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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, 
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відмовлявся приймати оплату. В подальшому волонтерство пов’язане 
з діяльністю перших некомерційних громадських організацій – 
земств, вчителі й лікарі яких багато робили для селянства. Зарод-
жується перший жіночий волонтерський рух – сестер милосердя, які 
у воєнних умовах відправлялися на фронт допомагати пораненим 
бійцям. 

В радянські часи діяли піонерські та комсомольські загони, які 
надавали допомогу літнім людям по господарству: кололи дрова, 
носили воду, прибирали в житлах, на подвір’ях тощо. Варто згадати 
книгу Аркадія Гайдара «Тимур і його команда» з однойменним філь-
мом за цим твором. Таким чином зародився так званий тимурівський 
рух (в м. Харкові є навіть вулиця Тимурівців), де його учасники 
брали шефство над старими і надавали їм безкорисну допомогу. 

Безумовно, не обходилося тут і без негативу, зловживань. Доб-
ровольча (волонтерська) діяльність часто підмінялась поняттям «гро-
мадська діяльність», якою позначають будь-яку корисну діяльність 
для блага суспільства. Подекуди партійні та комсомольські органи 
примусово змушували волонтерів-тимурівців виконувати не властиву 
їм роботу, зокрема копати канави чи переміщувати землю, вантажі 
тощо, чим повинні були займатися професійні землекопи, вантаж-
ники. Таким чином уявлення про трудову діяльність на добровільних 
засадах було спотворене. 

Після розпаду СРСР волонтерський рух в Україні пішов на 
спад. Люди все більше почали думати про виживання, праця для 
блага інших почала зникати на роки. 

Проте на кінець минулого століття волонтерська активність 
серед загалу почала, хоч і повільно, але знову зростати. Все більше 
людей проявляють соціальну активність і свідомість. Молодь бере 
участь у акціях допомоги дітям-сиротам, людям з обмеженими мож-
ливостями, хворим, здають донорську кров, займаються приби-
ранням вулиць, дворів, місць відпочинку тощо. 

Волонтерський рух – явище міжнародне, інтернаціональне. 
Зародилося воно як таке на початку 1920-х років після закінчення 
Першої світової війни, однієї з найруйнівніших у світовій історії. 
Групи добровольців із різних країн Європи зібралися, щоб спільними 
зусиллями відбудувати зруйноване містечко поблизу Вердена. 
Наслідком цієї події стало створення міжнародної волонтерської 
організації Service Civil International, яка послужила прикладом для 
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створення багатьох інших добровольчих організацій. Метою міжна-
родного волонтерського руху стало досягнення миру, свободи, 
безпеки і справедливості для усіх народів, визнання права кожної 
жінки, чоловіка чи дитини брати участь в організації волонтерського 
руху. 

Нині в усьому світі налічуються сотні тисяч дрібних і крупних 
рухів волонтерів, що мають професійний міжнародний статус, 
більшість яких діють під егідою ООН та ЮНЕСКО. Мета в кожного 
руху різна, своя, проте вона в більшості країн єдина: надавати 
добровільну безкорисну допомогу нужденним. 

Що мотивує людей працювати добровільно? Причин тут існує 
немало. Це, перш за все, допомагати нужденним людям. Це і бажання 
навчитись чомусь новому, мати якесь заняття, задовольняти власні 
бажання, познайомитися з новими людьми, відповідати людям доб-
ром на добро тощо. Тобто, волонтерська робота допомагає у задово-
ленні таких потреб, як контакти з новими людьми, самозадоволення, 
просування якихось цінностей. 

Опитування, що проводилися в різні часи у різних країнах серед 
найрізноманітніших верств волонтерів, засвідчують, що більшість з 
них стали волонтерами із глибокого співчуття до нужденних людей, 
їх зацікавили конкретні задачі, поставлені у добровольчому проекті, 
вони беруть участь у волонтерських програмах з метою отримати 
новий погляд на життя, людей, роботу.  

Близько третини населення Німеччини, Ірландії є волонтерами, 
досвід волонтерства має значна частина населення Франції, Японії, 
інших країн світу. Активізувався останнім часом волонтерський рух 
у Росії, особливо шкільний рух: школярі-добровольці займаються 
збиранням речей або організацією святкових концертів для дітей-
сиріт, роздаванням подарунків ветеранам війни. Останнім часом 
поширюється робота щодо профілактики вживання наркотиків, 
пропаганди здорового способу життя. 

