
0 

УДК 364.45 

КП 06.58.55 

№ держреєстрації 0114U006156 

 

Міністерство соціальної    Національна академія 

політики України                 наук України 

 

Центр перспективних соціальних досліджень 

02100, Київ-100, пров. Будівельників, 5а 

тел./факс (044) 559 94 47 

 

        

 

ЗВІТ 

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

 

ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ ЩОДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З МЕТОЮ ЇЇ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Шифр 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2014 

 

Рукопис закінчено  08 грудня  2014 р. 

 

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ЦПСД, 

протокол від     16.12. 2014р. № 12 



1 

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ 

 

 

Науковий керівник НДР: 

Директор Центру, к. політ. н., доцент    Л.І. Ільчук 

 

Завідувач відділу проблем 

соціальної безпеки, к.соц.н.      О.О. Давидюк 

 

Науковий співробітник  

к.філос.н., доцент        С.П. Плечко 

 

Науковий співробітник       Ю.М. Петренко 

 

Провідний інженер        О.І. Куц 

 

Провідний інженер       І.В. Голубкова 

 

Інженер І категорії        О.М. Штихалюк 

 



2 

РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР:  с. 117,  таблиця 1, 58 джерел. 

Об’єкт дослідження – волонтерська діяльність 

Предмет дослідження – досвід волонтерської діяльності країн 

Європейського Союзу з метою його запровадження в Україні. 

Мета – вивчення практики волонтерської діяльності як різновиду 

благодійної діяльності в країнах Європейського Союзу з метою запровадження 

її в Україні. 

Методами дослідження є загальнонаукові методи сходження від 

абстрактного до конкретного, порівняльного аналізу та синтезу; 

загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, єдності історичного і 

логічного; методи якісного аналізу (змістовна інтерпретація даних) та 

статистичного аналізу (пошук статистичної закономірності), соціальне 

моделювання. 

В ході роботи були розкриті теоретико-методологічні засади 

волонтерської діяльності, як різновиду благодійної діяльності, здійснена 

операціоналізація понятійно-категоріального апарату практики волонтерської 

діяльності. Проаналізована нормативно-законодавча база України з питань 

становлення та розвитку системи волонтерської та благодійної діяльності та 

нормативно-законодавча база країн Європейського Союзу. Досліджена історія 

становлення та розвитку волонтерської діяльності, у тому числі як різновиду 

благодійної діяльності, країн Європейського Союзу та України. Проведена 

класифікація волонтерських груп із врахуванням світового досвіду. Визначено 

мотиваційний компонент волонтерської діяльності. Досліджені механізми 

взаємодії держави та волонтерських організацій в країнах Європейського 

Союзу. 

Результати даної роботи можуть бути використані для обґрунтування 

проектів, програм, організаційно-правових документів при прийнятті рішень 

органами законодавчої та виконавчої влади щодо волонтерської діяльності в 

Україні, при внесенні змін та доповнень в чинне законодавство України із 

врахуванням досвіду країн Європейського Союзу. 

 

 

БЛАГОДІЙНИЦТВО, ВОЛОНТЕР, ВОЛОНТЕРСТВО, ВОЛОНТЕРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА   
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ВСТУП 

Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського 

суспільства. Вона втілює в себе найшляхетніші прагнення людства – прагнення 

миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. Одним із таких 

напрямів соціальної допомоги є участь добровольців у здійснені цілого ряду 

соціальних послуг для тих, хто їх потребує. Іншими словами – волонтерська 

робота.  

Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально-психологічною, 

економічною нестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення, 

зростанням злочинності і насильства. Суттєво додає напруженості ситуація, 

вірніше сказати війна на Сході України. Соціально-психологічні проблеми в 

Україні відобразились на психологічному самопочутті різних верств населення. 

Ще більш відчутно визначились категорії людей, які потребують різного виду 

допомог  ( учасники АТО, молоді люди без жодного заняття, безробітні, діти, 

які не отримують потрібної уваги з боку батьків або не мають батьків, 

пенсіонери, інваліди). Щоб вирішити цю проблему, необхідно апробувати та 

поширити на соціальну сферу України досвід волонтерської діяльності 

передових країн світу, насамперед країн Європейського Союзу.  

Соціальні проблеми мають неухильно розв’язуватись, успіх намічених 

змін залежатиме від кваліфікації працівників зайнятих соціальним 

обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку кадрів. 

Формування великого руху добровольців – є одним з важливих шляхів до 

продуктивної соціальної роботи в будь-якій державі. 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 різних країн світу, в тому числі і 

України. Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у соціальній 

допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникає 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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необхідність у залученні до вирішення соціальних проблем різних верств 

населення добровільних помічників-волонтерів.  

Сам термін "волонтер" в перекладі з англійської мови означає 

"доброволець". Волонтер – це людина, яка добровільно, не переслідуючи 

корисливих цілей, займається діяльністю на користь суспільства, не отримуючи 

за це грошової винагороди. Аналіз наявної теоретичної інформації щодо 

світового досвіду волонтерства та історії розвитку волонтерства в Україні, 

надає можливості зробити висновок, що волонтерство як явище виникло з 

потреби здійснення високомотивованими людьми діяльності, яка на перший 

погляд є достатньо простою, однак все ж таки має досить високий соціальний 

статус. Вважається за доцільне, щоб досягнення результатів даного 

дослідження дало змогу вдосконалити систему мотивування, інформування, 

залучення, створення умов для подальшої діяльності та винагородження 

волонтерів в Україні, а досвід волонтерської діяльності країн ЄС став корисним 

як в політичному, так і в практичному застосування в нашій державі. Залучення 

організаціями, що здійснюють різнорідну діяльність, волонтерів є доволі 

широкий та складний процес, що передбачає створення та реалізацію 

ґрунтовної програми залучення, організації та подальшої співпраці з 

волонтерами, вдосконалення чинного законодавства України. Така програма 

має містити не лише перелік робіт для яких планується залучити додаткових 

людей, але й має враховувати ресурси організації, що дали б змогу це зробити.  

Незважаючи на те, що волонтерська діяльність є неоплачуваною, вона 

потребує ресурсів іншого характеру, а саме: особа чи група осіб, що 

займатиметься організацією волонтерів та їхньої діяльності; створення умов 

для підвищення навичок роботи волонтерів; врахування мотивів, які змушують 

людей займатися таким видом діяльності. Отже, процес залучення волонтерів 

досить тривалий та ресурсновитратний, хоча при ефективній організації їхньої 

діяльності витрачені ресурси не будуть витраченими дарма.  

Аналізуючи ситуацію з волонтерством в Україні, можна зробити висновок 

про те, що волонтерська діяльність, стала хоч і не масовою, проте такою, що 
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дозволяє говорити про себе як про суспільне явище. І хоч воно в Україні ще не 

досліджене на належному рівні, та все ж таки можна навести деякі цікаві факти 

про волонтерський рух в Україні, а саме: 1859 рік вважається роком 

виникнення волонтерського руху у світі. В Україні волонтерство з’явилося на 

початку 90-х минулого століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2003 року; серед волонтерів переважну 

більшість (понад 80%) складає молодь віком від 15 до 19 років, а понад 72% 

волонтерів – жінки; Євро-2012 пов’язують із наймасовішим волонтерським 

проектом в історії України; загалом в Україні під час Євро-2012 було залучено 

понад 12 тисяч волонтерів, 2879 з яких – волонтери УЄФА; 78-річний водій з 

Донецька став найстарішим волонтером в Україні, який працював під час 

проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу; швейцарський 62-

річний бізнесмен приїхав до Києва на велосипеді, де працював під час Євро-

2012 волонтером у сфері антидопінгу; згідно Звіту ООН про стан волонтерства 

в світі (2011), в Україні лише 10% волонтерів залучалися до волонтерської 

діяльності організаціями "третього сектору".  

Волонтери важливі для кожного суспільства, тому що вони працюють без 

користі для себе, показуючи цим суспільству, що є ще в житті речі більш цінні 

ніж отримання матеріальної нагороди. Охорона навколишнього середовища, 

забезпечення учасників АТО всім необхідним для ведення бойових дій, 

культура, розвиток і позитивний імідж країни є основним напрямом роботи 

волонтерів. Ось, що допомагає суспільству впевнено стояти на ногах, а 

волонтеру – отримати задоволення і безцінний життєвий досвід, набути 

професійних знань та навичок. Волонтерська діяльність в Україні є такою, що 

дозволяє говорити про неї як про суспільне явище та як про важливу складову 

діяльності недержавних соціальних служб. Взагалі ж, волонтерство, як можна 

бачити, є запорукою успішного процвітання нашої країни. А волонтери – 

першопрохідці, які вказують шлях до просування України в Європейський 

Союз. 

  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

волонтерської діяльності 

1.1 Волонтерська діяльності у світі та Україні в історичній 

ретроспективі 

П’ятого грудня у всьому світі відзначається Міжнародний День 

Добровольців (Всесвітній день волонтерів). Генеральна Асамблея ООН в 1985 

році запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня Міжнародний день 

добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку. ООН закликала 

держави здійснити заходи з метою підвищення поінформованості про важливий 

внесок служби добровольців і тим самим спонукати ще більше людей в усіх 

сферах діяльності пропонувати свої послуги в якості добровольців як на 

батьківщині, так і за кордоном. Волонтери (добровольці) – це люди, які свій 

вільний час витрачають на благо суспільства. У всесвітній декларації 

Добровольців сказано, що вони мають право присвячувати свій талант, час, 

енергію індивідуальним і колективним акціям, не очікуючи винагороди. 

Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859 рік. Саме тоді 

французький письменник – журналіст Анрі Дюман, вражений кривавими 

картинами битви при Сольфоріно запропонував ідею створення Червоного 

Хреста – організації, яка працювала б на волонтерських засадах і надавала 

першу медичну допомогу пораненим бійцям. Принципами, сформульованими 

Дюманом, керуються сьогодні волонтерські у всьому світі.  

До XIX ст. волонтерство сприймалось, як військова справа, а волонтери – 

романтичні юнаки, які прагнули за покликом серця піти в бій за чужу 

незалежність і обов’язково в далеку екзотичну країну. З XIX ст. волонтерство 

набуває соціального змісту і визначається як добровільна вмотивована, 

неоплачувана діяльність у вільний від основної роботи час, спрямована на 

допомогу інших. 

В країнах Західної Європи і США волонтерський рух почав активно 

розвиватися в XIX ст., як рух "дружніх візитерів", сестер милосердя, самаритян, 

місіонерів. Волонтерами були, як правило, приватні особи, громадські діячі 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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(Д.Адамс, М.Річмонд, А.Соломон), релігійні діячі (пастор С.Барнетт, Ч.Вара). В 

20-ті роки XX ст. з’являються перші міжнародні робочі табори добровольців, 

європейські служби добровільної праці. Після Першої Світової Війни в 20-ті 

роки французи і німці, зустрівшись, вирішили, що: "краще працювати разом, 

ніж воювати один проти іншого". 

Ця чудова думка стала потім девізом волонтерського руху. У 20-ті роки у 

Франції біля Вердена був організований перший волонтерський загін, за участі 

французької та німецької молоді. Волонтери відновлювали зруйновані Першою 

світовою війною ферми, не отримуючи за свою працю кошти. При цьому, 

зацікавлена сторона забезпечувала добровільних працівників житлом, 

харчуванням, медичним страхуванням – цей принцип організації 

волонтерського руху зберігся і в наш час. З цього й почала свою діяльність 

Міжнародна громадська служба, яку заснував П’єр Сересоль, у 1920 році, як 

гуманітарний рух. Принцип якої "не говорити, а діяти" [1]. Розквіт 

волонтерського руху в США припадає на 30-ті роки, в цей час в ньому 

приймало участь близько 3-х мільйонів молоді. Президентом Ф. Рузвельтом 

була створена волонтерська організація Civilian Conservation Corps для 

зниження рівня безробіття. 

