
82 

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 
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Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Останній у 
своєму «Повчанні» радив не забувати про убогих, сиріт і про вдів. За 
литовсько-польської доби розпочинається новий етап доброчинності, 
що постав вже як необхідна умова формування національної дер-
жави. Православні братства не лише навчали дітей, допомагали 
бідним, сиротам і хворим, але й у власний кошт створювали школи, 
притулки, друкарні, шпиталі, реставрували церкви. Опікувалися 
громадськими справами князі Острозькі та Вишневецькі. Завжди 
допомагало скривдженому населенню українське козацтво.  

Поняття «волонтер» відоме з кінця ХVІІІ ст. У 1792 р. за Вели-
кої французької революції розпустили королівську армію, але коли 
Франції знадобився захист від австрійського війська, до національної 
гвардії почали записувалися добровольці. Саме їх називали волон-
терами.  

Упевнено можна говорити про виникнення волонтерства з 
середини XIX ст. 1859 – рік становлення волонтерства у світі. Анрі 
Дюран, французький журналіст, вражений наслідками битви при 
Сольферіно, запропонував створити Червоний Хрест – організацію, 
що працювала б на волонтерських засадах і надавала медичну 
допомогу полоненим та пораненим. Цими принципами керуються й 
досі волонтерські організації світу [2]. 

Прикладом суспільно корисної праці в українських землях  
ХІХ ст. є діяльність цукрозаводчиків Симиренків, Терещенків, 
Харитоненків, які жертвували кошти на громадські потреби, брали 
участь у діяльності різноманітних громадських установ. Першими 
ластівками волонтерства в Україні вважають представників Черво-
ного Хреста, які заявили про себе під час Першої світової війни, у 
багатьох містах діяли цілі медичні комплекси.  

У радянську добу волонтерство набуло рис «почесної» праці на 
користь суспільства у вигляді «суботника», «недільника». Волю 
окремої людини підмінили волею держави, що ставилася вище за 
особистість. В умовах незалежної України перші волонтери з’яви-
лися в 1992 р. Це були представники Корпусу миру США, які діяли у 
двох напрямах: допомога в економічному розвитку та навчання 
англійської мови. Українці подібну діяльність підтримали, і вона 
набула статусу національної. Так, в Україні зареєстрували перший Все-
український суспільний центр «Волонтер», найактивнішим учасни-
ком якого стала молодь. Основна діяльність – організація та прове-
дення міжнародних волонтерських таборів в Україні, координація 
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міжнародних волонтерських обмінів. У травні 1998 р. Україна серед 
країн Центральної та Східної Європи, Азії розпочала реалізацію 
регіональної програми «Ініціативи по роботі на добровільних 
засадах». Ідея започаткування такої програми належала Нью-
Йоркському Інституту Відкритого Суспільства. Вона впроваджується 
через національні відділення. ЇЇ метою є відновлення волонтерства, 
яке повинно стати запорукою громадянського суспільства та 
свідченням незворотності демократичних перетворень у країні.  

З метою популяризації волонтерського руху та публічної оцінки 
діяльності кращих з його представників, у 2006 р. проводився 
Всеукраїнський конкурс «Волонтер року» . 

Ситуація, що склалася в Україні, – унікальна, в нас зароджу-
ється нове демократичне суспільство, що має будуватися на зразках 
гуманізму, рівноправності та свободи. Формальні державні струк-
тури не в змозі реагувати на запити громадськості, тому волон-
терство набуває особливої ваги. Волонтери дбають про літніх людей, 
опікуються сиротами, важкохворими, відстоюють екологічні проекти 
тощо.  

