтерська діяльність. Вважається, що 
в країні працюють до 80 000 неприбуткових організацій. Згідно нещодавнього опитування 132 благодійних 
організацій у Нігерії, багато з них були залучені до інформування населення про пандемію та розповсюдження 
засобів індивідуального захисту5.      
 
Подібним чином у Гані, яка також вперше увійшла до топ-10, спостерігалося зростання грошових пожертв, 
коли населення підтримало зусилля у боротьбі з пандемією6.  
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7 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janpora/4/1/4_1_39/_pdf

Як і у випадку з топ-10, між країнами з найнижчими показниками на перший погляд мало спільного. Деякі з них 
страждають від бідності і заворушень (як, наприклад, Ліван), тоді як причини інших мають більше культурний 
характер (наприклад, Франції, Італії та Бельгії).
   
Японія має найнижчий рейтинг серед усіх країн і загальний показник 12%, тоді як у 2018 році вона отримала 
22%. Японія історично має дуже обмежене громадянське суспільство як для заможної промислово розвинутої 
країни – норми щодо регулювання благодійної діяльності досить заплутані, існують великі очікування щодо 
допомоги з боку держави, і створення неприбуткових організацій є відносно новим явищем7.  
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Графік 4

Показники країн, що розвиваються, за весь період досліджень

У 2018 році у світі знизився рівень участі у всіх трьох видах благодійної діяльності, але з того часу зросли 
показники грошових пожертв і волонтерської діяльності. 

Оскільки під час пандемії громади по всьому світу об’єднувалися для надання взаємної допомоги, за оцінками, 
більше половини (55%) дорослого населення світу допомогли незнайомцю у 2020 році — це найбільша частка, 
яка коли-небудь фіксувалася у дослідженнях Світового рейтингу благодійності. Це означає, що у 2020 році 
більше трьох мільярдів людей допомогли незнайомцю, що робить цей вид благодійної діяльності найбільш 
розповсюджених серед трьох складових загального показника.  

Схожим чином, у 2020 році кількість людей, які пожертвували гроші (31%), була найвищою за останні п’ять 
років. Середньосвітовий показник волонтерської діяльності у 2020 році залишився відносно незмінним.
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8 https://commonslibrary.parliament.uk/coronavirus-in-developing-countries/
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Графік 5

Показники розвинутих країн за весь період досліджень

Протягом перших місяців пандемії рівень смертності був на порядок вищим у розвинутих країнах ніж у тих, що 
розвиваються, де більш молоде населення, серед інших факторів, могло сприяти зменшенню початкової 
кількості померлих. Тим не менше, багато країн, які розвиваються, запроваджували локдауни та інші обмежу-
вальні заходи, які принесли з собою неминучі супутні економічні проблеми8. Незважаючи на них, у різних 
країнах, які розвиваються, спостерігається очевидне зростання показників грошових пожертв і допомоги 
незнайомцю, як це зображено на Графіку 4. Саме це зростання призвело до збільшення загальних серед-
ньосвітових показників у 2020 році. 

У той час як показники участі у видах благодійної діяльності зросли у країнах, що розвиваються, у розвинених 
країнах спостерігалося їх зменшення протягом кількох років. Графік 5 показує, що з 2017 по 2018 рік відбулося 
значне падіння показників кожного з видів благодійної діяльності у розвинутих країнах. Хоча у 2019 році 
спостерігався певний ріст, він зупинився у 2020 році, ймовірно, через обмеження можливостей жертвувати 
гроші, займатися волонтерською діяльністю або допомагати людям протягом довгих періодів локдауну.  
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9 https://www.icnl.org/wp-content/uploads/China-FAQ-Charity-Law.pdf

НайбІльшІ зростання та падІння рейтингу

НАЙБІЛЬШЕ ЗРОСТАННЯ
1 Грузія

2 Парагвай

3 Ефіопія

4 Болгарія

5 В’єтнам

6 Сербія

7 Бангладеш

8 Китай

9 Україна

10 Індія

10 Швейцарія

9 Ірландія

8 Нідерланди

7 Сполучені Штати Америки

6 М’янма

5 Бельгія

4 Німеччина

3 Канада

2 Мальта

1 Гонконг

НайбІЛЬШЕ ПАДІННЯ

У цьому розділі пропонуємо розглянути країни, 
рейтинги яких за останні п'ять років продемонстру-
вали найбільший ріст . Для цього країни, щодо яких 
ми маємо дані щонайменше за чотири з п'ятьох 
останніх років (включаючи 2016 і 2020 роки), були 
розташовані відповідно до зростання їхнього 
загального показника за цей період.