Наступний розквіт волонтерства в США починається з 1961 року, коли 

Президент Кеннеді створив організацію "Служба миру".  У 1970 році в Ізраїлі 

була створена національна цивільна служба для того, щоб забезпечувати 

можливість волонтерського служіння для релігійних єврейських дівчат, які 

згідно закону не повинні проходити військову службу [2]. 

У Європі з 80-х років волонтерські загони широко розповсюджують 

екологічні проекти. В США починає з 1993 року, при Президенті Б.Клінтоні, 

волонтерських рух досяг найбільших розмахів. Оскільки Президент фінансував 

волонтерські служби, до 1996 року волонтерів стало уже 35 тис. В Парижі 14 

вересня 1990 року на XI Всесвітній конференції Міжнародної Асоціації 

добровільних зусиль була прийнята Загальна декларація волонтерів. В ній 

http://ua-referat.com/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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визначають цілі, значення, принципи руху. Сьогодні волонтерські організації 

існують у 80 країнах світу. 

Волонтерська діяльність з давніх-давен була притаманна українському 

народу. Адже у словнику української мови поданий ряд слів-синонімів 

(доброчинність, доброчинство, добродійство, добродіяння, благодіяння...), які 

мають однакове тлумачення: "надавати допомогу, сприяти кому-небудь у 

чомусь". Історія доброчинства в Україні та Росії, налічує більше ніж 100 років. 

На Русі завжди були люди, які безкоштовно давали допомогу хворим та 

нужденним. Перші вітчизняні добровольці – Червоний Хрест, організований 

добровільний запис в сестри милосердя для шпиталю і лікарень для хворих. 

Перед Першою Світовою Війною Велика княгиня Єлизавета Федорівна на свої 

кошти створила Марфо-Маріїнський притулок в Москві. Не тільки під час 

війни, а й в період революції сестри підбирали на вулицях поранених і лікували 

їх, кормили голодних. 

В Україні поняття "волонтер" до 90-х XX століття не існувало. Людей, що 

займалися суспільно-корисною справою називали доброчинцями, 

благодійниками, альтруїстами, громадськими діячами, меценатами (Князь 

Володимир, Ярослав Мудрий, Гетьман Петро Сагайдачний, Мазепа), приватні 

благодійники Терещенки, Семеренти, Броцькі.  

В Радянський період, коли благо держави ставилось вище блага окремої 

людини, поняття доброволець мало яскраво виражене ідейно-патріотичне 

забарвлення: так називалася людина, яка добровільно визнавалася служити 

інтересам не окремих громадян, а партії, комуністичній ідеї, соціалістичній 

державі. В цей час поняття радянської людини, як громадянина передбачало 

наявність у неї суспільного навантаження: зокрема, це стосувалося пенсіонерів, 

комсомольців та комуністів, яке здійснювалося у формах шефства над дітьми, 

школами, ветеранами; наставництва над важковиховуваними, участі в 

суботниках, членстві у тимурівських загонах, добровільних народних 

дружинах [3]. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
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У 90-х роках з розвитком мережі центрів ССМ (соціальні служби для 

молоді) і браком професійних кадрів виникає необхідність у залученні 

соціально активних добровольців до соціальної роботи. Український народ 

після активного волевиявлення у 1991 році свого прагнення жити у незалежній, 

самостійній державі одержав унікальну можливість утвердити себе серед 

розвинутих цивілізованих країн світу. Сьогодні в Україні зароджується 

демократичне суспільство, яке має базуватися на принципах свободи, творчості 

та гуманізму. Формальні державні структури не в змозі реагувати на всі запити 

суспільства, тому особливої ваги набуває громадський рух. Про те, що цей 

процес розпочався і триває, не дивлячись на труднощі, свідчить поява сучасних 

недержавних організацій, кількість яких сягнула понад 20 тисяч. Однак, лише 

незначна частина цих організацій працює з волонтерами. 

У травні 1998 року Україна серед інших країн Центральної та Східної 

Європи, а також кількох країн Азії розпочала реалізацію регіональної програми, 

"Ініціативи по роботі на добровільних засадах". Ідея програми належить Нью-

Йоркському Інституту Відкритого Суспільства (більш відомого як Фонд 

Сороса), і впроваджується вона через мережу національних відділень. 

Головною метою програми є відновлення руху волонтерів у згаданих країнах, 

як запоруки громадського суспільства та незворотності демократичних 

перетворень, збільшення частки добровільної праці громадян, спрямованої на 

розв’язання конкретних проблем [4]. 

До своїх цілення і завдань в Україні програма передусім відносить: 

активізацію громадською діяльності в України шляхом розвитку руху 

волонтерів, спрямованого на якнайширше залучення населення до суспільно 

корисної праці на добровільних засадах у громадських організаціях, службах 

соціального захисту та медичній сфері для допомоги у розв’язанні проблем 

суспільства. У межах цієї програми був створений Центр волонтеріату "Добра 

воля", який почав залучати волонтерів і спрямовувати їх у громадські 

організації. З 1998 року тренінг з волонтерського менеджменту пройшли 

представники більше ніж сорок організацій. Для популяризації волонтерського 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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руху було видано книжку "Доброчинність в Україні: минуле, сучасність, 

майбутнє", п’ять бюлетенів "Добра воля" та підручник "Управління діяльністю 

волонтерів. Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства". 

Варто також зазначити, що не лише громадські організації, а й державні теж 

намагаються розвивати волонтерський рух в України. Про це свідчить 

діяльність ССМ, де поряд з професійними соціальними працівниками 

працюють добровільні помічники. Волонтерські служби при ЦССМ (центр 

соціальних служб для молоді) поступово стали одним із напрямів державної 

молодіжної політики.  

22 березня 2001 року Президент України підписав розпорядження про 

проведення в Україні Міжнародного року волонтерів [5]. Отже, всі ці дані 

говорять про те, що попит на волонтерську працю зростає з кожним роком. 

З’явилося багато організацій в Україні, які займаються залученням та 

навчанням волонтерів, або тих, що спеціалізуються лише на розвитку 

волонтерства. Доречно зазначити, що на сьогодні існує, наприклад, в м. Києві, 

принаймні три фактори, які уможливлюють запровадження волонтерства в 

суспільне життя, а саме:  

- перший, наявність користувачів соціальних послуг та поля для 

волонтерської діяльності які можуть запропонувати недержавні громадські 

організації;  

- другий, наявність потенційних волонтерів, яких можна залучати 

організовувати, навчати;  

- існування світових моделей волонтерства та методичних рекомендацій 

щодо роботи волонтерського сектора, які поступово впроваджуються методом 

тренінгових занять для підготовки тренерів. 

Таким чином, історичний аспект волонтерства та волонтерської 

діяльності свідчить про те, що в сучасних умовах все глибше потрібне 

усвідомлення громадськістю, державними органами важливість оптимізації 

різноманітних аспектів соціального розвитку. Соціальні проблеми мають 

неухильно розв’язуватись, успіх намічених змін залежатиме від кваліфікації 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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працівників зайнятих соціальним обслуговуванням і захистом, що передбачає 

відповідну підготовку кадрів. Це стає завданням першочергової ваги у здійснені 

нової політики країни. Формування великого руху добровольців – є  одним з 

важливих шляхів до продуктивної соціальної роботи в будь-якій державі. 
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1.2 Волонтерська діяльність: поняття, принципи, критерії та засади 

діяльності 

Глобальні соціальні, економічні, політичні та культурні зміни, що 

відбуваються в сучасному українському суспільстві, висувають нові вимоги до 

соціальної роботи та волонтерської діяльності. Нашому суспільству необхідні 

ініціативні люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, 

здатні до співпраці, відрізнятися мобільністю, динамізмом, конструктивністю, 

володіти почуттям відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне 

процвітання.  

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку 

соціальної активності через волонтерський рух, та волонтерську діяльність. 

Провідні сучасні політологи, педагоги, психологи, філософи і соціологи 

вважають, що добровільна громадська діяльність українського соціуму в 

сьогоденні не тільки може допомогти вирішити значну кількість соціальних 

проблем суспільства, а й сприяти розвитку соціально значущих якостей 

молодого покоління, формуванню у них активної життєвої позиції. Саме тому, 

вивчення та дослідження світового досвіду та української практики 

можливостей волонтерського руху та волонтерської діяльності набувають 

особливої актуальності. Однак, незважаючи на істотний інтерес вчених і 

значущість отриманих результатів, власне аспект розвитку волонтерській 

діяльності в Україні ще замало досліджений [1].  

Незаперечним, також, є і той факт, що потреби населення у соціальній 

допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникла 

необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи з різними 

верствами населення добровільних помічників-волонтерів. Волонтер – це 

людина, яка добровільно не переслідуючи корисних цілей, займається 

діяльністю на користь суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. 

В Законі України "Про волонтерську діяльність" визначено, що волонтер 

– фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську 

діяльність на добровільній та безоплатній основі. Волонтерами можуть бути 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від 

шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території 

України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника [2].  

Волонтер – це передусім, добра, милосердна людина, яка володіє 

неабиякими комунікативними навичками і приваблює до себе людей, розуміє 

проблеми оточуючих та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомогти 

вирішувати проблеми інших людей. До того ж, волонтер характеризується 

порядністю, уважністю, відповідальністю, відвертістю зі своїми клієнтами [3].  

"Волонтер – це стан душі" – так вважає С. В. Толстоухова – директор 

Українського державного центру соціальних служб для молоді. На думку 

М.Дейчаківського, волонтери – "найактивніші представники різних груп 

населення, які бажають своєю працею та участю надати дійову підтримку в 

становленні демократії в Україні, зробити конкретний внесок у поліпшення 

становища маргінальних груп чи в розвиток соціальної і культурної сфери".  

Володимир Полтавець, керівник школи соціальної роботи НАУКМА, вважає, 

що "волонтери – це такі ж люди, як інші, але трохи краще". А, на думку 

італійського соціолога Ново Дізіонаріо волонтер – "це громадянин, який вільно, 

а не для того, щоб продемонструвати свої моральні зобов’язання чи законні 

обов’язки керується ідеєю суспільної та приватної солідарності". Волонтер, 

одного разу показавши здатність виконувати свої громадянські та власні 

обов’язки, надалі переходить в цілковите розпорядження суспільства, сприяє 

рішенню місцевих проблем надаючи пріоритет відвідуванню бідних та 

знедолених. 

В сьогоденні волонтерство, це досить потужний соціально-суспільний рух, 

спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних 

установ. Поняття "волонтер", "волонтерство" та "волонтерська діяльність" є 

досить поширеними у соціальній практиці. В основу добровільності покладена 

здатність людини безкорисливо, у більшості випадків анонімно виконувати 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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роботу на благо інших. Тобто, частину часу, енергії, знань, досвіду волонтер 

витрачає на виконання діяльності, яка приносить користь іншим людям чи 

суспільству в цілому. Однак, термін "волонтерство" означає передусім 

діяльність на основі добровільної волі. 

На думку І.Д. Звєрєвої, волонтерський рух – це доброчинна робота, яка 

здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без 

заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання 

спільнот та суспільства в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну 

соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим особам та соціальним групам, 

що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером [4] 

Волонтерська діяльність – це природно, і можлива він тільки у вільному, 

незалежному демократичному суспільстві. Служіння суспільству виховує 

громадянські почуття, а волонтерська діяльність, зокрема, є оптимальною 

умовою прояву альтруїзму гуманності для самореалізації та самовдосконалення 

людини будь-якого віку. 

