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активне громадянське суспільство, котре пропагує систему ціннос-
тей, ґрунтованих на національно-патріотичних засадах та історичній 
необхідності. Сучасний волонтерський рух вибудовує зручні струк-
тури, внутрішні взаємовідносини, що працюють ефективно, прості та 
зрозумілі як спонсорам, так і волонтерам. 

Ефективна діяльність волонтерських організацій, можна 
сміливо стверджувати, рятувала та рятує сучасну Україну, а високий 
рівень демократичності та здатність до оперативної самоорганізації є 
запорукою життєвості сучасного українського суспільства. 
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Волонтерський рух в Україні сьогодні відбувається за такими 
основними напрямками: 

1. Добровільна систематична або епізодична допомога держав-
ним установам у реалізації соціальної політики – допомога освітянсь-
ким (шкільним та позашкільним) закладам у навчально-виховній 
роботі, установам соціального забезпечення у роботі з дітьми та 
молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку. 
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2. Добровільна безкоштовна робота волонтерів у громадських та 
некомерційних організаціях – надання допомоги різним категоріям 
населення у будь-яких видах діяльності, навчання, розвитку. Таке 
спрямування діяльності волонтерів будь-якого віку сприяє їх творчій 
та соціальній самореалізації, саморозвитку та самоспостереженню. 

Існує багато визначень волонтерства та волонтерської праці, 
багато думок щодо того, хто такий волонтер. Саме поняття «волонтер» 
може мати різне значення для різних людей. Дослідження показали, 
що волонтерською діяльністю вважається і донорська здача крові, і 
робота на якусь політичну партію, і участь у релігійних церемоніях, 
отже, питання критеріїв волонтерської діяльності є важливим. 

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і 
важливим із різних причин: 

По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці 
волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми 
окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на 
ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо. 

По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як 
правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і 
найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні, на 
перший погляд, ситуації знаходять своє вирішення. 

По-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний 
представник суспільства може брати участь у покращенні якості 
життя. 

По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть 
прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити [1]. 

У Записці Генерального секретаря ООН, адресованій Комісії 
соціального розвитку Економічної та соціальної ради ООН, виділено 
найважливіші риси волонтерства. Серед них: 

– турбота про людей. Адже співчуття, моральна підтримка, 
допомога, піклування сприяють формуванню важливої для людсь-
кого суспільства атмосфери – взаємопідтримки; 

– солідарність і гуманна корисливість. Люди добровільно жерт-
вують своїм часом заради встановлення взаємодовіри та причетності, 
що робить їх зацікавленими у благополуччі інших; 

– духовна якість і громадянська чеснота. Важливим є не лише 
те, що ми робимо через любов та співчуття до інших, а й те, як це 
впливає на людину, яка надає добровільну допомогу, – «ми те, що ми 
робимо для інших»; 
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– багате джерело людського досвіду. Під «людським досвідом» 
розуміють досвід, який набуває людина у процесі взаємодії з іншими 
людьми, соціальними групами, державою; 

– нові інтелектуальні ресурси. Волонтери – це не лише вико-
навці програм, але й джерело нових ідей, нового життєвого досвіду; 

– участь і відповідальність як суть активної громадянської пози-
ції. Громадянськість, взаємодовіра, солідарність і відповідальність, 
підкріплені соціальними відносинами, які базуються на схожих 
світоглядних установках і спільності обов’язків, є взаємодоповню-
ючими цінностями; 

– етичний стандарт, який обумовлює якість людських взаємо-
стосунків; 

– забезпечення надійної платформи для відновлення зв’язків 
між людьми. Відомо, що людей завжди розділяли багатство, куль-
тура, релігія, етнічне походження, вік, стать. Волонтерство ж може 
бути одним із найголовніших засобів примирення та відновлення 
розділеного суспільства, оскільки ця діяльність здійснюється без 
дискримінації за певними ознаками: 

– нове бачення соціальної діяльності. Воно полягає у новому 
ставленні до зайнятості у галузі соціального захисту. Людина, яка 
бере участь у волонтерських програмах, отримує повну ясність у 
мотивації своєї праці. 

