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…Троє людей працювало на будівництві. Всі вони виконували 

однакову роботу, але коли їх запитали, що роблять, то відповіді 
були різними. Так, перший будівельник сказав: «Розбиваю каміння», 
другий повідомив: «Заробляю на життя». А третій відповів: « 
Допомагаю будувати храм». 

Пітер Шульц 
 

Волонтерство – діяльність прагматична та егоїстична в хо-
рошому розумінні цього слова, це дуже відповідальна робота. До 
того ж, волонтерська ініціатива не просто прояв доброї волі, а й 
велика відповідальність. І цю відповідальність, з одного боку, 
розділяють організації, що залучають волонтерську працю, а з іншого – 
активні, небайдужі люди. Волонтер – це «людина, яка хоче волон-
терити, має це робити свідомо та відповідально. Для волонтера не 
достатньо бути просто добрим, потрібно бачити кінцеву мету своєї 
роботи, розуміти, яку суспільну користь вона приносить, усвідом-
лювати, що особисто йому дає волонтерство, які розвиває риси 
характеру, професійні навички тощо»[2]. Організація, що залучає 
волонтерів, також має бути свідомою і відповідальною у роботі з 
добровольцями, створювати всі необхідні для них умови, поважати 
їхні права та людську гідність[2]. Для порівняння – в Німеччині існує 
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Академія волонтерства, навчальний заклад, де готують фахівців для 
роботи з волонтерами. Там менеджер волонтерських програм – це 
така ж професія, як економіст, соціальний працівник чи журналіст. А 
отже, йдеться не лише про фахову підготовку волонтера, але й про 
розвинуту систему залучення одержаних ним компетенцій в органі-
заціях та компаніях, де така праця буде затребуваною. Загалом у 
країнах з розвинутою і такою, що формується, ринковою економі-
кою, усі організації зазвичай поділяють на три сектори: державний, 
комерційний і некомерційний. Перший сектор об’єднує державні та 
муніципальні організації, тобто організації, майно яких є державною 
чи муніципальною власністю. Другий сектор – приватні комерційні 
організації, тобто організації, основною метою діяльності яких є 
одержання прибутку і майно яких не є державною чи муніципальною 
власністю. Третій сектор – приватні некомерційні організації. 
Першою ознакою, що вирізняє організації третього сектора, є та, 
що одержання прибутку не є їхньою основною метою і прибуток не 
розподіляється серед членів організації. Друга особливість – майно 
цих організацій не є державною чи приватною власністю [1, с. 54]. 
Досвід демократій світу свідчить, що громадянське суспільство не 
може існувати без розвинутої мережі неприбуткових, насамперед, 
неполітичних, об’єднань громадян, що забезпечує участь широких кіл 
громадськості в процесі розвитку. Такі об’єднання виконують 
функції посередника між державою і різними соціальними групами, 
захищаючи їхні права й інтереси; вони запобігають монополізації 
державою політичної, економічної та інших сфер життя суспільства, 
забезпечуючи громадський контроль за діяльністю держави і її 
структур. Для визначення діяльності недержавних неприбуткових 
організацій в міжнародній практиці використовують два терміни: 
недержавні (non-goverment organizations NGO) і неприбуткові 
організації (НУО, not for profit, non-profit organizations NPO). Остан-
нім часом досить популярним став ще один термін – private voluntary 
organization (PVO), що в перекладі означає «приватні волонтерські 
організації»). Однією з перших міжнародних НУО була «Міжнародна 
Комісія Червоного Хреста» (International Committee of the Red Cross), 
заснована в 1863 р. Сам термін «недержавна організація» (non-
governmental organization) було введено в обіг Організацією Об’єд-
наних Націй у 1945 р. Договором ООН [4]. «Такі організації викону-
ють функцію захисту національного соціально-культурного просто-
ру, сприяють розширенню сфери впливу учасників соціально-
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культурного процесу. Організації третього сектора здійснюють 
суспільно-корисну діяльність, надаючи послуги там, де з якихось при-
чин цього не робить держава чи приватне підприємництво» [1, с. 55].  