Волонтерська діяльність – це діяльність по наданню безкорисливої 

допомоги тим, хто її потребує. Під цим поняттям розуміють волонтерські дії, як 

на місцевому, так і на державному рівнях, і разом з цим, як двосторонні та 

міжнародні програми. Волонтери відіграють різносторонню роль в розвитку та 

добробуті країн. В рамках національних програм і програм ООН сприяють 

розвитку гуманітарної допомоги, технічного співробітництва, пропаганди прав 

людини, демократії та миру. Волонтери не отримують матеріальної допомоги у 

вигляді заробітної плати, проте вони мають дещо інше – розвиток власних 

здібностей, моральне задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто 

потребує допомоги, відчуття, що вони приносять користь, отримують нові 

знання. Скільки в світі волонтерів, стільки і мотивів безкоштовної роботи. 

У сучасній Україні волонтерство набуло масового поширення. Символ 

волонтерів України – жовтий колір вбрання – означає тепло сонця, 

самовідданість і послідовність у бажанні зробити навколишній світ кращим. 

Так, як більшість волонтерських угрупувань виникає стихійно та бере участь у 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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одноразових акціях, існує нагальна необхідність розробки системного підходу 

до залучення волонтерів, організації їх діяльності та підтримки розвитку 

волонтерського руху. Головну роль у зміцнені позиції добровольців та 

формування позитивного ставлення громадськості до їх діяльності відіграє 

впровадження системи навчання волонтерів [5]. 

В сьогоденні послуги волонтерів потрібні для розв’язання проблем у 

соціально-педагогічній, економічній, культурній та військовій сферах . 

Генеральна Асамблея ООН, приймаючи до уваги, рекомендації Економічної і 

Соціальної Ради, передані в резолюції 1997/44 від 22 липня 1997 року на 

52 сесії прийняла наступне: оголосити 2001 рік "Роком волонтерського руху"; 

закликати уряди держав, а також волонтерські організації, громадські, урядові 

та неурядові організації до співробітництва; намітити шляхи поліпшення 

роботи співробітництва та популяризації волонтерської діяльності; об’єднаній 

організації волонтерів та розробити програму роботи. 

Ініціатива проведення міжнародного року волонтерів підтримувалась 

наростаючим прагненням людей запропонувати свої послуги в якості 

волонтерів. Для досягнення успішного результату необхідно використовувати 

найкращої практики робити волонтерської діяльності інших країн світу, 

насамперед держав Європейського Союзу. В Парижі 14 вересня 1990 року на 

11-му Конгресі волонтерів була прийнята Загальна декларація волонтерів [6]. 

Аналіз зазначеного документу свідчить про те, що: це добровільний вибір, що 

виявляє особисті погляди і позиції; це активна участь громадянина у житті 

людських спільнот; сприяє покращенню якості життя, особистому зростанню та 

поглибленню відчуття солідарності; сприяє реалізації основних людських 

потреб заради справедливості та миру у суспільстві; сприяє більш 

збалансованому економічному та соціальному розвитку, а також створенню 

нових робочих місць та професій. 

До основних принципів волонтерської діяльності віднесено: визнання 

права на об’єднання за всіма – чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їх 

расової належності, віросповідання, фізичних особливостей, соціального та 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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матеріального становища; поважають гідність та культуру всіх людей; надають 

допомогу, безкоштовні послуги особисто або організовано – в дусі партнерства 

та братерства; визнають однакову важливість особистих та колективних потреб, 

сприяють колективній їх реалізації;  ставлять перед собою мету перетворити 

волонтерство на елемент особистого розвитку, набуття нових знань і навичок, 

удосконалення здібностей шляхом стимулювання ініціативи та творчості 

людей, які при цьому мають можливість бути творцями а не користувачами; 

стимулює почуття відповідальності, заохочує сімейну, колективну, міжнародну 

солідарність. 

Для того, щоб бути волонтером потрібно мати такі людські якості як: 

любов до людей; доброта; милосердя; комунікабельність; вміння спілкуватись; 

розуміння проблем іншої людини; співчуття; терпіння; порядність; бажання 

допомагати щодо вирішення проблеми; безкорисливість; відвертість; 

відповідальність; відкритість; привабливість. Навички, які необхідні волонтеру: 

комунікабельність; грамотність; ерудиція; розуміння проблеми іншої людини; 

любов до людей; доброта; вміння вислухати; організаторські здібності; 

мобільність [7]. 

В свою чергу волонтерська діяльність – це шлях самопізнання і 

самоперевірки. Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку 

громадянського суспільства. Вона втілює в собі найшляхетніші прагнення 

людства - прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. 

У період глобалізації та постійних змін світ стає меншим, більш незалежним, 

більш складним. Волонтерська діяльність, індивідуальна чи колективна – є 

способом підтримки та зміцнення таких людських цінностей, як піклування та 

надання допомоги членам громади. У січні 2001 року у Амстердамі 

(Нідерланди) Міжнародною радою директорів Міжнародної Асоціації 

Волонтерських Зусиль на 16 Всесвітній конференції волонтерів прийнята 

Загальна декларація про волонтерську діяльність яка наголосила на 

наступному [8]: 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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- використання кожною людиною своїх прав та обов’язків як члена певної 

громади в процесі навчання та розвитку впродовж усього життя, реалізовуючи 

весь свій людський потенціал; 

- взаємодії між людьми, незважаючи на всі відмінності, для спільного 

життя у здоровому стабільному суспільстві, для спільного вироблення нових 

способів вирішення проблем, які виникають. 

На світанку нового тисячоліття волонтерство є суттєвим елементом у 

структурі усіх суспільств. Воно перетворює на практичну та ефективну дію 

декларацію ООН про те, що "Ми, люди" маємо змогу змінити світ. Ця 

Декларація підтримує право кожної жінки, чоловіка та дитини на вільне 

об’єднання у спілки та зайняття волонтерською діяльністю без будь-якої 

дискримінації відносно культурного та етнічного походження, віросповідання, 

віку, статі, фізичного, соціального чи економічного становища. Всі люди у світі 

повинні мати право на вільне витрачання свого часу, таланту та енергії на 

користь інших людей чи громади, працюючи індивідуально чи в колективі і не 

сподіваючись на фінансову винагороду. 

Беручи до уваги основні людські права та свободи, задекларовані 

Загальною декларацією прав людини, принципи волонтерства та 

відповідальності волонтерів та організацій, в яких вони працюють Міжнародна 

рада директорів закликала всіх волонтерів заявити про свою віру у 

волонтерську діяльність як у креативну та моделюючу силу. В свою чергу дана 

рада звернулася до лідерів країн з наступним: 

- усіх секторів об’єднати свої зусилля для створення потужних та 

ефективних місцевих волонтерських центрів як базових пунктів волонтерського 

руху; 

- уряду забезпечити право людини на зайняття волонтерською діяльністю, 

зняти усі законодавчі перешкоди, які існують у країні, залучати волонтерів до 

своєї діяльності, надавати громадським організаціям ресурси для популяризації 

та підтримки ефективної мобілізації волонтерських сил та управління 

діяльністю волонтерів; 
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-  бізнесу заохочувати залучення своїх працівників до волонтерської 

діяльності на благо місцевих громад та надавати людські та фінансові ресурси 

для розвитку відповідних інфраструктурних організацій; 

- преси подавати волонтерські історії та інформувати громадськість про 

волонтерську діяльність для залучення більшої кількості людей до 

волонтерського руху; 

- закладів освіти заохочувати та сприяти залученню людей різного віку до 

волонтерської діяльності, створюючи можливість ознайомлення з 

волонтерською діяльністю через певні освітні програми та курси; 

- релігійних організацій проголосити волонтерство своєрідною 

відповіддю на духовне покликання всіх людей до служіння; 

- громадських організацій створити дружнє організаційне середовище для 

волонтерів та надати людські та фінансові ресурси, необхідні для ефективного 

залучення волонтерів. 

В сучасному розвитку українського суспільства в добровільній роботі 

беруть участь різні категорії волонтерів. Першим кроком у роботі з волонтером 

має бути співбесіда, під час якої з’ясовується: 1) як людина знайшла 

організацію; 2) чому її зацікавила дана робота; 3) де вона зараз працює і де 

працювала раніше; 4) яка в неї освіта і досвід – це допоможе підібрати 

відповідну роботу для неї; 5) необхідно дізнатися, чим би людина хотіла 

займатися, скільки часу майбутній волонтер може витрачати на роботу в 

організації; 6) чи немає обмежень зі здоров’ям; 7) важливо зрозуміти 

збирається людина весь час працювати волонтером чи прийшла з метою 

отримати оплачувану посаду. В останньому випадку краще чесно розповісти 

про перспективи; 8) чи є наявний досвід роботи волонтером; 9) необхідно 

дізнатися у майбутнього волонтера чому він пішов із попередньої організації. 

Відповідно до віку, соціальної ролі і соціального статусу можна виявити 

наступні групи добровільних помічників: діти та підлітки; волонтери – фахівці; 

спонсори; чиновники; клієнти; члени організації; студенти; батьки. Отже, 

волонтером може бути людина, будь-якої статі і віку, з будь-якою освітою чи 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96


20 

без неї, яка спроможна відчувати означені потреби інших людей і на 

добровільних засадах допомагати їм. Кожний волонтер у своїй діяльності має 

право: бути уважно вислуханим і направленим на виконання задач відповідно 

до результатів інтерв’ю; пройти навчання і супровід наставником, яке дасть 

волонтеру можливість добре справлятися з роботою; одержувати визнання 

заслуг значущим для волонтера чином; брати участь в плануванні і оцінці 

програми, в якій волонтер бере участь; бути визнаним унікальної 

індивідуальної, цінною особою. 

Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних засадах: 

добровільність та доброчинність; законність; гуманність та гідність; спільність 

інтересів і рівність прав її учасників; гласність; відповідальність; 

конфіденційність. 

Існує 10 заповідей роботи з волонтером, давно відкритих людьми 

"працюють" і в Америці, і в Англії, і в Росії. Якщо їх дотримуватися, є надія, 

що не загубиться унікальний людських потенціал доброчинної організації в 

Україні і навпаки з’явиться багато нових друзів [9]. 

1. Плануючи реалізацію проектів, передусім доцільно визначити, де 

можуть бути корисними волонтери, а потім добирати відповідних людей. 

2. Залучаючи до роботи волонтера, необхідно врахувати його інтереси, 

бажання, можливості, в тому числі можливості тимчасового навантаження, 

місце проживання, фізичні можливості, освіту. 

3. Не слід вважати, що волонтери мають виконувати тільки "чорну" 

роботу, а всю кваліфіковану мають здійснювати оплачувані фахівці, як 

здебільшого буває в організаціях, створених професіоналами в окремих 

галузях. По-перше, можна знайти волонтерів-професіоналів у різних сферах; 

по-друге, слід пам’ятати, що волонтерів можна і потрібно навчати з метою 

підвищення їх загального і професійного рівня. 

4. Не слід набирати волонтерів заради волонтерів, а тільки керуватися 

потребою. Але коли людина сама приходить до вас, без вашого запрошення 

поставтесь до неї, так щоб не відштовхнути, навіть якщо на даному етапі в ній 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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немає потреби. Волонтер тим часом може підготуватися до роботи, або 

виконувати окремі доручення. Крім того, завжди знайдеться варіант, за яким 

навіть відмовившись від його послуг ви збережете його на майбутнє. 