У порівнянні з 2016 роком найбільше зростання 
загального показника спостерігалося в Грузії та 
Парагваї.

Серед інших країн, які продемонстрували значне 
зрушення з плином часу, можна виділити Китай. 
Прийнятий у 2016 році Закон про благодійність став 
першим законодавчим актом, який регулює 
благодійну діяльність в Китаї. До набрання чинності 
закону лише дуже невелика кількість організацій 
мала дозвіл на публічний збір коштів, і більшість з 
них були пов’язані з урядом9. Новий закон явно 
покликаний розвивати середовище благодійності у 
Китаї, і частково його прийняттям можна пояснити 
значний ріст показника грошових пожертв у Китаї з 
2016 року.

Серед країн, які показали найбільше падіння рейтин-
гу у цьому році, опинилися і ті, які мають усталені 
традиції благодійності і високорозвинену громадян-
ську інфраструктуру. Сполучені Штати Америки, які 
до цього завжди опинялися у топ-10 рейтингу (а 
іноді і очолювали його), з 2016 року демонстрували 
падіння усіх трьох показників, — і ця тенденція 
посилилася у 2020 році. Канада та Ірландія також 
значно погіршили свій рейтинг і опинилися серед 
країн, які у 2020 році показали найбільше падіння.

Найбільше падіння загального показника спостері-
гається у Гонконзі, де у 2020 році відбулося змен-
шення рівня усіх трьох видів благодійної діяльності.  



Допомогане

знайомцю

 

У 2020 році більше людей допомогли
незнайомцю, ніж будь-коли з 2009 року.  

.

10  https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy

Таблиця 1: Топ-10 країн за показником
допомоги незнайомцю

 

Допомога незнайомцю: країна
і місце у рейтингу

Показник 

(%)

Нігерія 1 82%

Камерун 2 78%

Ірак 3 78%

Грузія 4 76%

Замбія 5 76%

Кенія 6 76%

Уганда 7 75%

Єгипет 8 71%

Таджикистан 9 70%

Домініканська Республіка 10 70%

Таблиця 2: 10 країн із найнижчими
показниками допомоги незнайомцю

 

Допомога незнайомцю: країна
і місце у рейтингу (%)

Гонконг 105 37%

Ісландія 106 35%

Нідерланди 107 35%

Італія 108 33%

Словенія 109 33%

Франція 110 31%

Швейцарія 111 30%

Південная Корея 112 29%

Бельгія 113 25%

Японія 114 12%

14

Шість з 10 країн, де люди, швидше за все, допомо-
жуть незнайомцю, знаходяться в Африці. Ймовірно, 
це пов’язано з убунту – повсякденною філософією, 
яка може мати різні назви, але якою керуються 
люди майже по всій Африці. Убунту можна описати 
як закладену в африканську культуру здатність 
виявляти співчуття, взаємність, гідність, людяність 
із метою створення і функціонування громад на 
основі принципів 6 справедливості й взаємної 
турботи10.

До топ-10 за цим показником також увійшли Грузія і 
Таджикистан, Ірак і Домініканська Республіка. 
Країна, де люди з найменшою вірогідністю допомо-
жуть незнайомцю — це Японія. Гонконг (який 
переживає значні заворушення з 2019 року через 
побоювання стосовно посиленого втручання 
Китаю в його автономію) також знаходиться серед 
10 країн з найнижчим рейтингом, хоча зазвичай 
він розташовується вище за цим показником.

Серед інших країн, де люди з найменшою вірогідні-
стю допоможуть незнайомцю, переважають 
європейські. 

Збір даних проводився протягом 2020 року. Людей запитували, чи 
допомагали вони незнайомцю протягом останнього місяця перед 
опитуванням. Вказані показники округлені до найближчого цілого 
числа, тоді як для рейтингу бралися значення, обчислені до сотих 
часток.  