Якщо в бізнесі основним показником успішності діяльності 
менеджерів є прибуток, а більшість інноваційних проектів зосеред-
жено якраз на збільшенні прибутку, то в менеджменті НУО самоцін-
ністю є діяльність організації, що спрямована на вирішення соціаль-
них проблем і базується на гуманітарних цінностях суспільства.  

Працівників третього сектору можна поділити на дві категорії: 
волонтери і штатні працівники. Не всі люди, які працюють у 
міжнародних НУО, є волонтерами. Соціологи встановили, що весь 
персонал НУО, як правило, розділяє цінності й цілі організації, в якій 
вони працюють. Волонтери, які також є частиною штату НУО, мають 
кілька цілей. По-перше, це реалізація альтруїстичних переконань, а 
по-друге, – набуття певного досвіду роботи в міжнародній полікуль-
турній сфері. Найбільш дискутивним на сьогодні є питання про 
мотивацію волонтерської діяльності, оскільки пояснення, що людину 
переважно спонукає до дії альтруїзм, багато хто не сприймає як 
переконливе [2]. 

Отже, мотивація – це те, що штовхає людину вчинити певну дію 
відповідно до потреби, що виникла. Мотивації належить провідне 
місце в структурі поведінки особистості. Вона є одним із основних 
понять, які використовуються для пояснення спонукання, діяльності 
в цілому. Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факто-
рів, які визначають активність особистості; усі мотиви, потреби, 
стимули, ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини; 
процес формування мотиву [3, с. 42]. 

З досвіду роботи з волонтерами фахівці доходять висновку, що 
мотивація не є однаковою для переважної більшості учасників. Для 
одних волонтерство – це простір для самореалізації. Для інших – 
спосіб здобути новий досвід, зав’язати корисні знайомства, зустріти 
нових друзів. Для третіх – початок професійної кар’єри або можли-
вість вдосконалити професійні навички. Для четвертих – інструмент 
суспільних перетворень та змін. Цей перелік варіюється. Існують ще 
так звані емоційні вигоди від волонтерства – коли людина допомагає 
іншим, бо хоче зробити цей світ трохи кращим, а сама – стати 
благороднішою. «У нашій країні волонтерських рух набирає все 
більших обертів, і це чудово! Волонтерство прийнято вважати благо-
родною справою, яку ми робимо для інших. Проте зворотнім ьоком 
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благородства є прагматизм. Волонтерство – діяльність прагматична 
та егоїстична у хорошому розумінні. Адже, допомагаючи іншим, ми 
допомагаємо перш за все собі. Яскрава ілюстрація – Майдан, що був 
побудований на принципах самоорганізації та волонтерства. І це 
свідчить про якісні зміни світогляду та світовідчуття українського 
народу», – зазначає очільниця Центру волонтеріату «Добра Воля» 
Тетяна Гончарук [2]. 

Вона ж зазначає, що мають місце й неприємні моменти, 
пов’язані зі зловживанням волонтерською працею з боку непорядних 
працедавців. Йдеться про випадки, коли, зокрема, молоді люди 
розчаровувалися у волонтерстві саме тому, що до них ставилися як 
до «безкоштовної робочої сили», не поважали їхніх прав, не 
дякували. Подекуди низький рівень ділової культури та етики стає 
причиною упереджень і негативних відгуків про волонтерську 
діяльність. Проте помилки в роботі з волонтерами обумовлені ще й 
браком знань і досвіду менеджменту волонтерських програм. Буває 
так, що організація хоче залучати волонтерську працю, але сама до 
кінця не розуміє для чого їй волонтери і як з ними працювати. У 
результаті, припускається багатьох помилок. А відомо ж, що моти-
вація персоналу, зайнятого у сфері соціальної праці, має специфічні 
форми впливу в кожному із основних напрямів – матеріальній, 
трудовій, статусній мотивації. 
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