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Динамічні та подекуди радикальні зміни вітчизняного історич-

ного процесу, що розпочалися наприкінці 2013 року, позначаються 
на багатьох аспектах суспільного буття українців, зокрема й на мен-
тальних гранях сутності українського народу. Передусім це проявля-
ється в руйнуванні стереотипів, переоціненні цінностей та зламі шаб-
лонних поглядів на деякі суспільні явища й процеси. Характерною 
особливістю цього періоду є формування нового консолідованого 
ставлення громадськості до волонтерської діяльності на тлі її блис-
кавично зростаючої ролі в суспільстві через надзвичайно важливу та 
подекуди життєрятуючу місію волонтерства, самопожертву й героїзм 
його репрезентантів. 

На сучасному етапі вітчизняна волонтерська діяльність, особли-
вості якої зумовлені суспільно- та військово-політичною ситуацією в 
Україні, а також результати й наслідки її впровадження спричиняють 
суцільне схвальне ставлення суспільства та довіру до неї як до сфери 
в цілому та її інституцій чи окремих представників зокрема. Це може 
бути аргументовано шляхетністю мети волонтерської діяльності, її 
соціальною корисністю, актуальністю тощо. 

Здебільшого через оперативність реагування на нові для 
українського суспільства реалії, спроможність надання ефективних 
відповідей на виклики воєнного часу, здатність вирішення надзви-
чайно складних проблем, пов’язаних з підтримкою обороноздатності 
держави, турботою про захисників її цілісності та незалежності, 
подекуди на противагу певній безпорадності державних органів, до 
компетенції яких належить вирішення цих завдань, волонтерська 
діяльність здобула всенародну шану та повагу.  

Однак такі обставини наражають український соціум на небез-
пеку виникнення недостовірного уявлення про волонтерство як соці-
альне явище «системного, добровільного, усвідомленого, організо-
ваного, суспільно корисного застосування знань, умінь та навичок 
людини (людей) у вільний від основної зайнятості час, яке не 
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передбачає фінансової винагороди» [2, с. 28]. Активна діяльність 
волонтерів, спрямована на підтримку проведення антитерористичної 
операції на сході України, сприяння забезпеченню боєздатності укра-
їнського війська, турботу про поранених та полонених, підтримку 
мирного населення в зоні бойових дій зумовлюють хибне мілітари-
зоване суспільне сприйняття сутності волонтерства. Іншими словами, 
для людини, необізнаної в питаннях волонтерської діяльності, розу-
міння цього явища полягає у провадженні волонтерами суспільно 
корисної роботи, спрямованої на зміцнення обороноздатності Укра-
їни, подолання наслідків військової агресії, мінімізації шкоди від них 
чи запобігання будь-яким небажаним проявам воєнного часу. 

Утім це цілком з’ясовне, адже впродовж тривалого часу сус-
пільна увага до волонтерської діяльності концентрувалась переважно 
в середовищах волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги та 
дослідників волонтерства, не поширюючись на широкий загал. 
Масштаби ж теперішнього волонтерського руху в Україні не можуть 
залишати його поза суспільною увагою, формуючи відповідне сте-
реотипне сприйняття, пов’язане з діяльністю щодо ситуації навколо 
збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей. 
Хоча, попри надзвичайну значущість такої діяльності, до категорії 
«волонтерської», з огляду на чинне законодавство, її можна віднести 
побічно, адже закон, ухвалений у мирний час, не передбачає потреби 
в застосуванні волонтерської сили для врегулювання воєнних 
конфліктів та пов’язаних з ними ситуацій [4]. 

Через значне піднесення «мілітарі-волонтерства» на його тлі 
лишаються менш помітними інші напрями волонтерської діяльності 
в її класичному розумінні та законодавчому тлумаченні, що також 
мають значний ступінь розвитку в Україні та роблять суттєвий вне-
сок у розвиток громадянського суспільства в Україні, її утвердження 
як сучасної цивілізованої країни та підтримання її реноме демок-
ратичної, правової, соціальної держави. Цю тезу підтверджують змі-
ни волонтерських преференцій, про які можуть свідчити результати 
дослідження, проведеного наприкінці 2014 року (рис. 1) [1].  

Очевидно, що суспільні виклики зумовлюють пріоритетність 
спрямування волонтерських зусиль, відтісняючи на другий план інші 
напрями. Однак неврахування останніх під час оцінки загальної 
ситуації є некоректним та може призвести до виникнення спотво-
реного суспільного сприйняття волонтерства, яке обмежуватиметься 
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розумінням домінуючого напряму. Сьогоднішнє інформаційне поле, 
утворене навколо волонтерства через його виключну роль у тепе-
рішній ситуації, за умов незрівнянно низького рівня уваги до нього в 
період до 2014 року, може спричинити викривлене уявлення про 
волонтерську діяльність, її суспільне призначення. 

 

 
Рис. 1.Порівняльний рейтинг волонтерських уподобань  

 
Свідченням цього – з одного боку, а з іншого – однією з причин, 

може слугувати факт відзначення представників волонтерського 
середовища державними нагородами з нагоди Міжнародного дня 
волонтера в грудні 2014 року. Усі 18 волонтерів отримали нагороди 
«за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток 
волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Укра-
їнської держави» [3], що красномовно вказує на конкретний напрям 
провадження волонтерської діяльності. Не зменшуючи заслуг цих 
людей та не піддаючи сумніву обґрунтованість їхнього відзначення, 
справедливим, на нашу думку, буде припущення, що «вагомий 
особистий внесок у розвиток волонтерського руху» роблять не лише 
представники «волонтерства в камуфляжі», а отже, бути гідними 
державних нагород у Міжнародний день волонтера можуть не лише 
вони. Безумовно, у складний період історії, який переживає Україна 
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сьогодні, у першу чергу мають бути відзначені ті волонтери, чия 
діяльність допомагає пережити цю дійсність легше, безпечніше та 
спокійніше. Але ж було б справедливим, на нашу думку, разом з тим 
заохотити найгідніших представників решти напрямів вітчизняного 
волонтерства, що, крім відповідності уявленням про соціальну спра-
ведливість, забезпечить адекватне розуміння суспільством сутності 
волонтерства та стимулюватиме прогрес волонтерської діяльності в 
різних її напрямах. 

Ситуація, що склалась сьогодні, може бути небезпечною неро-
зумінням суспільством реальної значущості волонтерства, а отже, 
його можливим небажаним занепадом у післявоєнний час, коли 
зникне потреба у волонтерських зусиллях як ресурсі подолання 
ситуації, пов’язаної з воєнними діями. Натомість підтримання в 
суспільстві коректного уявлення про волонтерство забезпечить його 
сталий розвиток у перспективі. 
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