Показник 
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ГрошовІ

пожертви

Більше трьох з десяти людей у світі
пожертвували гроші на благодійність у 2020 році.

11 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gabon/#economy

 Таблиця 3: Топ-10 країн із найкращим
показником грошових пожертв

 

Грошові пожертви: країна і
місце в рейтингу

Показник
(%)

Індонезія 1 83%

М’янма 2 71%

Австралія 3 61%

Таїланд 4 60%

Косово 5 59%

Велика Британія 6 59%

Ісландія 7 56%

Нідерланди 8 56%

Нова Зеландія 9 51%

Бахрейн 10 51%

Таблиця 4: 10 країн із найнижчим
показником грошових пожертв

 

Грошові пожертви: країна і
місце в рейтингу

Показник 
(%)

Йорданія 105 13%

Португалія 106 13%

Японія 107 12%

Бенін 108 12%

Габон 109 12%

Греція 110 12%

Малі 111 11%

Грузія 112 9%

Туніс 113 8%

Марокко 114 3%

Індонезія займає перше місце за показником 
грошових пожертв, і це, ймовірно, зумовлено 
релігійною благодійністю, про що докладніше 
розповідається у Розділі 1.

М’янма часто посідає високі місця за цим показни-
ком, що пов’язано з неофіційними релігійними 
зобов’язаннями жертвувати гроші, які є частиною 
практики буддизму школи Тхеравада, який практи-
кує до 90% населення країни (опитування проводи-
лося наприкінці 2020 року, якраз перед нещодав-
нім військовим переворотом). 
 
Буддизм школи Тхеравада також практикується 
населенням Таїланду, з чим пов’язаний високий 
показник грошових пожертв у цій країні.  

Велика Британія, Ісландія та Нідерланди також 
залишаються серед найкращих за цим показником. 
Однак, у кожній з цих країн спостерігається знижен-
ня частки людей, які роблять пожертви.

Країни, де люди з найменшою вірогідністю пожерт-
вують гроші, включають як дуже багаті (Японія), так 
і дуже бідні (Малі). Різні релігійні та культурні 
переконання можуть бути факторами того, що 
люди в цих країнах не так часто роблять грошові 
пожертви. Втім, населення більшості з 10 найгір-
ших за цим показником країн має низький або 
середній дохід, навіть якщо ВВП на душу населення 
є досить високим, як, приміром, у Габоні11.  

Збір даних проводився протягом 2020 року. Людей запитували, чи 
жертвували вони гроші на благодійність протягом останнього місяця 
перед опитуванням. Вказані показники округлені до найближчого 
цілого числа, тоді як для рейтингу бралися значення, обчислені до 
сотих часток.  



Волонтерська

діяльнІсть

Майже п’ята частина дорослого населення
світу долучалася до волонтерської діяльності.

.

 

 

12 https://bbs.binus.ac.id/international-business/2020/11/gotong-royong-4-0-a-new-way-of-mutual-care-during-the-covid-19-pandemic/

Таблиця 5: Топ-10 країн за показником
участі у волонтерській діяльності

 

 
(%)

Індонезія 1 60%

Таджикистан 2 49%

Кенія 3 49%

Нігерія 4 42%

Монголія 5 42%

Індія 6 34%

Грузія 7 34%

Нова Зеландія 8 34%

Непал 9 33%

Гана 10 32%

Таблиця 6: 10 країн із найнижчим показником
участі у волонтерській діяльності

 

 
 (%)

Ліван 105 8%

Пакистан 106 8%

Хорватія 107 7%

Румунія 108 7%

Латвія 109 7%

Боснія і Герцеговина 110 7%

Гонконг 111 6%

Марокко 112 6%

Сербія 113 5%

Йорданія 114 5%
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З 2018 року середньосвітовий показник волонтер-
ської діяльності дещо знизився у порівнянні з 
більшістю попередніх років. Тим не менш, трохи 
менше ніж п’ята частина дорослого населення світу 
долучалася до цього виду діяльності у 2020 році, 
незважаючи на обмеження, які спричинила 
пандемія багатьом видам волонтерської діяльності. 
На даний момент найвищий рівень волонтерської 
діяльності зафіксований в Індонезії, що демонструє 
ентузіазм її населення щодо готонг-ройонг — 
практики взаємодопомоги, яка поширена на різних 
островах, серед різних етнічних і релігійних груп, 
особливо під час надзвичайних ситуацій12.  