5. Пояснити новій людині, за яким принципом працює дана організація, 

чого ви прагнете, хто за що відповідає. 

6. Чітко формулювати обов’язки і відповідальність самого волонтера, 

вимоги до нього. Причому, слід роз’яснити не лише характер роботи, але й те, 

які функції потрібно буде виконувати, якщо людина до цього не займалася 

такою справою. 

7. Варто ставитися до волонтера, як до колеги. 

8. Потрібно дякувати, закохувати до успіхів. 

9. Забезпечити волонтеру можливість зростання в організації, набуття 

досвіду різного характеру; 

10. Враховувати думку волонтера при вирішені різних питань або проблем 

в організації. 

До основних критеріїв волонтерської діяльності можна віднести:  

суспільна користь. Волонтери можуть допомагати як друзям, знайомим, 

сусідам, так і всьому суспільству. Лише допомога найближчим родичам не 

вважатиметься волонтерською діяльністю. Таке широке розуміння цього 

поняття дає можливість розглядати взаємну допомогу та участь у діяльності 

політичних партій чи виборчій кампанії як форми волонтерської діяльності, 

такі ж важливі як і надання соціальних послуг; виконується у вільний час. 

Волонтерська діяльність виконується у вільний від роботи, навчання час і не є 

основним місцем зайнятості; має добровільний характер. Власна воля людини є 

основою волонтерської діяльності. Цей критерій допомагає відрізнити 

справжню добровільну волонтерську діяльність від ситуації, коли певні дії були 

зроблені внаслідок тиску визначених зовнішніх обставин на індивіда; не 

передбачає оплату праці. Якщо грошова виплата, яку люди отримують за 

роботу, дорівнює чи перевищує ринкову вартість цієї роботи, така діяльність не 

може вважатися волонтерською. Однак людина не повинна нести витрат, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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пов’язаних з цією діяльністю. Волонтерська діяльність є основою побудови та 

розвитку спроможних громад. Однак якщо говорити про особистісні риси чи 

здібності, то Євгенія Гресь, президент одного з волонтерських клубів, вважає, 

що "доброта і чуйність, співпереживання і щиросердечність, уміння розділити 

чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді, 

втішити людину, захистити її від тяжкої самотності є невід’ємними рисами 

людини, яка займається волонтерством" [10].  

Отже, можна зробити висновок, що одним із важливих наслідків 

розбудови громадянського суспільства в Україні, став активний розвиток 

відносно нового для країни соціального явища – волонтерського руху та 

волонтерської діяльності. Звичайно, професійна кваліфікація волонтерів 

сьогодні ще досить низька, проте вони володіють якостями та здібностями, 

якими не завжди володіє фахівець тієї чи іншої суспільної організації. 

Волонтерська діяльність – це шлях самопізнання і самоперевірки. Тому в 

добровільній роботі беруть участь різні категорії волонтерів, людина будь-

якого віку і статі, з будь-якою освітою яка спроможна відчувати означені 

потреби інших людей і на добровільних засадах професійно їм допомагати. 
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1.3 Мотивація та основні методи роботи у волонтерській діяльності 

Вже друге десятиріччя Україна знаходиться на складному шляху розвитку 

та реформування різних сфер суспільного життя – економічної, політичної, 

соціальної. Необхідність впровадження прогресивних змін в теорію та практику 

соціальної роботи вимагає залучення не лише матеріальних, технологічних, 

інформаційних, а і людських ресурсів. Не можна сподіватися, що держава 

повністю зможе задовольнити ці потреби своїми силами. Тому на допомогу 

приходять волонтери. Співпрацюючи з фахівцями, вони надають необхідні 

соціальні послуги певним верствам населення – проводять профілактичні 

заходи, соціальні акції, тренінги, семінари. Саме тому волонтерство набуває 

такого вагомого значення і, відповідно, вимагає створення необхідних 

теоретичних розробок з даної проблематики, які в подальшому будуть 

використовуватися у практичній роботі. В свою чергу, вивчення вже існуючих 

теоретичних аспектів та практичних навичок волонтерства дозволить 

розробити ефективні шляхи залучення волонтерів до соціальної роботи, що є 

важливим для розширення соціальної допомоги, для соціалізація дітей та 

молоді, які беруть участь у волонтерському процесі. 

Дуже важливо для установ, як державних, так і неурядових, правильно 

організовувати роботу волонтерів, враховувати специфічні моменти співпраці з 

ними. Це забезпечить успішне виконання волонтерами завдань соціальної 

роботи. Часто існує проблема незнання та невміння більшості організацій 

використовувати волонтерську працю. Перш, ніж набирати волонтерів на 

роботу, потрібно розробити волонтерську програму, стратегію набору 

добровольців, підготувати персонал до стосунків з волонтерами, знати, як 

мотивувати волонтерів, наглядати за їх роботою, оцінювати, визнавати, 

утримувати знати методи роботи  тощо.  

Мотивації належить провідне місце в структурі поведінки особистості. 

Вона є одним із основних понять, які використовуються для пояснення 

спонукання, діяльності у цілому. Під мотивацією розуміють сукупність 

спонукальних факторів, які визначають активність особистості, усі мотиви, 
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потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини, 

процес формування мотиву.  

Однак сьогодні мотивацію як психічне явище трактують по-різному. Це 

поняття розглядають як сукупність факторів, що підтримують і спрямовують, 

тобто визначають певну поведінку; сукупність мотивів, спонукання, які 

викликають активність організму та визначають її спрямованість; процес 

психічної регуляції конкретної діяльності; процес дії мотиву та механізм, який 

визначає виникнення, спрямування та способи здійснення конкретних форм 

діяльності; сукупну систему процесів, які спонукають і відповідають за 

діяльність.[1].  

Зазвичай, виокремлюють три групи мотивуючих факторів. Першу групу 

складають потреби та інстинкти. Ця група факторів відповідає на питання, чому 

організм взагалі приходить у стан активності. Другу – мотиви як причини, які 

визначають вибір спрямованості поведінки, даючи відповідь на питання, на що 

спрямована активність організму. Третя група – це прояв емоцій, суб’єктивних 

переживань (прагнень, бажань тощо) і установок у поведінці суб'єкта. Ця група 

відповідає на питання: яким чином здійснюється регуляція динаміки поведінки. 

Щодо проблеми організації груп волонтерів найбільший інтерес викликає друга 

група факторів, які визначають мотиви поведінки і в цьому контексті – мотиви 

до волонтерської діяльності. Мотивація – це те, що штовхає людину вчинити 

певну дію відповідно до потреби, що виникла. Через вплив мотивацій одна 

людина витрачає велику кількість часу і сил на самоствердження, а інша – на 

самозбереження. 

Одна з найвідоміших моделей мотивації належить А. Маслоу [2], який 

розкрив ієрархію індивідуальних мотивів у своїй гуманістичній теорії, яку 

вибудував у вигляді піраміди. Психолог стверджує, що найсильнішими є 

первинні мотивації, пов’язані із задоволенням фізіологічних потреб, таких як: 

почуття голоду, спрага, потреба у диханні, фізичному розвитку, збереженні 

життя. Вони складають нижній рівень піраміди ієрархії мотивів. Наступний 

рівень складають потреби у самозахисті, захисті від ризику, гарантії 
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задоволення фізіологічних потреб. Далі – блок вторинних мотивацій. Соціальні 

потреби – це потреби в спілкуванні, дружбі. Вище розташовано рівень 

егоїстичних потреб, тобто потреба відчувати гордість, бути престижною 

людиною, мати певний статус або самоповагу, впевненість у собі, свободу. 

Останній рівень у піраміді пов’язаний із задоволенням потреби у самореалізації 

та творчості. 

У піраміді А. Маслоу найбільш потужні потреби, які найсильніше 

впливають на дії людини, складають її основу. Наприклад, якщо людині не 

вистачає повітря, то вона готова ризикувати життям, аби забезпечити цю 

потребу, відповідно у цей момент для неї не актуальна потреба самореалізації. 

Але з часом, задовольнивши свою потребу певного рівня, на перший план 

виходить нова, яка була до цього моменту менш актуальною. 

Соціальне середовище, в якому знаходиться людина, досить сильно 

впливає на формування потреб і рушійних мотивів. Вмотивована людина 

готова до дії, що гарантує задоволення її потреб. Отже, мотивації можна 

об’єднати у дві групи: індивідуальні та групові. Якщо розглядати групові 

мотиви, то в ієрархії можна простежити причини об’єднання людей у групи. 

Так, мотиви найнижчого рівня піраміди є найпростішими для залучення людей 

до групи, але найслабшими для тривалої затримки у ній. Потрапляючи до 

певної групи і бажаючи залишитися у ній, людина починає розділяти мотиви, 

характерні для цієї групи. Тому дуже важливо при появі волонтера в організації 

закріпити, актуалізувати мотиви, які вплинули на його бажання здійснювати 

волонтерську діяльність. У такому разі людина буде прагнути стати членом 

групи.  

Слід пам’ятати, що людина прийшла до організації зі своїми 

індивідуальними мотивами, врахувати їх, поступово розкриваючи цінності 

волонтерської групи, її місії. Отже, згідно з ієрархією мотивів, волонтеру 

можна запропонувати відповідну роботу, а саме: 
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- задоволення фізичних потреб (приготування їжі; пошив та роздача одягу; 

робота на свіжому повітрі, пов'язана з проведенням різноманітних спортивних 

заходів; робота у притулку, центрі денного перебування, літньому таборі тощо); 

- задоволення потреби у безпеці (розповсюдження екологічно чистих 

продуктів харчування; робота у колективі з метою розширення кола 

спілкування; робота спільно з правозахисними організаціями; робота для 

підвищення професіоналізму, що дозволить закріпити позиці на основному 

місці роботи; отримання знань, умінь, навичок, які допоможуть 

працевлаштуватися тощо); 

- задоволення соціальних потреб (організація та участь у різноманітних 

соціальних заходах; адміністративна робота; менеджерська робота; робота у 

групі з представниками обох статей тощо); 

- задоволення потреби у почутті гордощів та престижу (представлення 

інтересів організації; керівництво групою; отримання престижної посади тощо); 

- самореалізація (розробка власного соціального проекту; творча робота з 

ненормованим графіком; викладацька/тренерська робота тощо) [3]. 

Розглянувши поняття "мотив" з точки зору психології, варто звернутися й 

до соціологічних досліджень у галузі вивчення мотивації до волонтерства. Так, 

Джин Морріс Трамбауер у своїй праці "Практичні рекомендації з перетворення 

волонтерів у міністрів", опитавши більше двох тисяч волонтерів різних країн 

світу, виділив найбільш часто згадувані ними мотиви, які спонукають до участі 

у волонтерських програмах, а саме: знайомство з новими людьми; боротьба із 

самотністю; схвалення оточуючих людей; відчуття потрібності суспільству; 

заради розваги; причетність до вирішення важливих соціальних проблем; 

вираження творчої натури; набуття знань і практичних навичок; розширення 

власного світогляду; можливість для особистісного зростання; встановлення 

нових зв'язків та поява нових контактів, які в подальшому допоможуть у 

працевлаштуванні; можливість кар'єрного зростання; отримання рекомендацій 

для кар'єрного зростання чи навчання; організація змістовного дозвілля; 

розвиток умінь і навичок, які не використовуються на оплачуваній роботі; 
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вираження релігійних переконань та прихильностей; вираження співчуття та 

солідарності з людьми, які потребують допомоги [4]. 

