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ІСТОРІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО І ДОБРОВОЛЬЧОГО РУХУ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
І.О. Лощенко, С.О. Водяницький 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
 

Разом із відновленням традицій благодійності як невід’ємна її 
складова у незалежній Україні починає активно розвиватися волон-
терський рух. Це благодійна діяльність, яка здійснюється фізичними 
особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, 
просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і 
суспільства загалом. 

Як суспільний рух волонтерство виникло на Заході, а першими 
волонтерами були самаритяни, які надавали допомогу усім, хто її 
потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення волон-
терства вже з середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком 
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виникнення волонтерського руху у світі. Саме в цей період Анрі 
Дюран, відомий французький письменник-журналіст, вражений 
наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створити 
Червоний Хрест – організацію, яка б працювала на волонтерських 
засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та поране-
ним. Принципами, сформульованими Анрі Дюраном, керуються 
волонтерські організації усього світу. 

У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується 
початком 90-х років XX ст., коли було створено службу під назвою 
«Телефон Довіри», де працювали волонтери. Із 1992 року в Україні 
почала активно розвиватися мережа соціальних служб для молоді. 
Головна мета їхньої діяльності – реалізація державної молодіжної 
політики. Саме створення центрів соціальних служб для молоді 
спричинило активний розвиток волонтерського руху. Офіційно його 
визнано Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня  
2003 р. Щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. 

Сутність волонтерства полягає в благодійності, що здійсню-
ється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без 
заробітної платні, просування по службі, заради добробуту й про-
цвітання спільнот і суспільства загалом; добровільницькій діяльності, 
заснованої на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам 
людства; отриманні всебічного задоволення особистих і соціальних 
потреб шляхом надання допомоги іншим людям [1]. 

Найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер час-
тину свого особистого часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно 
витрачає на здійснення діяльності, яка є корисною людям і 
суспільству загалом. 

Виділено найважливіші риси волонтерства. Серед них: 
–  турбота про людей. Адже співчуття, моральна підтримка, 

допомога, піклування сприяють формуванню важливої для людсь-
кого суспільства атмосфери – взаємопідтримки. Для соціально-педа-
гогічної роботи це важливий ресурс, який допомагає створювати 
безпечне середовище для існування та розвитку кожного члена 
суспільства; 

–  солідарність і гуманна корисливість. Люди добровільно 
жертвують своїм часом заради встановлення взаємодовіри та причет-
ності, що робить їх зацікавленими в благополуччі інших; 

–  духовна якість і громадянська чеснота. Адже його значення 
полягає не лише в тому, що ми робимо через любов та співчуття до 
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інших, а й те, як це впливає на людину, яка надає добровільну 
допомогу; 

–  багате джерело людського досвіду. Під «людським досві-
дом» розуміють досвід, який набуває людина в процесі взаємодії з 
іншими людьми, соціальними групами, державою. Милосердя, 
толерантність, солідарність, співробітництво, подолання конфліктів, 
лобіювання, емоційні й соціальні зв’язки, захист від небезпечного 
впливу тощо. Можливість ділитися, обговорювати, переймати більш 
ефективні форми, методи – це можливість напрацьовувати та вдоско-
налювати цей неформальний суспільний фонд вмінь та навичок 
встановлення й підтримки стосунків; 

–  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 
позиції. Громадянськість, взаємодовіра, солідарність і відповідаль-
ність, підкріплені соціальними відносинами, які базуються на схожих 
світоглядних установках і спільності обов’язків, є взаємодоповню-
ючими цінностями; 

–  етичний стандарт, який обумовлює якість людських 
взаємостосунків; 

–  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 з найголовніших засобів примирення та відновлення 
розділеного суспільства, оскільки ця діяльність здійснюється без 
дискримінації за певними ознаками; 

–  нове бачення соціальної діяльності. Воно полягає в новому 
ставленні до зайнятості в галузі соціального захисту. Людина, яка 
бере участь у волонтерських програмах, отримує повну ясність у 
мотивації своєї праці. Первинним для неї є вже не компенсація за 
працю, а результат – допомога, вирішення проблеми тощо, а для руху 
в цілому – охоплення всього спектра суспільних проблем [2]. 

На думку вітчизняного науковця Н.В. Заверико, історія волон-
терства в Україні нараховує понад сто років. Першими вітчизняними 
волонтерами можна вважати представників Червоного Хреста, який 
організовував добровільний запис у сестри милосердя для роботи в 
шпиталях та лікарнях для бідних [3]. 
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У своїй первинній суті поняття «волонтерство» прийшло до нас 
разом зі словами «громадянське суспільство» та «демократія», 
«громадські організації». 

Волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Без 
участі волонтерів важко уявити громадські організації й благодій-
ність взагалі, без них унеможливлюється якісний суспільний конт-
роль за діями влади та бізнесу. Без волонтерів бракує енергії для 
будівництва суспільства, не вистачає сил і часу на людей, які пот-
ребують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для розв’язан-
ня соціальних проблем [4]. 

Отже, сьогодні в кожній області, кожному місті та майже 
кожному селищі нашої держави є хоча б одна група волонтерів, що 
свідчить про визнання українським суспільством значущості 
волонтерської діяльності та повернення до християнських цінностей 
милосердя та благодійності. Це ще раз засвідчує те, що милосердя та 
благодійність залишаються незмінними атрибутами життя людини в 
сучасних соціокультурних умовах. 
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