Таджикистан і Кенія посіли відповідно друге і третє 
місце. У країні колишнього Радянського Союзу від 
населення часто очікують залучення до колектив-
ної праці у формі «суботників».

У 2020 році найнижчий рівень участі у волонтерсь-
кій діяльності зафіксовано у Йорданії — лише 5% 
дорослого населення. 

З 2009 по 2019 рік Китай займав останнє місце 
(125-е) за показником волонтерської діяльності, але 
зараз піднявся до 73-го. Раніше це була єдина 
країна, яка потрапляла до десяти найгірших за 
усіма трьома видами благодійної діяльності, але 
зараз вона не перебуває у жодному з цих списків. 
 Таблиця 3:  Топ-10 країн за показником грошових 
пожертв

Збір даних проводився протягом 2020 року. Людей запитували, чи 
жертвували вони гроші на благодійність протягом останнього місяця 
перед опитуванням. Вказані показники округлені до найближчого 
цілого числа, тоді як для рейтингу бралися значення, обчислені до 
сотих часток.    

Волонтерська діяльність:
країна і місце в рейтингу

Показник

Волонтерська діяльність:
країна і місце в рейтингу

Показник
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МетодологІя

Розрахунок показників Світового рейтингу благодійності

13 Gallup World Poll: https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx
14  Gallup World Poll Methodology: http://www.gallup.com/poll/105226/world-poll-methodology.aspx  

Details of each country’s dataset available: http://www.gallup.com/services/177797/country-data-set-details.aspx

Світовий рейтинг благодійності базується на даних «Всесвітнього опитування»13 компанії Gallup, постійного 
дослідницького проекту, який у 2020 році проводився у 114 країнах. Разом ці країни представляють більше 90% 
населення світу. Під час дослідження респонденти відповідають на запитання, які стосуються різних аспектів 
сучасного життя, зокрема участі в благодійній діяльності. Склад країн, які беруть участь в опитуванні, і запитання, 
що їх ставлять у кожному регіоні, варіюються і щорічно визначаються компанією Gallup. Детальніша інформація 
про методологію, яку використовує Gallup, доступна онлайн14.
 
The CAF World Giving Index is based upon data from Gallup’s World View World Poll13, an ongoing research project that 
was carried out in 114 countries in 2020. Together those countries represent more than 90% of the world’s population. 
The survey asks questions on many different aspects of life today including giving behaviour. The countries surveyed and 
questions asked in each region vary from year to year and are determined by Gallup. More detail on Gallup’s 
methodology can be viewed online14.

У більшості країн, охоплених дослідженням, опитування проводиться серед 1000 представників репрезентативної 
вибірки населення у різних регіонах країни. Дослідження охоплює всю країну, включно з сільською місцевістю. 
Вибірка представляє все цивільне населення країни старше за 15 років, яке не перебуває у закритих установах. У 
деяких великих країнах опитування проводиться за більшою вибіркою, тоді як у менших країнах у ньому беруть 
участь від 500 до 1000 осіб, але вибірка у будь-якому разі є репрезентативною. Опитування не проводиться за 
певних обставин, у тому числі якщо існує загроза безпеці співробітників компанії, які його проводять, або якщо 
йдеться про малонаселені острови у деяких країнах, а також про території, куди можна дістатися лише пішки, 
верхи чи на човні. Загалом у 2020 році Gallup опитала понад 121 000 людей, використовуючи при складанні 
вибірки ймовірнісний метод. Через пандемію коронавірусу опитування проводилося тільки телефоном. 

Після початку пандемії у березні 2020 року Gallup призупинила збір даних для проведення оцінки ризиків та 
розробки планів на випадок непередбачуваних обставин для продовження роботи. У травні 2020 року Gallup 
продовжила збір даних, використовуючи методологію, яка передбачає проведення опитувань тільки телефоном. 
Ключовими міркуваннями при переході до телефонного опитування були безпека опитувальників та респон-
дентів, забезпечення високого рівня репрезентативності та якісного збору даних.    