Одним із найвагоміших мотивів до волонтерської діяльності є покращення 

якості життя як благоотримувачів, так і волонтерів. Утім, найбільше дискусій 

серед науковців та практиків як мотив до волонтерства викликає альтруїзм. 

Скептики стверджують, що альтруїзм як мотив, що спонукає до волонтерської 

діяльності, існує тільки на словах, людина ж завжди переслідує власні цілі, 

працюючи на благо інших. Релігійні ж переконання виступають каталізаторами, 

які підштовхують до участі у волонтерській діяльності. Так, наприклад, у 

християнстві заповідь Божа "Люби ближнього свого, як самого себе" спонукає 

віруючих до діяльністного прояву любові також через участь у волонтерських 

програмах. 

Дещо незрозумілим для наших співвітчизників може бути мотив 

"можливість кар’єрного зростання", оскільки традиції волонтерства у нашій 

країні ще недостатньо сформувалися. А от у багатьох європейських та 

американських організаціях для працевлаштування і вступу до престижного 

вищого навчального закладу необхідно мати певну кількість відпрацьованих у 

ролі волонтера годин. Якщо ж така інформація є необов’язковою, то вказаний у 

резюме волонтерський досвід завжди позитивно виділяє кандидата серед 

інших. 

Отже, розглянувши різні підходи до мотивації волонтерів, можна зробити 

висновок, що центральним мотивом волонтерства є сама волонтерська 

діяльність, спрямована на допомогу іншим, ґрунтуючись на власній 

відповідальності за громаду і (або) через релігійні переконання. Ця діяльність 

може бути пов’язана з низкою егоїстичних мотивів, але в соціально – 

допустимій нормі. Альтруїстичний мотив, який в ідеалі має бути основним, 

буває нестійким, оскільки завжди підкріплюється бажанням людини отримати 

щось більше: чи то моральне задоволення, розширення кола свого спілкування 

або ж усвідомлення власної потрібності суспільству. 
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Найбільш адекватною для пояснення мотивів волонтерів є теорія 

"альтруїзму – егоїзму", запропонована західними дослідниками А. Омото та 

М. Снайдер, які об’єднали їх у дві групи. До першої належать мотиви, які 

ґрунтуються на почутті морального та релігійного обов’язку, на бажанні 

допомагати іншим. Другу групу складають мотиви, засновані на егоцентризмі, 

коли люди займаються волонтерством з метою отримання вигоди або ж якоїсь 

користі для себе. Наприклад, у молодих людей особливо вираженим є мотив 

набуття нових знань, умінь та навичок, адже часто для них волонтерство – 

прямий шлях до майбутньої професійної діяльності [5]. 

Також слід звернути увагу на необхідність додаткового мотивування, 

стимулювання волонтерів до роботи з метою підвищення її результативності. 

Так, соціологи виокремлюють три види нематеріальної мотивації або 

стимулювання: професійно-прикладна, інформаційна та корпоративна. 

У Всеукраїнському громадському центрі "Волонтер" для мотивації 

волонтерів до подальшої роботи застосовують усі види соціального 

мотивування, а саме: 

- інформування громади про заслуги волонтера. До навчального закладу 

або підприємства надсилається лист подяки на ім’я волонтера. Про результати 

його роботи й досягнення розповідається в щоквартальному інформаційному 

бюлетені організації, на веб-сайті та дошці пошани тощо; 

- створення можливості спілкування з новими значущими людьми, 

експертами з різних питань соціальної та соціально-педагогічної роботи, 

надання доступу до нових соціальних груп. В організації проводяться 

неформальні зустрічі зі спеціалістами, майстер-класи, вечори відпочинку тощо; 

- допомога в організації дозвілля. Волонтери мають можливість не лише 

взяти участь у пропонованих заходах, але й ініціювати їх, заручившись 

підтримкою організації; 

- залучення до нових видів діяльності, важливих проектів та програм, 

акцій, конференцій; 
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- створення умов для самореалізації та кар’єрного зростання. Усі без 

винятку волонтери мають можливість спробувати свої сили у нових видах 

діяльності, реалізувати свої вміння та таланти; 

- навчання. Волонтери проходять курс навчання, набуваючи знань, умінь 

та навичок, необхідних для подальшої роботи; 

- залучення до участі у керівництві важливим новим проектом. У процесі 

роботи волонтери набувають навичок управління групами людей та організації 

їхньої діяльності [6]. 

Отже, координатору діяльності волонтерів у намаганні мотивувати 

волонтера до подальшої роботи доречно: 

- визнати, що волонтери можуть бути мотивованими чимось взагалі не 

пов’язаним з їхньою волонтерською роботою. Слід враховувати бажання 

волонтерів досягати високих результатів у галузі, у якій вони працюють, 

навчаються, щоб стимулювати їхнє зростання й мотивацію на посаді волонтера; 

- навчити волонтерів вимірювати ступінь успішності, результативності 

їхньої роботи. Цьому сприятимуть щоденники волонтера, впровадження 

рейтингової системи, супервізія та інтервізія роботи волонтерів тощо; 

- слідкувати за зміною мотивації волонтерів; 

- вивчати потреби волонтерів з метою забезпечення можливостей для 

їхнього розвитку та зростання; 

- здійснювати моніторинг волонтерської діяльності з налагодженим 

зворотним зв’язком. Важливо цікавитись результатами роботи волонтерів, 

ініціювати постійні взаємні презентації результатів роботи між волонтерськими 

групами, адже володіння інформацією сприяє підвищенню внутрішньої 

мотивації; 

- розробити систему винагородження волонтерів; 

- посилити взаємодію оплачуваних співробітників та волонтерів. 

Наприклад, проведення заходів з обов’язковою участю оплачуваних 

співробітників та волонтерів, залучення волонтерів до розробки стратегічного 

плану або соціальних проектів тощо; 



31 

- створити банк ідей волонтерів щодо покращення результативності 

їхньої роботи та діяльності організації в цілому; 

- мотивувати знаннями. Це може бути навчання у Школі волонтерів, на 

семінарах та тренінгах, участь у конференціях тощо; 

- винагороджувати окремих волонтерів за сукупний внесок групи. У 

процесі командної роботи людям часто здається, що їхні індивідуальні заслуги 

залишаються неврахованими, адже організації з більшою готовністю визнають 

успіхи групи в цілому. Відтак координатору слід визнавати членів груп і на 

індивідуальному рівні. Тільки так він зможе підвищити їхню мотивацію.  

Волонтери доволі часто залучаються до соціальної роботи, відтак методи 

соціальної роботи у більшості випадки співпадають з методами у волонтерській 

діяльності У соціальній роботі метод виконує подвійну роль. По-перше, він 

виступає, як шлях пізнання і застосування знань, що вироблені в науках про 

життєдіяльність людини. По-друге, він виступає як конкретна дія, що сприяє 

якісній зміні об’єкта (суб’єкта). Постійне накопичення знань і досвіду, пізнання 

навколишньої дійсності збагачують способи, методи проникнення людини у 

різні сфери суспільного життя. Існують різні класифікації методів залежно від 

ознак, що покладені в їх основу: ступінь загальності, поширеність, зміст і 

характер діяльності та ін. За першою ознакою виділяють всезагальні 

(філософські), загальнонаукові та спеціальні методи. 

Всезагальний (філософський) метод становить єдність методологічної і 

світоглядної позиції суб’єкта у різних видах діяльності. Інакше кажучи, він 

вбирає у себе багатство загальнонаукових і конкретних методів подібно до 

того, як загальне вбирає у себе посутні елементи особливого й одиничного. Ці 

методи вивчають у відповідних фундаментальних та прикладних науках. 

Коротко розглянемо їх суть. 

Загальнонаукові методи застосовуються у різних галузях знань та 

соціальної практики. На відміну від перших, вони визначають не всезагальний 

шлях, спосіб пізнання природи, а лише деякі їх аспекти. До них зазвичай 

відносять: аналіз літературних джерел; теоретичний аналіз і синтез соціально-
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педагогічних досліджень; спостереження у природних умовах у процесі 

тестування, спільних заходів тощо; вивчення та узагальнення досвіду; 

експеримент; метод експертних оцінок [7]. 

Метод вирішення проблем ґрунтується на базовому постулаті 

психодинамічної концепції, згідно з яким людське життя є «проблемно-

вирішальним процесом». Завдання соціального працівника полягає в тому, щоб 

допомогти клієнту за цих обставин. 

Основу психосоціального методу складає з’ясування причин девіантної 

чи дезадаптивної поведінки суб’єкта, створення "історії хвороби клієнта". 

Метод передбачає складну діагностику "особистості в ситуації", при 

зацікавленій участі самого клієнта. Психосоціальний метод інтенсивно 

застосовується у разі усвідомлення клієнтом своїх індивідуальних і соціальних 

проблем, наприклад, проблем, пов’язаних зі здоров’ям. 

Метод втручання являє собою сукупність дій для полегшення 

сприймання клієнтом актуальних проблем. Визначення стану проблеми і 

точного виконання завдань є головними складовими успішного вирішення цієї 

проблеми.  

Метод поведінкового підходу зосереджується на особистісних ресурсах 

навколишнього середовища, які можуть бути мобілізовані, щоб стимулювати та 

зберігати мінливу поведінку. Модифікація поведінки здійснюється за двома 

напрямами: оперантна та респондентна зміна поведінки. 

Метод екологічного підходу пропонує покращання взаємодії людини і 

навколишнього середовища на основі позитивного взаємообміну. "Людина – 

навколишнє середовище" розглядаються як взаємодоповнюючі системи, де 

людина мас таке оточення, яке вона формує відповідними способами. 

Метод психологічного підходу передбачає концентрацію уваги на процесі 

надання допомоги, проявляючи значно менший, ніж психоаналітики, інтерес до 

"дитячих" переживань клієнта. Воля і здатність до змін – ось ті домінанти, що 

лежать в основі теорії і практики цього підходу. 
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Раціональний метод індивідуальної соціальної роботи запропонований 

Г. Вернером як альтернатива психоаналітичним моделям індивідуальної 

роботи. В його основі лежать положення когнітивної теорії, згідно з якими 

інтенсивність дій залежить від сили волі індивіда. Мета методу полягає у зміні 

свідомості клієнта, яку розуміють як сукупність проявів його емоцій, уяв і 

поведінки. Він застосовується, коли клієнт шукає допомоги в розв’язанні своєї 

проблемної ситуації [8]. 

Метод терапії реальністю. Його основу складає положення про те, що 

людині необхідно бути коханою і відчувати свою цінність, а для цього 

необхідна відповідна поведінка. Мета методу полягає в тому, щоб допомогти 

людям зрозуміти й усвідомити відповідальність за свою поведінку. Одним із 

найпоширеніших методів групової соціальної роботи є метод 

інтерперсональної  допомоги при роботі в малих групах, де використовується 

груповий контекст для досягнення як індивідуальних, так і групових цілей. 

Групова соціальна робота включає різні види діяльності: розвиток цілої групи і 

окремого члена групи; розвиток взаємної допомоги і підтримки членів групи; 

використання групового процесу для життєдіяльності групи; розвиток 

автономності в групі. 

Методи соціальної роботи в мікросоціальному середовищі спрямовані на 

професійну допомогу індивідам, групам, колективам, що проживають на одній 

території і мають спільні проблеми. Головними методами професійної 

соціальної роботи в мікросоціальному середовищі є соціальне планування, 

планування мікросоціального середовища, розвиток територіального 

самоуправління, соціальні акції в мікросоціальному середовищі, 

макропрактика. Ефективність використання того чи іншого методу соціальної 

роботи залежить від багатьох чинників, серед яких варто відзначити особисті та 

професійні якості соціального працівника, психофізіологічні особливості 

клієнта, рівень взаємовідносин між працівником і клієнтом, складність 

проблеми, що вирішується, тощо. Слід відзначити, що жоден із методів 

соціальної роботи не є універсальним. Тому кінцевий результат роботи 
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соціального працівника перебуває у прямій залежності від вдало розробленої 

методики вирішення проблеми та його вміння використовувати той чи інший 

метод роботи [9]. 

