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Незаперечним є той факт, що потреби населення у соціальній 
допомозі, психологічній підтримці і захисті завжди були актуальни-
ми. Тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологіч-
ної роботи з різними верствами населення добровільних помічників-
волонтерів. 

Слово «волонтер» з французької означає доброволець. Волон-
терами спочатку називали тільки тих людей, які виключно зі свого 
бажання вступали на військову службу. 

Волонтер – це людина, яка добровільно, не переслідуючи корис-
ливих цілей, займається діяльністю на користь суспільства, не 
отримуючи за це грошової винагороди [1]. 

У загальному розумінні волонтерство – це той внесок, який 
робиться фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, 
без заробітної платні, без просування по службі, для добробуту і 
процвітання спільнот та суспільства в цілому. Волонтерський рух 
також є основою діяльності недержавних та громадських організацій, 
професіональних організацій та профспілок [2]. 

Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло 
на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали 
надавати допомогу усім, хто її потребував. 

 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у 
світі, коли Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-
журналіст, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, 
запропонував створення Червоного Хреста – організації, яка б пра-
цювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допо-
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могу полоненим та пораненим. Принципами, сформульованими Анрі 
Дюраном, керуються і досі волонтерські організації усього світу. 

Безперечно, кожній людині знайоме ім’я Блаженної матері 
Терези, католицької черниці, засновниці доброчинних місій, лауреата 
Нобелівської премії миру за 1979 рік. Впродовж понад сорока років 
вона допомагала злиденним, хворим і сиротам в місті Калькутта в 
Індії. Зростаючи під керівництвом матері Терези, доброчинні місії 
розповсюдили свою діяльність на інші країни. На порозі 70-х років 
мати Тереза здобула міжнародну відомість і визнання як заступниця 
злиденних і безпомічних, а після смерті була беатифікована як 
блаженна .  

У пошуках історичних витоків волонтерства в Україні дослід-
ниця Адріана Огорчак зазначає, що «українці завжди опікувалися 
старими та немічними, вдовами, сиротами. Сильний допомагав слаб-
шому. Великі справи робили разом. Чуйність, ніжність у взаєминах 
між людьми викликали захоплення у мандрівників, які приходили до 
нас із далеких країн». Усім відомі імена Костянтина Острозького, 
Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, які не 
тільки були відомими політичними діячами, але й меценатами і 
благодійниками [3, с. 33].  

Сучасний стан та особливості статусу волонтерського руху 
досліджували вчені М. Бостанджогло, Р. Колосова, М. Фурлан,  
К. Хаджи-Міцева, Г. Чейнен, О. Щекова, Д. Еберлі, О. Главник, 
О. Карпенко, Г. Крапівіна, Т. Лях, І. Пінчук та ін. 

Мета статті – дослідити статус сучасного українського волон-
терського руху. 

14 вересня 1990 року в Парижі на XI Всесвітній конференції 
Міжнародної Асоціації добровільних зусиль прийняли Загальну Дек-
ларацію про волонтерську діяльність, згідно з якою вона (діяльність) 
розглядається як інструмент соціального, економічного, культурного, 
екологічного розвитку.  

За даними соціологічного дослідження Інституту Геллапа, 
проведеного в 2008 році, 65% населення Землі беруть участь у 
волонтерській діяльності, що засвідчує популярність волонтерства у 
світі. Волонтерство в Європі – це організований і керований процес 
участі людей у діяльності державних уповноважених органів влади в 
різних недержавних організаціях і установах третього сектору. 
Європейська волонтерська служба (ЄВС) – це чудова можливість для 
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молоді, допомагаючи іншим, провести від 2 до 12 місяців з користю в 
одній із країн Європейського Союзу, вивчити іноземну мову, 
дізнатися про культуру європейської країни, знайти нових друзів, 
навчитися багатьом цікавим речам та розширити свій кругозір. Ця 
програма допомагає професійному та особистісному росту молодої 
людини. 

В Україні волонтерство з’явилося на початку 90-х минулого 
століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 р., якою також затверджено «Положення 
про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг». 

Основною проблемою діяльності волонтерів на теренах нашої 
держави є практично повна відсутність законодавчого поля для 
волонтерської діяльності. Щоправда, 2006 року було запропоновано 
Проект Закону України «про волонтерський рух». Згідно з Проектом 
Закону України «Про волонтерський рух» основними напрямами 
волонтерської діяльності є: надання відповідно до Закону України 
«Про соціальні послуги» допомоги окремим соціальним групам чи 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги [4]. 