 Для результатів по кожній країні визначено межу похибки дослідження (величина помилки випадкової вибірки), 
яка розраховується компанією Gallup для рівня достовірності у 95% (рівень достовірності того, що результати 
опитування правильно відображають думку всього населення країни). Максимально допустима межа похибки 
розраховується для відсоткового показника у 50% і враховує дизайн-ефект.

Варто зазначити, що у 2018 році компанія Gallup внесла значні зміни в розташування в анкеті «Всесвітнього 
опитування» набору запитань, пов’язаних із благодійною діяльністю, у країнах, де опитування проводилося 
телефоном. На той час не було повного розуміння можливого впливу таких змін на результати опитування. Ми 
уважно стежимо за поточними тенденціями, щоб виявити його можливі прояви. Тому ми не публікували висновки 

Усі відсоткові показники в рейтингу і тексті дослідження округлені до найближчого цілого числа або до однієї 
десяткової частки. Однак під час аналізу даних відсоткові показники округлюються до сотих часток. Отже, внаслі-
док округлення інколи країни з однаковими значеннями відсоткових показників посідають різні місця у рейтингу. 
Це пов'язано з незначними відмінностями у значеннях показників при їх округленні до сотих часток.   



Повний свІтовий рейтинг благодІйностІ
Місця у рейтингу і відсоткові показники

Країна Місце Показник Місце Показник Місце Показник Місце Показник

Індонезія 1 69% 26 65% 1 83% 1 60%
Кенія 2 58% 6 76% 13 49% 3 49%
Нігерія 3 52% 1 82% 46 33% 4 42%
М’янма 4 51% 76 51% 2 71% 13 31%
Австралія 5 49% 56 57% 3 61% 14 30%
Гана 6 47% 25 65% 26 44% 10 32%
Нова Зеландія 7 47% 66 56% 9 51% 8 34%
Уганда 8 46% 7 75% 48 32% 11 31%
Косово 9 46% 15 68% 5 59% 97 10%
Таїланд 10 46% 44 60% 4 60% 58 17%
Таджикистан 11 45% 9 70% 97 16% 2 49%
Бахрейн 12 45% 29 64% 10 51% 47 19%
ОАЕ 13 44% 20 66% 16 47% 41 21%
Індія 14 44% 41 61% 35 36% 6 34%
Ефіопія 15 44% 22 66% 36 36% 15 30%
Монголія 16 44% 85 45% 27 44% 5 42%
Замбія 17 43% 5 76% 65 26% 16 28%
Камерун 18 43% 2 78% 66 26% 25 24%
Сполучені Штати
Америки 19 43% 54 58% 24 45% 21 26%