Широко використовуються в соціальній роботі методи, що 

класифікуються за ознакою змісту й характеру соціальної роботи. За 

допомогою соціально-економічних методів спеціалісти впливають на 

матеріальні, національні, сімейні та інші інтереси й потреби клієнтів. Провідну 

роль при цьому відіграють матеріальне мотивування і підтримка 

життєдіяльності окремих людей і соціальних груп, які відчувають у ній 

потребу. Ці методи застосовуються через надання натуральної і фінансової 

допомоги, встановлення пільг, одноразових субсидій і компенсацій, патронаж, 

побутове обслуговування, моральне заохочення, санкції тощо. 

Організаційно-розпорядчі методи спрямовані переважно на такі мотиви 

поведінки людей, як усвідомлена необхідність громадської і трудової 

дисципліни, почуття обов’язку, відповідальності, вимог культури, правил 

співжиття. Це методи прямої дії, оскільки спираються насамперед на 

регламентуючі, нормативно-правові акти. Вони встановлюють також рамки 

підпорядкованості і взаємодії різних соціальних служб та органів управління, 

регулюють між ними відносини субординації і координування. Серед цих 

методів можна виділити дві підгрупи, що мають певні відмінності. 

Організаційні методи стосуються прав, повноважень, обов’язків, 

відповідальності різних ланок в органах управління соціальними службами, 

надають їм функціональні визначеності, забезпечують таким чином 

"випереджаючий" вплив на розв’язання завдань соціальних служб, що 

регулюються відповідними положеннями й інструкціями. Розпорядчі методи 

дають можливість здійснювати поточні уточнення завдань, перерозподіл сил, 

своєчасно усувати виявлені недоробки. Тобто вони, як органічно пов’язані з 

організаційними методами, надають системі управління соціальною роботою 

оперативності, динамічності, гнучкості. Організаційно-розпорядчі методи 

відіграють важливу стабілізуючу роль у соціальних відносинах. Залежно від 
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місця в системі управління, характеру і ступеня впливу основними серед них є 

регламентування, нормування, інструктування. 

Регламентування – досить жорсткий спосіб організаційного впливу, що 

полягає у розробці та введенні в дію організаційних положень, обов’язкових 

для виконання. Такими є типові положення, штатний розклад, посадові 

інструкції, накази та ін. Використовується цей метод органами управління 

соціальними службами. 

Нормування – вільніший спосіб організаційного впливу. Його суть 

полягає у встановленні нормативів із верхньою і нижньою межею, які служать 

орієнтиром у діяльності соціального працівника. Це, зокрема, нормативи 

чисельності клієнтів, часу їхнього обслуговування, витрат тощо. На практиці 

важливо правильно визначати місце, види, обсяги, форми застосування цього 

методу. 

Інструктування – найм’якіший спосіб організаційного впливу. Воно 

містить роз’яснення ситуації, завдань, можливих труднощів і наслідків 

неправомірних чи умисних дій клієнта, застереження від ймовірних помилок, 

поради щодо характеру дій, найдоцільніших кроків у складних ситуаціях тощо. 

Інструктування має частіше форму консультаційної, інформаційної, методичної 

допомоги клієнту, спрямованої на захист його громадянських прав і свобод.  

До організаційно-розпорядчих методів соціальної роботи відносять також 

добір і розстановку кадрів, критику і самокритику, заохочення і стягнення, 

контроль і перевірку виконання. У практиці соціальної роботи широко 

застосовуються психолого-педагогічні методи, які на відміну від розглянутих 

відзначаються побічною дією і впливом на клієнта через механізм соціально-

психологічного і педагогічного регулювання його соціального самопочуття та 

поведінки. Як відомо, спрямованість вчинків людини зумовлюють, крім неї 

особисто, соціально-психологічні явища: громадська і групова думка, настрої, 

смаки, захоплення, люди тощо. Виникаючи як продукт спілкування, вони 

набувають відносної самостійності і для людей є орієнтиром, зразком для 

наслідування, формою контролю тощо. Так з’являється своєрідний, складний 
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механізм соціальної саморегуляції. Як показують соціологічні дослідження, у 

55-60 % випадків люди діяли не так, як вони хотіли б, а як узвичаєно в їхній 

групі, колективі чи організації. 

Нерідко виникає розрив між суспільними нормами і груповою свідомістю, 

психологією та культурою. Соціальне мікросередовище може нав’язувати 

людині хибні, шкідливі погляди і зразки поведінки, ізолювати (частково або 

цілком) індивіда від суспільних цінностей та норм. Це стає, причиною 

девіантних форм поведінки. І соціальному працівникові потрібні певні вміння і 

здібності, щоб впливати не лише на людину, а й на соціально-психологічні 

явища, що панують у її соціальному мікросередовищі. Для цього 

використовують соціологічні дослідження, спостереження, соціально-

психологічну діагностику, навіювання, інформування, гуманізацію умов праці 

та побуту, залучення до праці, заохочення самовиховання, стимулювання 

культурного розвитку, вияву творчих можливостей особи, спирання на 

позитивний приклад ровесників, прогресивні традиції, звичаї та інші 

психолого-педагогічні методи й засоби. 

Методи цієї групи – вивчення результатів діяльності клієнтів, соціальна 

терапія (індивідуальна, групова, трудова, терапія самовиховання, дискусії, 

психотерапія, сімейна, ігрова терапія, соціо -, психодрама тощо), сповідальний 

метод. 

Соціальна терапія, цілеспрямовано і систематично надає допомогу особі 

або групі, врегульовує почуття, імпульси, думки, стосунки. Вона виправляє, 

коректує поведінку; попереджає дисфункції; забезпечує нормальний розвиток, 

самоствердження особи. 

Індивідуальна терапія вирішує проблеми конфіденційного характеру 

(зґвалтування, сімейні конфлікти тощо) з тими, хто не бажає брати участь у 

груповій терапії. 

Групова терапія націлена на допомогу в подоланні емоційних порушень, 

соціальних недоліків під керівництвом соціального працівника або 

професійного терапевта. Групи із 6-8 чоловік займаються протягом 90 хвилин 
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на тиждень. Є навчальні групи (здобування знань, висловлення думок, 

обговорення проблем); групи спільної діяльності, спорту, відвідування театру з 

подальшим обговоренням тощо; батьківські; тендерні групи – чоловічі й жіночі. 

Психотерапевтичними процедурами є релаксація, пантоміма, розігрування 

рольових ситуацій, виклад біографій, обговорення анонімної історії хвороби, 

опис сновидінь, фантазій, асоціацій тощо. 

Сповідальний метод позбавляє психічних стресів, труднощів 

взаємозв’язку із соціальним оточенням, передбачає спілкування соціального 

працівника і клієнта наодинці. 

До методів соціального діагнозу (соціальної діагностики), належать: 

• збирання відомостей про інфраструктуру, чисельність, склад і динаміку 

населення тощо; 

• вивчення історії заселення і освоєння цієї території, зміна складу 

місцевого населення, його занять і традицій тощо; 

• інформаційно-цільовий аналіз документів, статей із місцевої та 

центральної преси, матеріалів електронних засобів інформації, листів, скарг 

тощо; 

• аналіз соціально-просторового розподілу і динаміки народжуваності і 

смертності населення, залежність якості життя від природних і соціальних 

факторів. 

Метод втручання у критичних випадках уперше застосовувався у 

США у 1847 р., коли церква захистила дитину, яка зазнала насилля у сім’ї. У 

країні стали створюватися товариства із захисту дітей проти жорстокого 

поводження з ними. 

Метод роботи зі спільнотою є засобом координації традиційних методів 

і соціально-політичним засобом задоволення інтересів, потреб, очікувань 

громадян. Ці методи з’ясовують сутність і типи проблеми, аналізують причини, 

розробляють плани, стратегії, залучають необхідні ресурси, виявляють лідерів, 

регулюють стосунки між членами громади для полегшення зусиль. 
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Метод роботи на вулицях – відкритий метод соціальної роботи, 

зорієнтований на проблеми вулиці і розв’язує їх превентивними заходами: 

• попередження виникнення груп молоді, особливо вуличних, через 

установлення випадкових контактів з ними у періоди зборів і проведення 

дозвілля; 

• визначення потреб і проблем вуличних груп молоді та надання їм 

відповідної допомоги – індивідуальної та групової; 

• запобігання чисельному збільшенню груп, сприяння їхньому зникненню 

і спрямування їхньої активності у менш агресивний напрям; 

• відбір безпритульних підлітків, спроба залучити їх у молодіжні групи, 

які перебувають під педагогічною опікою соціальних працівників; 

• пошук приміщень для вуличних груп молоді та організація і проведення 

екскурсій для прискорення процесу їхньої соціалізації або ресоціалізації; 

• установлення контактів із наркоманами, переадресація їх у відповідні 

заклади і до відповідних фахівців; 

• залучення підлітків до підтримки однолітків, формування загонів 

добровільних помічників соціальних педагогів і соціальних працівників. 

Заслуговує на увагу підхід до класифікації методів соціальної роботи, 

розроблений Українським державним центром соціальних служб для молоді і 

викладений у Концепції діяльності ДЦССМ. Виходячи з того, що соціальна 

робота включає різноманітні сфери діяльності, її методи є комплексом 

професійних заходів і прийомів, спрямованих на досягнення завдань, які 

визначаються соціальною політикою [10]. 

Психологічні методи: діагностика, корекція, психотерапевтичні тренінги, 

психологічний відбір, психологічна адаптація, аутотренінг, методи 

психотерапії. 

Педагогічні методи: формування свідомості, методи організаційної 

діяльності, методи стимулювання, ігрові методи, методи включення, соціальне 

навчання, методи схвалювання і осудження. 
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Соціологічні методи: метод спостереження, соціометричний метод, 

експеримент, метод експертних оцінок, аналіз документів, агітація, пропаганда, 

аналіз соціуму, соціальна реклама. 

В процесі навчання волонтерів використовують такі методи роботи  

Таблиця 1 

Педагогічні Психологічні Соціологічні 

1) Формування свідомості; 

2) Організація соціально-

педагогічної діяльності; 

3) Стимулювання доцільної 

активності волонтерів; 

4) Заохочення та засудження 

діяльності; 

5) Самовиховання та самокорекція 

1) Діагностика; 

2) Корекція; 

3) Консультування; 

4) Психотерапевтичні 

тренінги; 

5) Психологічний 

відбір; 

6) Спостереження; 

7) Тестування; 

8) Опитування; 

9) Анкетування 

1) Моніторинг; 

2) Аналіз 

соціуму; 

3) Соціометрія 

 

До найбільш типових форм роботи з різними групами волонтерів 

належить: лекція як базовий метод при навчанні волонтерів у Всеукраїнській 

школі волонтерів; бесіда на заняттях для волонтерів для більш плідної 

взаємодії з групою, для закріплення матеріалу та вивчення нового, для 

визначення настрою групи; ділова гра на заняттях з різних напрямків 

соціальної роботи для ефективного засвоєння матеріалу та набуття практичних 

навичок "мозковий штурм" на заняттях волонтерів для стимулювання 

вивчення тієї чи іншої теми та більш ефективного навчання; дискусія з 

волонтером або з групою волонтерів з найбільш актуальних гострих питань, 

тем; колоквіум, як форма обговорення проблеми за участю більшості членів 

групи; семінар-практикум для волонтерів та працівників соціальних служб з 

метою подальшого засвоєння теоретичних знань, тренінг для волонтерів з 

метою більш ефективного вивчення теми навчання; конференції для 

працівників та волонтерів ССМ, з метою обміну досвідом та напрацювання 

методик викладання та навчання волонтерів; "круглий стіл" для волонтерів з 
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залученням державних та громадських структур з метою обговорення взаємодії 

з питань функціонування школи волонтерів, розвитку волонтерського руху; 

збори волонтерів центрів ССМ для обміну досвідом та напрацювання нових 

форм роботи з різними категоріями молоді. 