В США для добровольців передбачаються суттєві пільги, у тому 
числі під час прийому на службу до найпрестижніших комерційних 
компаній. Ця країна має чи не найбагатший у світі досвід добро-
вольчої діяльності, до якої залучені навіть діти, починаючи з 4-х 
років. Доброчинство представлене чисельними центрами волонтерсь-
кого руху, зокрема релігійними. Ці організації утримують лікарні для 
людей, які не мають можливостей сплачувати медичну страховку, 
школи, приюти для безхатніх, хоспіси, телефонні служби довіри. 
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Рух безкорисної допомоги останнім часом досягнув вершини 
розвитку за весь час незалежності і в Україні. Волонтери допома-
гають сиротам, інвалідам, пенсіонерам, беруть участь у соціальних 
акціях. Мотивація більшості з них: «хтось має допомогти людям, які 
опинились у скрутних життєвих обставинах», або ж волонтерство 
надає їм «можливість самореалізуватися». 

Активізація волонтерського руху в Україні розпочалася з кінця 
2013 року, з Майдану. Небайдужі українці допомагають українській 
армії на Сході. Під час антитерористичної операції волонтерські 
групи надають солдатам тепловізори, окуляри нічного бачення, 
радіостанції. Кожна волонтерська група має свій напрямок допомоги. 
Волонтерська мережа розвинулася і стала серйозною силою в бо-
ротьбі проти агресора. Жінки-волонтери доглядають за пораненими 
бійцями, часто купують пораненим речі за свій рахунок. Тому часто 
волонтери стають мішенями для бойовиків. Зі свого боку, бійці 
української армії вважають, що без добровільних помічників вони 
воювали б на порядок гірше. 

У Харкові майже 8 років існує «Харківський волонтерський 
центр». Тут усі бажаючі – від малюків і до літніх людей – допома-
гають і пенсіонерам, і переселенцям. Харків’яни вишукують ресурси 
для допомоги переселенцям та армії. Окрім цього, продовжують 
займатися своєю справою постійно діючі організації, які дбають про 
соціально незахищених людей. Вони вважають: почуття, що допоміг 
комусь – це як наркотик, від якого не хочеться відмовлятись. 

Подекуди в Україні дехто ще ставиться до волонтерського руху 
з недовірою, пам’ятаючи про добровільно-примусові громадські 
роботи у нашому недалекому радянському минулому. Дещо гальмує 
розвиток волонтерського руху в нашій країні відсутність звички до 
громадянської ініціативи. Але, незважаючи на стримуючі фактори, 
розвиток волонтерського руху в країні протікає досить інтенсивно. 
Створюються нові організації, збираються кошти, реалізуються нові 
проекти. В Україні волонтерський рух за підтримки держави давно й 
успішно реалізує програми, пов’язані з добровольчою діяльністю 
пенсіонерів. І, зазвичай, волонтерський рух враховує і світовий 
досвід. 

Для подальшого розвитку волонтерського руху в Україні і 
залучення до нього нових учасників дехто з активістів цього руху, 
зокрема Денис Дзензерський, пропонують ініціювати створення сис-
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теми підготовки волонтерів з числа студентів і школярів; розвивати 
систему волонтерського руху серед жінок з метою їх психологічної і 
фізичної допомоги матерям, чиї діти знаходяться на тривалому 
лікуванні, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, нала-
годити опіку над дітьми з неблагополучних сімей; оголосити все-
український молодіжний конкурс нових ідей для розвитку волон-
терського руху тощо. 
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Стаття присвячена дослідженню такого феномену як волон-
терство. Актуальність теми зумовлена тим, що саме сьогодні в 
Україні волонтерська діяльність найвища у світі і підтверджує 
прагнення населення побудувати демократичне суспільство. Основна 
мета – визначити кроки становлення волонтаріату. Для досягнення 
мети необхідним є вирішення наступних завдань:  

1) схарактеризувати віхи волонтерства в Україні;  
2) показати зв’язок доброчинності, що є природною для 

українства, з волонтаріатом;  
3) з’ясувати обізнаність молоді в питанні волонтерства. 
Зародження волонтерського руху досить складно простежити 

через брак відповідних джерел. Першими волонтерами можемо 
вважати самаритян, які надавали допомогу усім, хто її потребував.  

Доброчинність з давнини притаманна українському народу. В 
Україні з давнини існувала праця на користь суспільства, її витоки та 
поширення нерозривно пов’язані з походженням і самою суттю 
народу. Поширені у східних слов’ян безоплатні громадські роботи, 
що мали характер суспільної допомоги і називалися толокою, вико-
ристовувались у сільському господарстві, на будівництві, подекуди 
практикуються й зараз. 

Зустрічається багато згадок про суспільно корисну працю в 
Київської Русі. Прикладом слугує діяльність князів Володимира 