Україна 20 43% 21 66% 28 43% 44 19%
ПАР 21 41% 23 65% 63 28% 12 31%
Велика Британія 22 41% 89 43% 6 59% 36 22%
Парагвай 23 41% 31 64% 34 37% 38 21%
Танзанія 24 40% 67 56% 14 48% 59 17%
В’єтнам 25 40% 35 63% 40 35% 31 22%
Ірландія 26 40% 78 49% 20 45% 20 26%
Непал 27 40% 75 51% 41 35% 9 33%
Грузія 28 40% 4 76% 112 9% 7 34%
Узбекистан 29 40% 58 57% 18 46% 62 16%
Малайзія 29 40% 68 55% 21 45% 43 19%
Чилі 31 39% 18 67% 33 38% 76 14%
Іран 32 39% 38 62% 23 45% 92 11%
Домініканська Республіка 33 39% 10 70% 91 20% 17 28%
Ірак 34 39% 3 78% 67 26% 80 14%
Канада 35 38% 74 52% 25 44% 51 18%
Киргизстан 36 38% 49 59% 45 34% 35 22%
Польща 37 38% 65 56% 37 36% 40 21%
Північна Македонія 38 38% 62 57% 19 45% 94 11%
Нідерланди 39 37% 107 35% 8 56% 39 21%
Данія 40 37% 82 46% 17 46% 49 19%
Нікарагуа 41 37% 37 63% 60 28% 42 20%
Намібія 42 37% 12 69% 95 17% 24 24%
Молдова 43 37% 11 70% 77 25% 64 16%
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Зімбабве 44 37% 24 65% 94 18% 18 27%
Болгарія 45 37% 30 64% 44 34% 89 12%
Ісландія 46 36% 106 35% 7 56% 63 16%
Норвегія 47 36% 102 39% 12 49% 47 19%
Сербія 48 35% 69 54% 15 47% 113 5%
Саудівська Аравія 49 35% 32 64% 61 28% 74 14%
Сенегал 50 35% 13 68% 98 16% 37 21%
Колумбія 51 35% 17 67% 82 22% 66 16%
Кот-д’Івуар 52 35% 28 65% 71 25% 79 14%
Венесуела 53 35% 14 68% 103 13% 29 23%
Бразилія 54 35% 36 63% 70 26% 68 15%
Болівія 55 35% 33 64% 84 22% 50 19%
Конго (Браззавіль) 56 35% 39 62% 92 19% 27 23%
Перу 57 34% 27 65% 89 21% 56 18%
Ямайка 57 34% 19 67% 102 13% 26 23%
Чорногорія 59 34% 73 53% 31 39% 96 11%
Боснія і
Герцеговина

 
60 34% 77 50% 22 45% 110 7%

Маврикій 61 34% 83 46% 50 30% 22 25%
Австрія 62 34% 94 42% 29 41% 54 18%
Шрі Ланка 63 34% 81 49% 68 26% 19 26%
Швеція 64 34% 99 40% 11 49% 95 11%
Албанія 65 33% 52 58% 49 31% 93 11%
Філіппіни 65 33% 40 62% 99 16% 28 23%
Російська 67 33% 57 57% 58 28% 77 14%
Єгипет 68 33% 8 71% 93 18% 101 10%
Бангладеш 69 33% 34 63% 81 22% 83 13%
Кіпр 70 32% 79 49% 51 30% 55 18%
Уругвай 71 32% 60 57% 72 25% 71 14%
Словаччина 72 32% 70 53% 56 29% 78 14%
Мексика 73 32% 47 60% 87 21% 67 16%
Аргентина 74 32% 51 58% 86 21% 61 16%

Лаос  
75 32% 96 42% 30 40% 75 14%

Алжир 76 31% 46 60% 100 16% 52 18%
Мальта 77 31% 103 37% 32 39% 53 18%
Туреччина 78 31% 48 59% 75 25% 99 10%
Сальвадор 79 31% 63 56% 101 15% 34 22%
Малі 80 31% 55 58% 111 11% 23 24%
Фінляндія 81 31% 93 42% 62 28% 33 22%
Угорщина 82 31% 50 58% 75 25% 104 9%
Коста Ріка 83 30% 53 58% 90 20% 87 12%
Естонія 84 30% 91 43% 53 29% 57 18%
Німеччина 85 30% 100 40% 42 34% 70 15%
Хорватія 86 30% 72 53% 55 29% 107 7%
Тайвань,
провінція 

 
87 30% 95 42% 39 35% 88 12%

Чеська Республіка 88 30% 86 45% 73 25% 45 19%
Туніс 89 29% 16 68% 113 8% 90 12%
Еквадор 90 29% 61 57% 104 13% 60 17%
Бенін 91 29% 43 61% 108 12% 82 13%
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Ізраїль 92 28% 101 40% 47 33% 86 12%
Камбоджа 93 28% 87 44% 64 28% 81 13%
Словенія 94 28% 109 33% 52 29% 32 22%
Китай 95 28% 80 49% 85 22% 73 14%
Румунія 96 28% 59 57% 88 21% 108 7%
Швейцарія 97 28% 111 30% 38 36% 46 19%
Казахстан 98 28% 90 43% 54 29% 85 12%
Литва 99 28% 88 43% 74 25% 65 16%
Іспанія 100 27% 97 41% 69 26% 84 13%
Греція 101 26% 71 53% 110 12% 72 14%
Йорданія 102 26% 42 61% 105 13% 114 5%
Габон 103 26% 64 56% 109 12% 98 10%
Гонконг 104 26% 105 37% 43 34% 111 6%
Латвія 105 25% 98 41% 57 29% 109 7%
Франція 106 25% 110 31% 83 22% 30 23%
Пакистан 107 25% 92 42% 78 24% 106 8%
Ліван 108 24% 84 46% 96 17% 105 8%
Марокко 109 23% 45 60% 114 3% 112 6%
Республіка Корея 110 22% 112 29% 59 28% 100 10%
Італія 111 22% 108 33% 80 23% 103 9%
Італія 112 21% 113 25% 79 23% 69 15%
Португалія 113 20% 104 37% 106 13% 102 10%
Японія 114 12% 114 12% 107 12% 91 12%
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КраЇни, у яких проводилося опитування
Світовий рейтинг благодійності 2021