Останній рік наповнив новим змістом діяльність волонтерів. 
Сьогодні через скрутну ситуацію в країні, воєнні дії на сході 
України, перед волонтерами постали нові завдання. Зараз створю-
ються багаточисельні недержавні організації, які допомагають 
військовим у режимі нон-стоп, оскільки останні не можуть чекати 
тендерів і поставок найнеобхідніших продуктів і речей місяць-два. 
Серед організацій виділяються такі: «Крила Фенікса» (голова Ю. 
Бірюков, діє з 04.03.2014 р., назбирала 10 млн грн) – оснащає 
українську армію засобами нелетального захисту, аптечками, продук-
тами, надає допомогу в лікуванні поранених, ремонтує військову 
техніку; фонд «Вільна Україна» (головний натхненник Е. Бейн, який 
жив у 1990-х рр. в Україні, підтримують організацію українські та 
східноєвропейські емігранти, назбирав 2 млн грн) – надає медичну 
допомогу, збирає кошти та організовує трансфер, підтримує 
переселенців, розповсюджує гуманітарну допомогу; «Восток SOS» 
(координатор Н. Удовенко, створена переселенцями, допомогли  
4 тис. біженців) – допомагає звільняти заручників, оповіщає про події 
у регіоні, опікується наданням правових консультацій та лобію-
ванням законопроектів, спрямованих на забезпечення юридичної та 
фінансової підтримки переселенців і постраждалих [1]. Крім великих 
організацій, діють і менші. Так, волонтери Комітету дружин і матерів 
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прикордонників Ізмаїльського прикордонного загону з липня 2014 р. 
до 22 лютого 2015 р. назбирали 88020 грн. За останній місяць 
передали учасникам АТО: шовний матеріал і медикаменти на  
1814 грн, обмундирування – 1537 грн., балаклави – 500 грн [4]. 
Вчинки волонтерів важко переоцінити.  

Важливо, що на сучасному етапі співпраця держави та гро-
мадських організацій вийшла на новий рівень. Сьогодні український 
уряд співпрацює з 88 волонтерськими організаціями [3]. Влада 
визнає колосальну роль волонтерства у суспільному житті і навіть 
розпочала діалог з волонтерами, що здебільшого нагадує монолог. 
Для того, щоб волонтерські організації могли зростати професійно й 
ефективно здійснювати свою діяльність, уряди розвинутих держав 
сприяють їхньому розвитку, і під час прийняття бюджету включають 
кошти на розвиток волонтерства.  

Сучасна волонтерська діяльність має значний потенціал, що 
передусім проявляється у вихованні патріотизму. Іншими словами, 
волонтерство слід розглядати як приклад, що сприяє формуванню 
громадянської відповідальності у молоді, як один із чинних засобів 
розвитку громадянського суспільства. Нами було проведено просвіт-
ницький тренінг для учнів ЗОШ с. Утконосівка, Ізмаїльського райо-
ну, Одеської області на тему: «Хто вони, волонтери?». Після тренінгу 
було здійснено анкетування, в якому взяли участь 75 учнів. Анкету-
вання дало такі результати: на запитання, чи варто пропагувати 
діяльність волонтерів, дали відповідь «так, варто» 99% опитуваних, 
«ні, не слід» – 1%. На запитання, чим викликана допомога війсь-
ковим в АТО, патріотизмом чи лише милосердям, 84% респондентів 
відповіли, що – патріотизмом, 16% – милосердям. Відповідаючи на 
запитання,чи співпали ваші знання про волонтерів з почутою 
інформацією 69% учнів відповіли «так», 31% – «ні». 84% опитуваних 
виявили бажання бути волонтерами.  

Таким чином, дослідження дозволяє стверджувати, що волон-
терська наснага є складовою нашої національної ментальності, що 
формувалася на християнських чеснотах і має тривалу історію. 
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Цель данного доклада – рассмотреть волонтерское движение в 
Украине, проанализировать проблемы, с которыми столкнулось 
волонтерство, и предложить возможные пути их решения, опираясь 
на опыт волонтерского движения в США. 

Волонтерство – это в первую очередь помощь другим, деятель-
ность во благо обществу. Желание человека помогать окружающему 
его обществу, на наш взгляд, не только индивидуальная характерис-
тика самого человека, но и культурная характеристика всего соци-
ума, поэтому можно сказать, что волонтерская деятельность является 
основой создания и развития гражданского общества. Сейчас, когда в 
истории Украины наступили тяжелые времена, волонтерская дея-
тельность приобретает все большие актуальность и распространение. 

Один из авторов этого доклада В.З. Колбая имел уникальную 
возможность побывать в Соединенных Штатах Америки по учени-
ческой программе обмена, и даже был награжден сертификатом 
Госдепартамента США за службу обществу и выполнение более 100 
часов волонтерских работ. На протяжении года он участвовал в 
различных видах волонтерской деятельности, среди которых была 
работа в городской библиотеке, репетиторство, доставка еды в дома 
престарелых. Основываясь на этом опыте мы можем отметить, что 
волонтерская деятельность в Америке организовывается таким 
образом, чтобы участвующие получали удовольствие от своего 