Завершуючи огляд характерних ознак різних методів соціальної роботи, 

слід зазначити, що на свідомість і поведінку людей впливає багато 

взаємопов’язаних факторів, тому методи соціальної роботи слід застосовувати 

у комплексі. Тим більше, що вони органічно пов’язані й ефективні лише за 

одночасного застосування, а не ізольовано. Це підтверджує необхідність 

комплексного підходу як принципу використання методів соціальної роботи. 

Наявні між ними відмінності важко ідентифікувати. Найсуттєвішим є те, що 

принципи соціальної роботи постійні, мають обов’язковий характер. Методи 

можуть варіювати залежно від зміни соціальних умов при одних і тих самих 

принципах. І принципи, і методи соціальної роботи слід розглядати в тісному 

зв’язку з її цілями та завданнями. Мета зумовлює сукупність способів її 

досягнення; принципи дають змогу з багатьох методів обрати найефективніші у 

цих умовах.  

Існує принаймні три фактори, які уможливлюють запровадження 

волонтерства в суспільне життя: наявність користувачів соціальних послуг та 

поля для волонтерської діяльності, яке можуть запропонувати недержавні 

громадські організації; наявність потенційних волонтерів, яких можна залучати, 

організовувати, навчати; існування світових моделей волонтерства та 

методичних рекомендацій щодо роботи волонтерського сектора, які поступово 

впроваджуються методом тренінгових занять для підготовки тренерів. 

Завдання, які можуть бути виконані волонтерами, зазвичай цілком 

відповідають завданням оплачуваного персоналу, а волонтери 

використовуються, як асистенти або помічники в тих сферах діяльності, які 

залишаються важливими на досягнення цілей програми. Робота волонтерів 

повинна бути організована ефективно і вестися професійно. Волонтерами може 

виконуватися будь-яка робота, а не тільки елементарні речі, що не вимагають 
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професійної підготовки. Волонтер – це не тільки помічник чи соціальний 

працівник, що піклується про оточуючих, він може бути вчителем, фахівцем з 

комп’ютерів, політиком, інженером або дизайнером.  Визначаючи завдання для 

волонтерів, організації повинні орієнтуватися на індивідуальні можливості 

кожного. Волонтери можуть виконувати завдання, що не відносяться до 

постійних оплачуваних робіт; принести нові ідеї в організацію; створити і 

поширювати суспільну думку про організацію; залучати нових людей в 

організацію, допомогти при зборі коштів; заохочувати громадську активність 

[11]. Розвиток волонтерської діяльності в Україні базується на наступних 

завданнях. 

Перше – підвищення рівня визнання. Уряди держав та місцева влада 

мають бути впевнені щодо механізмів залучення волонтерів до проведення 

консультацій і вивчення питання з метою визначення якісного внеску всього 

сектора волонтерів у національне процвітання та розвиток. Вирішення питань 

повинно ґрунтуватися на кращому досвіді роботи малих груп, місцевих громад, 

національних неурядових організацій, а також на результатах міжнародної 

діяльності волонтерів. 

Друге – мотивація. Засоби залучення людей до волонтерської діяльності 

визначаються залежно від певної ситуації в суспільстві. Держава може 

запропонувати: свої тренінгові програми для волонтерів за тематикою: техніка, 

управління, фінанси; допомогу в отриманні офіційно визнаного статусу, 

страхового та соціального забезпечення для того, щоб вивести волонтерів на 

рівень фахівців інших сфер діяльності; зниження ставок для платників податків, 

які підтримують волонтерські ініціативи; за певних обставин враховувати 

волонтерську діяльність як проходження військової служби; надання частини 

ресурсів, таких, як підручники, медикаменти, фінансування, та ін. у 

користування волонтерів. У такому випадку службовці та працівники 

громадського і приватного секторів, можуть погодитися на співпрацю у 

волонтерській діяльності без відриву від основного місця роботи. Крім того, 

система ООН може визначити найкращі шляхи подальшої підтримки 
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волонтерської служби з боку суспільства. Це може бути встановлення 

національних волонтерських корпусів для вирішення проблем навколишнього 

середовища, захворювання на СНІД/ВІЛ-інфекцію, питань захисту та 

пропаганди культурної спадщини. 

Третє – встановлення системи обміну інформацією. Телебачення, радіо, 

друковані видання та електронні засоби інформації можуть надавати 

інформацію про досягнення волонтерів, і таким чином сприяти використанню 

вже існуючої "найкращої практики" та робочих процедур для того, щоб 

уникнути необхідності кожній громаді "вигадувати колесо". Такий обмін 

інформацією може здійснюватися на місцевому рівні, на рівні провінцій, 

сусідніх держав, далекого зарубіжжя за допомогою електронних засобів 

передачі інформації. 

Четверте – пропаганда. Виконання цього завдання спрямоване на 

виявлення замовлень на послуги волонтерів, пропозицій про бажання надавати 

послуги в якості волонтерів з урахуванням розширення такого типу діяльності, 

а також на формування сприятливого загального клімату, громадської та 

офіційної думок, що підтримували б волонтерські ініціативи. Цей процес також 

може бути спрямований на визнання статусу волонтерів, використання 

напрацьованих схем, встановлення систем обміну інформацією [12]. 
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1.4. Завдання, напрями, форми волонтерської діяльності у суспільстві 

Український народ після активного волевиявлення у 1991 році свого 

прагнення жити у незалежній самостійній державі одержав унікальну 

можливість утвердити себе серед розвинених цивілізованих країн світу. 

Сьогодні в Україні зароджується демократичне суспільство, яке має базуватися 

на принципах свободи, творчості та гуманізму. Формальні державні структури 

не в змозі реагувати на всі запити суспільства. Тому особливої ваги набуває 

громадський рух. Проте що цей процес розпочався і триває, не дивлячись на 

труднощі свідчить поява сучасних недержавних організацій, кількість яких 

сягнула понад двадцять тисяч. 

Завдання які можуть бути виконані волонтерами, зазвичай цілком 

відповідають завданням оплачуваного персоналу, а волонтери 

використовуються, як асистенти або помічники в тих сферах діяльності, які 

залишаються важливими на досягнення цілей програми. Робота волонтерів 

повинна бути організована ефективно і вестися професійно. Волонтерами може 

виконуватися будь-яка робота, а не тільки елементарні речі, що не вимагають 

професійної підготовки. Волонтер – це не тільки помічник, чи соціальний 

працівник, що піклується про оточуючих, він може бути вчителем, фахівцем з 

комп’ютерів, політиком, інженером або дизайнером.  

Визначаючи завдання для волонтерів, організації повинні орієнтуватися на 

індивідуальні можливості кожного. Волонтери можуть виконувати завдання, 

що не відносяться до постійних оплачуваних робіт; принести нові ідеї в 

організацію; створити і поширювати суспільну думку про організацію; залучати 

нових людей в організацію, допомогти при зборі коштів; заохочувати 

громадську активність [1]. 

Волонтери можуть займатися справами, якими б ніколи не стали 

займатися на оплачуваній роботі. Волонтери, що віддають свій час і зусилля 

організації, хочуть бути її частиною, вони хочуть мати права голосу і впливати 

на рішення організації. Фактично те, що інші цікавляться їхньою думкою і 

враховують точку зору підтверджує значимість волонтерів для організації. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Можливість впливати навіть на найменшу частину роботи організації є 

спеціальним видом мотивації, тому що людина почуває себе частиною 

організації в цілому.  

Розвиток волонтерського руху в Україні базується на таких завданнях як: 

- підвищення рівня визнання. Уряди держав та місцева влада мають бути 

впевнені щодо механізмів залучення волонтерів до проведення консультацій і 

вивчення питання з метою визначення якісного внеску всього сектора 

волонтерів у національне процвітання та розвиток. Вирішення питань повинно 

ґрунтуватися на кращому досвіді роботи малих груп, місцевих громад, 

національних неурядових організацій, а також на результатах міжнародної 

діяльності волонтерів; 

- мотивація. Засоби залучення людей до волонтерської діяльності 

визначаються залежно від певної ситуації в суспільстві. Держава може 

запропонувати: свої тренінгові програми для волонтерів за тематикою: техніка, 

управління, фінанси; допомогу в отриманні офіційно визнаного статусу, 

страхового та соціального забезпечення для того, щоб вивести волонтерів на 

рівень фахівців інших сфер діяльності; зниження ставок для платників податків, 

які підтримують волонтерські ініціативи; за певних обставин враховувати 

волонтерську діяльність як проходження військової служби; надання частини 

ресурсів, таких, як підручники, медикаменти, фінансування, та ін. у 

користування волонтерів. У такому випадку службовці та працівники 

громадського і приватного секторів, можуть погодитися на співпрацю у 

волонтерській діяльності без відриву від основного місця роботи. Крім того, 

система ООН може визначити найкращі шляхи подальшої підтримки 

волонтерської служби з боку суспільства. Це може бути встановлення 

національних волонтерських корпусів для вирішення проблем навколишнього 

середовища, захворювання на СНІД/ВІЛ-інфекцію, питань захисту та 

пропаганди культурної спадщин; 

-  встановлення системи обміну інформацією. Телебачення, радіо, 

друковані видання та електронні засоби інформації можуть надавати 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


46 

інформацію про досягнення волонтерів, і таким чином сприяти використанню 

вже існуючої "найкращої практики" та робочих процедур для того, щоб 

уникнути необхідності кожній громаді "вигадувати колесо". Такий обмін 

інформацією може здійснюватися на місцевому рівні, на рівні провінцій, 

сусідніх держав, далекого зарубіжжя за допомогою електронних засобів 

передачі інформації; 

-  пропаганда. Виконання цього завдання спрямоване на виявлення 

замовлень на послуги волонтерів, пропозицій про бажання надавати послуги в 

якості волонтерів з урахуванням розширення такого типу діяльності, а також на 

формування сприятливого загального клімату, громадської та офіційної думок, 

що підтримували б волонтерські ініціативи. Цей процес також може бути 

спрямований на визнання статусу волонтерів, використання напрацьованих 

схем, встановлення систем обміну інформацією. Тут важливо врахувати 

компетентність і професіоналізм фахівців-волонтерів, а також користь, яку 

отримає суспільство від їх діяльності (наприклад, кампанії по розробці програм 

раціонального використання навколишнього середовища та ін.) [2]. 

Аналіз наукових підходів шодо волонтерської діяльності та врахування 

світового досвіду дозволило виявити основні напрями роботи добровільних 

помічників: 

- Соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання 

негативних явищ у молодіжному середовищі: робота з молоддю, схильною 

до асоціальної поведінки; профілактика та подолання вживання алкогольних 

напоїв; профілактика та запобігання тютюнопалінню; профілактика та 

запобігання вживанню наркотичних речовин; профілактика хвороб, що 

передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу; підтримка дітей та підлітків, що 

постраждали від морального, фізичного, сексуального насильства; підтримка 

дітей та молоді, що перебувають у кризовому стані; соціальна робота з "дітьми 

вулиці". 