Австралія 
Австрія 
Албанія
Алжир
Аргентина
Бангладеш 
Бахрейн 
Бельгія
Бенін 
Болгарія 
Болівія 
Боснія і Герцеговина 
Бразилія 
Венесуела 
В'єтнам 
Габон 
Гана 
Гонконг 
Греція 
Грузія 
Данія 
Домініканська Республіка 
Еквадор 
Естонія 
Ефіопія 
Єгипет 
Замбія 
Зімбабве 
Ізраїль 
Індія 
Індонезія 
Іран 
Ірландія 
Ісландія 

Іспанія 
Італія 
Йорданія 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кенія 
Киргизстан 
Китай 
Кіпр 
Колумбія 
Конго (Браззавіль) 
Косово 
Коста-Ріка 
Кот-д'Івуар 
Лаос
Латвія 
Литва 
Ліван 
Маврикій 
Малайзія 
Малі 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Монголія 
М'янма 

Таїланд 
Тайвань, провінція Китаю
Танзанія 
Туніс
Туреччина 
Уганда 
Угорщина 
Узбекистан 
Україна 
Філіппіни 
Фінляндія 
Франція 
Хорватія 
Чехія 
Чилі 
Чорногорія 
Швейцарія 
Швеція 
Шрі-Ланка 
Ямайка 
Японія 

Намібія 
Непал 
Нігерія 
Нідерланди 
Нікарагуа 
Німеччина 
Нова Зеландія 
Норвегія 
Об’єднані Арабські Емірати
Велика Британія 
Пакистан 
Парагвай 
Перу 
Південно-Африканська Республіка 
Північна Македонія 
Польща 
Португалія
Республіка Корея 
Російська Федерація 
Румунія 
Сальвадор 
Саудівська Аравія 
Сенегал
Сербія 
Словаччина 
Словенія 
Сполучені Штати Америки 
Уругвай 
Таджикистан 
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ФОНД BCause (БОЛГАРІЯ)
+359 (2) 988 00 80
office@bcause.bg
https://www.bcause.bg/en/

Charities Aid Foundation
+44 (0)3000 123 000
enquiries@cafonline.org
www.cafonline.org 

CAF КАНАДА
+1 416 362 2261
info@cafcanada.ca
www.cafcanada.ca 

CAF АМЕРИКА
+1 202 793 2232
info@cafamerica.org
www.cafamerica.org 

CAF ПІВДЕННА АФРИКА
+27 11 334 0404
info@cafsouthernafrica.org
www.cafsouthernafrica.org

IDIS (БРАЗИЛІЯ)
+55 11 3037 8212
comunicacao@idis.org.br
www.idis.org.br

Good2Give (АВСТРАЛІЯ І

НОВА ЗЕЛАНДІЯ)
+61 2 9929 9633
info@good2give.ngo
www.good2give.ngo

Міжнародна мережа CAF
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@CAF Charities Aid Foundation

Ми працюємо із партнерами у галузі,
урядами та окремими меценатами
для забезпечення життєво важливого
фінансування для благодійних
організацій по всьому світу. Це
дозволяє нам реалізовувати свою
ціль — відігравати свою роль у
забезпеченні сталого і справедливого
для всіх майбутнього.

Ми — CAF, і ми робимо
благодійність вагомою.

www.cafonline.org
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