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альный всесвит» и волонтерского корпуса молодежной службы «Эра 
милосердия».  В рамках этого социального заказа студенты харьков-
ских вузов проходят подготовку для работы в условиях хосписа, на 
базе учебных учреждений создаются студенческие службы волонте-
ров хосписа, организована работа волонтеров на базе отделения 
«Хоспис» Харьковской клинической многопрофильной больницы 
№ 17. 
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Волонтерство та розуміння в необхідності взаємодопомоги є 
важливою складовою становлення громадянського суспільства. Ос-
кільки ці поняття є залежні один від одного, формування в українців 
останнім часом національної самосвідомості неодмінно приводить до 
появи великої кількості добровольчих акцій, різноманітних зборів 
заради людей, які цього потребують. Ці та інші фактори надають 
питанню, що розглядається, більшої актуальності − нині люди готові 
йти назустріч один одному заради прагнення до миру, кращого 
життя, благополуччя. 

Мета доповіді − розглянути питання виникнення, розвитку 
волонтерства в Європі та Україні; вітчизняні та закордонні тенденції 
добровольчих рухів; відомі історичні постаті волонтерського руху на 
Європейському плацдармі. 

Європейський волонтерський рух сягає своїми коріннями  
XIX сторіччя. Одна з перших відомих волонтерських організацій є 
католицька жіноча чернецька конгрегація, що була заснована у 
м. Дубліні (Ірландія) 12 грудня 1831 року Кетрін Елізабет Маколі. 
Після отримання спадка Кетрін направила значні кошти на 
організацію «Будинка милосердя» у Дубліні. У цьому будинку її 
послідовники надавали різноманітні навчальні, релігійні та соціальні 
послуги бідним жінкам та дітям. Зараз в ньому знаходиться «Міжна-
родний центр милосердя». Після смерті Кетрін Елізабет Маколі  
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11 листопада 1841 року чернецька конгрегація «Сестри Милосердя» 
стала поступово розповсюджувати свою діяльність у США, 
Австралії, Нової Зеландії та Аргентині. 

Іншим волонтером того часу безперечно можна вважати 
Флоренс Найтінґейл. У 1853 році почалась відома Кримська війна. 
Флоренс займалася доглядом за пораненими англійськими та 
французькими солдатами у Туреччині, а потім стала засновником 
перших волонтерських курсів сестер милосердя в Англії. У жовтні 
1854 року Флоренс разом с помічницями відправилась в кримські 
польові госпіталі. Там вона почала проводити в життя свої принципи 
санітарії та методи догляду за пораненими. Ці дії привели до 
зниження смертності у лазаретах. Менш ніж за шість місяців вона 
знизилась з 42 до 2,2 %. Також у 1856 році Флоренс Найтінґейл на 
власні кошти поставила на високій горі в Криму над Балаклавою 
великий хрест із білого мармуру на честь солдатів, медсестр та 
лікарів, які загинули у Кримській війні. Ця війна зробила Флоренс 
англійською національною героїнею. Солдати, які повернулись з 
фронту, розповідали про неї різні легенди та називали її «леді з 
світильником», тому що ночами Флоренс завжди обходила хворих з 
лампою в руках. 

Але датою заснування саме волонтерського руху вважають 1859 
рік. Увечері 24 червня 1859 року швейцарський громадський діяч 
Анрі Дюнан приїхав до містечка Сольферіно, де став свідком битви, 
під час якої загинуло та поранено приблизно 40 тис. солдатів з 
кожної сторони. Анрі був шокований наслідками і заснував «Комітет 
п’яти», в який, окрім Дюнана, увійшли ще чотири представника впли-
вових женевських сімей. Комітет поставив собі за мету організувати 
міжнародну конференцію з практичного втілення його ідей про 
створення національних добровільних організацій, щоб допомагали 
пораненим солдатам під час війни. З 26 по 29 жовтня 1963 року в 
Женеві відбулась міжнародна конференція, яка була організована 
комітетом. У резолюції конференції були наступні пропозиції [3]: 

1. Заснування національних товариств допомоги пораненим 
солдатамю. 

2. Статус нейтральності й захист поранених. 
3. Використання волонтерів для надання допомоги на полі бою. 
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4. Організація нових конференцій, метою яких було би 
включити ці концепції в обов’язкові для дотримання правових 
міжнародних договорів. 

5. Введення загального символу для медичного персоналу, по 
якому його можна б було відрізнити − пов’язки за червоним хрестом 
[5]. 