Принципи діяльності волонтерів: 
– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками 

та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних 
особливостей, відповідного соціального та матеріального становища; 

– поважання гідності й культури всіх людей; 
– надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи 

організовано в дусі партнерства та братерства; 
– визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їх забезпеченню; 
– перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і 

навичок, удосконалення здібностей, стимулювання при цьому ініціа-
тиви й творчості людей, надання кожному можливості бути творцем, 
а не користувачем, спостерігачем [3]. 

Суспільство повинне прагнути такого розвитку волонтерства, 
який би: 

1. Збільшив залучення всієї спільноти до процесу визначення та 
розгляду існуючих проблем. 
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2. Заохотив молодь до лідерства через надання послуг протягом 
більшої частини життя. 

3. Надав слово тим, які не можуть за себе говорити. 
4. Надав можливість усім займатися волонтерською діяльністю. 
5. Додав, але не замінив відповідальність інших секторів та 

зусиль оплачуваних працівників. 
6. Дав змогу людям постійно здобувати нові знання та навички і 

повністю розвивати їхні особистий потенціал, впевненість у власних 
силах та творчі здібності. 

7. Сприяв родинній, національній та глобальній солідарності.  
Дуже потужно у волонтерському русі представлений медичний 

напрямок. Так, волонтери-медики були задіяні під час збору 
медикаментів на потреби учасників громадського протистояння під 
час проведення євромайданів та силових структур у зоні проведення 
АТО. При цьому вони створювали власні та входили до добро-
вольчих батальйонів, надавали медичну допомогу у прифронтових 
лікарнях та забезпечували їх необхідним обладнанням. І саме 
волонтери-медики до налагодження стабільної роботи медичних 
служб під час бойових дій здійснювали ці функції. Брак досвіду щодо 
залучення цивільних волонтерів-медиків до роботи у силових 
підрозділах виявив низку адміністративних вад [4].  

Необхідно також відзначити вагомий внесок українських гро-
мадян, які у волонтерській роботі використовують комп’ютерні тех-
нології. Так, під час проведення євромайданів вони створювали 
сайти, які забезпечували інформаційну підтримку їх учасників, 
допомагали координувати спільні протестні дії. Події на Сході 
України перепрофілювали діяльність ІТ-волонтерів, які почали за-
йматися розробкою електронних планшетів для артилеристів, 
автоматизацією армійських систем зв’язку, створенням безпілотних 
літальних апаратів тощо [2]. 

Загалом, волонтери можуть виконувати будь-яку роботу, а не 
тільки елементарні речі, що не вимагають професійної підготовки. 
Волонтер – це не тільки помічник, чи соціальний працівник, що 
піклується про оточуючих, він може бути вчителем, фахівцем з 
комп’ютерів, політиком, інженером або дизайнером. Головне, щоб 
робота волонтерів була організована ефективно і велася професійно. 

 



70 

Література 
1. Волонтерство. Порадник для організатора волонтерського руху / 

Укладач Лях Т. Л., авт. кол.: О. В. Безпалько, Н. В. Заверіко, І. Д. Звєрєва, 
Н. В. Зімовець та ін. – К., 2001. 

2. ІТ-волонтерство «Армії SOS». [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  

3. http://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/10/16/182233/  
4. Ларіонова Н., Кратінова В., Караман О. Історико-феноменологічний 

аналіз волонтерства / Н. Ларіонова, В. Кратінова, О. Караман // Соціальна 
педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 99–105. 

5. У юридичних тенетах. Історія одного медика-добровольця [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2014/07/2/173771/ 

 
 
 

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ (2014–2015 рр.) 
 

А. Г. Каплун, А. С. Татарська 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг 

(волонтерська діяльність) – це добровільна неприбуткова діяльність 
фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на надання допомоги осо-
бам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера. Вона ґрунту-
ється на таких основоположних засадах: добровільність та доброчин-
ність, законність, гуманність та гідність, спільність інтересів і рівність 
прав її учасників, гласність, відповідальність, конфіденційність. 

Така діяльність провадиться шляхом: 
а) надання допомоги особам, які перебувають у складних жит-

тєвих обставинах (за місцем проживання особи, у стаціонарних 
інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та 
закладах; в установах та закладах денного перебування; у територі-
альних центрах соціального обслуговування; в установах та закладах 
тимчасового або постійного перебування та в інших закладах 
соціальної підтримки);  

б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у волон-
терській діяльності;  

в) встановлення зв’язків із міжнародними волонтерськими орга-
нізаціями [3]. 


