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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 
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зобов’язань щодо обов’язкового страхування волонтерів тощо. Це ж 
стосується діяльності іноземців, які хочуть надавати волонтерські 
послуги в Україні [2].  

Проте Верховна Рада України прийняла за основу в першому 
читанні законопроект про внесення змін щодо волонтерської діяль-
ності № 1408 і підтримали його 294 депутати. Законопроектом 
пропонується скасувати обмеження на право здійснювати волон-
терську діяльність усім організаціям та установам, а також скасувати 
можливість позбавлення юридичної особи в судовому порядку права 
займатися волонтерською діяльністю, зняти вікові обмеження для 
волонтерів, відмовитися від існування центрального органу виконав-
чої влади у сфері волонтерської діяльності тощо. Під час обгово-
рення депутати наголошували на тому, що волонтерська діяльність 
набула особливого значення саме під час проведення АТО, тому 
треба створити передумови для розвитку волонтерства, не створю-
вати перешкод для нього. Водночас лунали думки, що не треба 
прописувати у законі, що волонтерами можуть бути не тільки 
доросле населення України, а навіть діти, школярі [3]. 

Президент України Петро Олексійович Порошенко відзначив 
важливість волонтерського руху в Україні і наголосив на тому, що 
український волонтерський рух немає аналогів у світі. Причому 
подив викликає те, що два роки тому соцопитування свідчили, що 
лише 13% українців готові були зі зброєю у руках боронити укра-
їнську державу. А сьогодні 82% своєю конкретною справою підтрима-
ли Збройні сили України, підтримали захист держави: хтось перерахун-
ком грошей через СМС, хтось активною участю у волонтерському 
русі, хтось у складі добровольчих батальйонів, підпорядкованих 
ЗСУ, брав до рук зброю і захищав Україну. Велика кількість з них – 
львів’яни та галичани. Населення всіх куточків України продемонст-
рували, що таке насправді любити державу, любити Україну [4]. 

У контексті волонтерської діяльності вартий для наслідування 
не так давно створений фонд «Крила надії», проте за недовгий час 
існування ним проведено низку заходів, що крім практичного 
результату, викликали великий резонанс у суспільстві та загалом 
поглиблення зацікавленості суспільства проблемами соціально неза-
хищених верств населення. Входячи в «Українську відкриту асоціа-
цію організацій, груп та осіб, які працюють з онкохворими дітьми», 
фонд має практичний досвід вирішення низки важливих проблем 
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дітей з онкологічними хворобами та всілякої підтримки їхніх сімей. 
Працівниками фонду розроблено та успішно впроваджено комп-
лексну програму творчих занять із важкохворими дітьми у лікарнях, 
також є позитивний досвід співпраці з міською владою, громадсь-
кими об’єднаннями та журналістською спільнотою, що свідчить про 
поглиблення загального зацікавлення суспільства до розвитку волон-
терства та участі у ньому молоді [5].  

Для студентів України на особливу увагу заслуговує діяльність 
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» (рік засну-
вання – 2006), що співпрацює з вищими навчальними закладами Украї-
ни, залучаючи студентів до волонтерської діяльності і пропагуючи 
цю особливу форму благодійництва. В нашому місті Харків існує 
багато людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і яким 
необхідна підтримка та допомога. Це стає можливим через 
безпосередню волонтерську діяльність.  

Ідея створення молодіжної громадської організації «Харківсь-
кий центр волонтерів» народилася під час проведення другого 
міського зльоту волонтерів, що відбувся влітку 2006 року. На зльоті 
волонтери заявили про те, що для Харкова вкрай потрібен органі-
зований волонтерський рух, метою якого було б об’єднання тих, хто 
бажає допомагати тим особам, які цього дійсно потребують. Форму-
вання волонтерських команд спочатку відбувалося на базі Харківсь-
кого міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
«Довіра», де потенційні волонтери мали змогу навчатися у школі 
волонтерів, набувати необхідні знання та навички, брати участь у 
міських акціях та заходах. Саме задіяність у волонтерському русі дає 
можливість молоді самореалізуватися, з одного боку, та відчути себе 
причетними до участі у державних справах, з іншого [6]. 

Аналізуючи ситуацію з волонтерством в Україні, можна 
зробити висновок про те, що волонтерська діяльність стала хоч і не 
масовою, проте такою, що дозволяє говорити про себе як про сус-
пільне явище. Волонтери вaжливі для кожного суспільствa, тому що 
вони прaцюють без користі для себе, покaзуючи цим громадянському 
суспільству, що є ще в житті речі більш цінні, ніж отримaння 
мaтеріaльної нaгороди. Охоронa довкілля, культурa, розвиток і 
позитивний імідж крaїни є основними нaпрямками роботи волонтерів 
в Україні. 
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Однією з проблем пореформеного українського суспільства в 

другій половині ХІХ ст. була проблема неписемності. Більшість 
населення залишалась безграмотними, а у керівництва держави не 
вистачало коштів і бажання змінювати ситуацію. Важливим кроком у 
ліквідації  неписемності  і  поширенні освіти, особливо жіночої,  віді- 
грали недільні школи, що утворювались завдяки активістам 
громадського руху в Наддніпрянщині – українських губерніях 
Російської імперії. 

Досвід діяльності таких початкових шкіл є сьогодні надзвичай-
но корисним. Він дозволяє зрозуміти, як в суспільстві, позбавленому 
державності, завдяки патріотично налаштованій громаді утворюва-
лись і діяли організації, що не тільки надавали освіту, але й що 
важливо, навчали дітей рідною мовою і ставали провідниками 
національної свідомості. 

Перші недільні жіночі школи були утворені в Києві  у 1859 р. 
Завдяки клопотанню викладачів Київського жіночого училища, які 
розуміли необхідність поширення жіночої освіти, було дозволено 
відкриття безкоштовної  жіночої недільної школи. У 1860-х році такі 