На думку Т. Лях, саме поняття «волонтер» може мати різне 
значення для різних людей, наприклад, волонтерською діяльністю 
вважається і донорська здача крові, і робота на якусь політичну 
партію, і участь у релігійних церемоніях [5, с.28].  

Але сучасна ситуація в Україні змінила звичайний стан речей – 
волонтери та благодійники стали новими лідерами суспільства. Це 
сталося не просто так: значні досягнення та перемоги супроводжу-
ються складними та надзвичайними викликами. Нові проблеми в 
Україні потребують нових підходів, активної співпраці з міжнародною 
гуманітарною спільнотою, державою та суспільством. Благодійність 
набирає обертів, і цей процес не зупинити. З’явилося навіть нове 
поняття, як-от: 

 волонтерський рух допомоги українським військовим – всеукра-
їнський волонтерський рух із забезпечення ресурсами українських 
військових (Збройних сил, Національної гвардії тощо) під час 
російсько-української війни 2014 року. Виник стихійно із початком 
військового конфлікту в різних регіонах України. 

Рух також має потужне крило на всій території України, яке 
допомагає вимушеним переселенцям із Криму та Донбасу [6]. 
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Немає точної дати утворення волонтерського руху з допомоги 
армії в цілому в Україні, як і точної дати формування їх у волон-
терські організації. Початком можна вважати волонтерський рух під 
час Революції гідності, після початкуРосійської інтервенції до Криму 
20 лютого 2014 року. Від початку листопада в Україні діє громадська 
організація «Асоціація народних волонтерів», до якої увійшли 
волонтерські організації, які регулярно надають допомогу військовим 
і цивільним особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО та їх сім’ям. 
На початку створення тут об’єднано в групу близько 30 найдієвіших 
волонтерських організацій. У системі Міністерства оборони створена 
Рада волонтерів.  

Рівень розвитку благодійності в Україні за минулий рік суттєво 
зріс. Дослідження GfK Ukraine на замовлення ООН показало, що 
більшість наших громадян стала вважати волонтерський рух обов’яз-
ковою складовою громадянського суспiльства. 

Змінилося ставлення суспільства і до благодійності. Наразі 
найбільше жертвують на допомогу армії і хворим дітям [7]. За 
минулий рік кількість зареєстрованих в Україні благодійних фондів 
перевищила 15 тисяч. Психологи пояснюють стрімкий злет благодій-
ності в нашій країні тим, що українці за своєю суттю – дуже чутливі 
люди. У критичних умовах ці якості проявились якнайкраще.  

Відтак, ми можемо зазначити, що волонтерство і благодійність 
набрали в Україні небачених досі масштабів. Волонтерство було 
останнім часом популярним серед молоді, а тепер жертвують на 
добрі справи всі: від школяра до пенсіонера. За даними соціологів, 
майже 78% українців чимось допомагають бійцям та переселенцям, 
частина дає гроші, інші – продукти, речі, особистий час, знання, 
зусилля. Цей потік громадянської активності, який створився спон-
танно, нині потребує спрямування, кращої організації та вишколу. 
Фактично, волонтери взяли на себе функції держави із забезпечення 
армії, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і військових 
госпіталів усім необхідним. 

Сьогодні вже ніхто не має сумніву, якби не волонтери, Україна 
не змогла б дати відсіч ворогові, бо він напав тоді, коли державні 
інститути не працювали. 
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Існує кілька визначень волонтерства, і з переважною більшістю 

з них можна погодитись. Зупинимося на одному з них: «Волонтерст-
во – це доброчинна діяльність, заснована на ідеях безкорисного 
служіння гуманним ідеалам людства і така, що не має за мету 
отримання оплати чи кар’єрного росту: отримання всебічного задово-
лення своїх особистих і соціальних потреб шляхом надання допо-
моги іншим людям». Отже, волонтерська праця передбачає службу 
на благо суспільства, отримання лише моральної віддачі від роботи, 
без будь-яких фінансових заохочень.  

Волонтерство, доброчинність сягає у далеке минуле, у глибоку 
історію нашої країни, коли русичі, виховані на моральних і етичних 
традиціях православ’я, надавали безкорисну допомогу нужденним 
співгромадянам. Згадаймо легендарного давньоруського лікаря 
Агапіта, який, надаючи лікарську (не знахарську!) допомогу хворим, 