Наступного року конференція затвердила першу Женевську 
конвенцію «Про поліпшення долі хворих та поранених воюючих 
армій на полі бою». Конвенція встановила дві вимоги для признання 
міжнародним комітетом національних товариств: 

1. Національне товариство має мати визнання власного уряду. 
2. Національний уряд країни має бути членом Женевської 

конвенції. 
Одразу після підписання Женевської конвенції національні 

товариства були засновані в Бельгії, Данії, Франції, Ольденбурзі, 
Прусії, Іспанії та Вюртемберзі. Наступними роками національні 
комітети руху були засновані майже в усіх європейських країнах. У 
1876 році комітет утвердив назву «Міжнародний комітет Червоного 
Хреста», що залишається в силі й сьогодні. 

Деякі дослідники вважають XX сторіччя поворотним у розвитку 
волонтерського руху, бо лише в XX сторіччі волонтерство стало 
набувати рис масового соціального феномену. Після Першої світової 
війни у Франції, під Страсбургом, був здійснений перший волон-
терський проект за участю німецької та французької молоді, у рамках 
якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі 
місць найбільш кривавих боїв між німецькими та французькими 
арміями. 

Незважаючи на світові тенденції, на теренах України зачатки 
добровольчих рухів теж мали місце. Адріана Голончак, історик 
Галичини, стверджує, що «українці завжди опікувалися старими та 
немічними, вдовими, сиротами. Чуйність, ніжність у взаєминах між 
людьми викликали захоплення у мандрівників, які приходили до нас 
із далеких країн» [2;23]. 

Не можна не згадати заможних людей, які, починаючи за часів 
Київської Русі, безкорисливо матеріально підтримували розвиток 
української культури, освіти тощо. Серед них були Костянтин 
Острозький, Іван Скоропадський, Микола Терещенко та інші. 
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Першими вітчизняними волонтерами можна вважати представ-
ників Червоного Хреста, який організовував добровільний запис у 
сестри милосердя для роботи в шпиталях та лікарнях для бідних під 
час Першої світової війни [4, 12]. 

Товариство ставило перед собою такі завдання: 
1. Турбота про інвалідів і дітей-сиріт. 
2. Боротьба з голодом та епідеміями. 
3. Організація лазаретів, госпіталів і харчувальних пунктів. 
Під час Другої світової війни організація відправляла на фронт 

велику кількість медичних сестер, а після закінчення – співпрацю-
вала з органами охорони здоров’я. 

У радянські часи поняття волонтерства було підмінено гро-
мадськими роботами. Частка добровільності була зовсім нівельована, 
перетворена на обов’язковий лад. Це є можливою причиною ство-
рення негативного стереотипу до добровольчих рухів у країнах СНД. 

У 1993 році в Україні була створена «Програма волонтерів 
ООН» задля заохочення участі населення у громадській діяльності 
організації. 

Сьогодні волонтерство в Україні можна поділити на 2 течії: 
1. Добровільна робота в Центрах соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 
2. Добровільна робота у громадських об’єднаннях [1]. 
Отже, волонтерство має дуже довгу історію. Можна сказати, що 

воно відіграє значну роль в розвитку сучасного суспільства, бо 
волонтерський рух як прояв милосердя буде існувати доки існує 
потреба людей у допомозі та обмежена участь держави у задоволенні 
потреб громадян та їхній соціальній підтримці. Останнім часом 
волонтерство в Україні набуло загальнонаціонального масштабу. За 
допомогою волонтерів українські воїни вже цілий рік стримують 
агресію проти України. 
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Суспільно-політичними подіями в Україні і світі винесено на 
перший план волонтерську діяльність – добровільну, соціально 
спрямовану, неприбуткову діяльність, що здійснюється волонтерами 
та волонтерськими організаціями шляхом надання безкорисливої 
допомоги. 

Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: 
– надання волонтерської допомоги з метою підтримки мало-

забезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, 
осіб, які потребують соціальної реабілітації; 

– здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людь-
ми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, мате-
ріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги; 

– надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 
стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у 
результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також 
жертвам злочинів, біженцям; 

– надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади 
обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів [1]. 

Сьогодні в Україні понад 95% волонтерів працюють поза межа-
ми закону. Чинний закон про волонтерство був написаний спеціально 
під Євро-2012, зокрема під певні організації. Рік війни вніс суттєві 
корективи і законотворцям потрібно нарешті їх урегулювати та 
легалізувати роботу мільйонів волонтерів. Чинний закон ускладнює 
набуття статусу «волонтерська організація», обмежує вік волонтерів. 
Також він ускладнює визначення повноважного центрального органу 
виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, покладення 