В цьому напряму волонтерами центрів проводяться різноманітні бесіди, 

диспути, лекції на різну тематику, організовуються вечори, концерти за 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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здоровий спосіб життя, проводяться рольові та творчі ігри з молоддю та з 

дітьми вулиці. Розповсюджуються інформаційні листівки, буклети про 

негативний вплив на організм вживання алкоголю, тютюну, наркотичних 

речовин. Тут застосовуються як групові форми роботи, так і індивідуальні. 

- Соціальна опіка і захист найменше захищених категорій дітей та 

молоді: підтримка та сприяння розвитку творчих здібностей молодих інвалідів;  

соціальна допомога молодим сім'ям; соціальна робота з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування; соціальна підтримка 

військовозобовязаної молоді; соціальна робота з жіночою молоддю; соціальна 

допомога самотнім матерям, неповним сім'ям, багатодітним сім'ям; допомога у 

вирішенні соціальних проблем учнівської та студентської молоді. 

Організовуються концерти, конкурси, змагання, ярмарки, створюються 

різноманітні луби за інтересами, проводяться благодійні акції, вечори. Все це 

робиться для того, щоб такі категорії дітей та молоді відчули себе потрібними в 

цьому суспільстві. 

- Соціальний супровід молоді, допомога її інтеграції у 

суспільство:сприяння самовихованню, самовизначенню та самовдосконаленню 

дітей та молоді; формування та розвиток якостей творчої особистості; соціальна 

підтримка безробітної молоді, сприяння в працевлаштуванні; розвиток та 

підтримка обдарованих дітей та підлітків; організація змістовного дозвілля 

дітей та молоді як шлях профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень 

[3]. Проводяться змагання, олімпіади, походи, екскурсії, конкурси творчих 

робіт, тематичні дні, вогнища, свята, ярмарки, також іде залучення молоді та 

підлітків до різноманітних гуртків та секцій. 

До найбільш типових форм роботи з різними групами волонтерів 

належать: 

- лекція, як базовий метод при навчанні волонтерів у Всеукраїнській школі 

волонтерів; бесіда на заняттях для волонтерів для більш плідної взаємодії з 

групою, для закріплення матеріалу та вивчення нового, для визначення настрою 

групи тощо; гра ділова на заняттях з різних напрямів соціальної роботи для 
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ефективного засвоєння матеріалу та набуття практичних навичок; дискусія з 

волонтером або з групою волонтерів з найбільш актуальних гострих питань, 

тем; 

- колоквіум як форма обговорення проблеми за участю більшості членів 

групи; семінар практикум для волонтерів та працівників соціальних служб з 

метою подальшого засвоєння теоретичних знань; тренінг для волонтерів з 

метою більш ефективного вивчення тем навчання; конференції для працівників 

та волонтерів ССМ з метою обміну досвідом та напрацювання методик 

викладання та навчання волонтерів; круглий стіл для волонтерів з залученням 

державних та громадських структур з метою обговорення взаємодії з питань 

функціонування школи волонтерів, розвитку волонтерського руху; збори 

волонтерів різних центрів ССМ для обміну досвідом та напрацювання нових 

форм роботи з різними категоріями молоді.  

Таким чином, волонтерський рух та волонтерська діяльність є ознакою 

сучасного розвитку демократії в державі, а волонтери є основою побудови 

гуманізму та людяності. Сучасна ситуація в Україні характеризується 

соціально-психологічної, економічною нестабільністю, зниженням рівня життя 

більшості населення, девальвацією моральних норм і цінностей у суспільстві 

зростанням злочинності і насильством. Соціально-психологічні події в Україні 

відобразилися на психологічному самопочутті різних верств населення. Ще 

більш відчутно визначилася категорія людей, які потребують допомоги. 

Передусім, це молоді люди без жодних занять, дорослі безробітні, діти які не 

отримують потрібної уваги з боку батьків, або не мають батьків, пенсіонери.  

Історія зародження та розвитку волонтерства та волонтерської діяльності 

свідчить про те, що таке соціальне явище вибудовує гуманізм та соціальну 

справедливість на різних етапах розвитку країни. Поява волонтерства як прояви 

співчуття до ближнього і морального обов’язку імущого поспішати на 

допомогу незаможному пов’язують з християнством. Адже основні принципи 

християнства, наприклад, такі як любов до ближнього, співчуття, милосердя 

лежать в основі поняття волонтерства і благодійності. Саме при християнстві в 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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Римській імперії з’являються численні богоугодні заклади. До волонтерської та 

благодійної діяльності стали закликати отці церкви, які вважали її однією з 

найголовніших чеснот. Середньовічна католицька церква проповідувала, що 

бажаючі отримати життя вічне повинні передавати частину свого майна на 

користь церкви як годувальниці знедолених. Майно церкви проголошувалося 

майном бідних.  

На сучасному етапі розвитку нашої країни висококваліфікованих 

психологів та соціальних працівників в Україні не вистачає. Щоб вирішити 

дану проблему необхідно, по-перше, вивчити реальні потреби різних верств 

населення; по-друге, визначити, апробувати та поширити методики соціально-

психологічної роботи, які допоможуть в реалізації цих проблем; по-третє, 

потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних професійно 

впроваджувати розроблені концепції і програми соціально-психологічної 

роботи. 

Волонтерська діяльність – це шлях самопізнання і самоперевірки. Тому в 

добровільній роботі беруть участь різні категорії волонтерів, людина будь-

якого віку і статі, з будь-якою освітою яка спроможна відчувати означені 

потреби інших людей і на добровільних засадах та професійно їм допомагати. В 

сучасних умовах все глибше необхідно усвідомлення громадськістю, 

державними органами важливість оптимізації різноманітних аспектів 

соціального розвитку. Соціальні проблеми мають неухильно розв’язуватись, 

успіх намічених змін залежатиме від кваліфікації працівників зайнятих 

соціальним обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку 

кадрів; вона стає завданням першочергової ваги у здійснені нової політики 

країни. Формування великого руху добровольців – є одним з важливих шляхів 

до продуктивної соціальної роботи в будь-якій державі. 

Волонтери важливі для кожного суспільства, тому що вони працюють без 

користі для себе, показуючи цим суспільству, що є ще в житті речі більш цінні 

ніж отримання матеріальної нагороди. Охорона навколишнього середовища, 

культура, розвиток і позитивний імідж країни є основним напрямом роботи 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
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волонтерів. Ось, що допомагає суспільству впевнено стояти на ногах, а 

волонтеру – отримати задоволення і безцінний життєвий досвід, набути 

професійних знань та навичок. 

Волонтерська діяльність в Україні, хоча і нестала масовою, проте є такою, 

що дозволяє говорити про неї як про суспільне явище, та як про важливу 

складову діяльності недержавних соціальних служб. В загалі ж, волонтерство, є 

запорукою успішного процвітання нашої країни. А волонтери – першопрохідці, 

які вказують шлях до процвітання. Формування великого руху добровольців – є 

одним з важливих шляхів до продуктивної соціальної роботи в будь-якій 

державі. 
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РОЗДІЛ 2. Нормативно-законодавча база країн Європейського Союзу 

та України з питань становлення та розвитку системи волонтерської 

діяльності 

Кожне демократичне суспільство засновує своє соціальне забезпечення та 

розвиток на трьох складових: вільній ринковій економіці, представленій 

підприємницьким сектором, демократично обраній владі й добровільними 

громадянськими інститутами, що включають, головним чином, неурядові 

організації – незалежний сектор. Ці три сили, що складають основу сучасного 

суспільства, можуть виконувати свої завдання тільки за умови взаємного 

співробітництва. Створення такої основи стало надзвичайно актуальним для 

України, яка взяла курс на Євроінтеграцію, отже орієнтація на право 

Європейського Союзу, таким чином, стає істотним чинником розвитку 

законодавства країни. З огляду на це, демократичні зміни потребують 

гармонійного розвитку економічної, політичної та правової систем. 

Сьогодні в Україні існує безліч невирішених соціальних проблем. 

Усвідомлення необхідності активної участі громадян і суспільства в їхньому 

подоланні відкриває нові можливості, а також сприяє розвиткові нових 

громадських ініціатив. Однією з найважливіших рис нашого часу є відродження 

руху, який залучає громадян брати участь у зміні всіх сторін життя до кращого, 

формувати нові відносини в суспільстві, що в цілому сприятиме вирішенню 

багатьох проблем сьогодення. Волонтерство широко розвинуте у світі й 

розглядається як глобальний процес об’єднання людей, які прагнуть зробити 

внесок на благо своєї громади та світового співтовариства. 

2.1. Європейська практика регулювання волонтерської діяльності 

Волонтерство  має місце y будь-якому суспільстві світу. Терміни, що його 

визначають, форми його вираження можуть бути різними, але цінності, що його 

зумовлюють, є загальними й універсальними: це бажання зробити свій внесок у 

загальний добробут, із власної волі, в дусі солідарності, без розрахунку на 

матеріальну винагороду. 
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В Парижі на XI Всесвітній конференції Міжнародної Асоціації 

добровільних зусиль14 вересня 1990 року прийняли Загальну Декларацію про 

волонтерську діяльність, згідно з якою вона (діяльність) розглядається як 

інструмент соціального, економічного, культурного, екологічного розвитку. 

Декларація підкреслює: волонтерство – це добровільний вибір, що відображає 

особисті погляди і позиції; це активна участь громадянина в житті суспільства, 

що виражається зазвичай спільною діяльністю в межах різних асоціацій. 

Волонтерство сприяє поліпшенню якості життя, особистому процвітанню 

й поглибленню солідарності, реалізації основних потреб на шляху будівництва 

справедливого й мирного суспільства, більш збалансованому економічному й 

соціальному розвитку, створенню нових робочих місць і професій. У Декларації 

проголошено низку головних принципів руху, зокрема, надання особистих або 

організованих послуг, а також принцип перетворення волонтерства на елемент 

особистого розвитку, набуття нових знань і навичок. Ця Декларація підтримує 

право кожної жінки, чоловіка та дитини на вільне об’єднання у спілки для 

волонтерської діяльності без будь-якої дискримінації через культурне та 

етнічне походження, незалежно від віросповідання, віку, статі, фізичного, 

соціального чи економічного становища. Всім людям у світі має бути 

гарантовано право на вільне витрачання свого часу, таланту й енергії на 

користь інших людей чи громади, якщо вони працюють індивідуально чи в 

колективі, не сподіваючись на фінансову винагороду [1]. 

В Європейському Союзі 2011-й рік було проголошено роком волонтерства, 

мета якого – привернути увагу спільноти до діяльності людей, які витрачають 

особистий час на безоплатну допомогу іншим, а також заохотити до цього 

більше європейців. Одна з тенденцій розвитку волонтерства – координація на 

рівні національної моделі: сьогодні 80 країн світу мають мережу волонтерських 

центрів, причому волонтерські центри в Польщі, Україні й Чехії оцінюються як 

одні з кращих серед 14 країн Центральної й Східної Європи [2]. 

До вагомих міжнародних волонтерських об’єднань сьогодні належать: 

• Волонтери ООН (UNV (United Nations Volunteers)); 
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• Міжнародна волонтерська організація (SCI (Service Civil 

International); 

• Альянс Європейських волонтерських організацій (Alliance (Alliance of 

European Voluntary Service Organizations)); 

• Координаційний комітет міжнародних волонтерських організацій 

(CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service)); 

• Асоціація волонтерських організацій (AVSO (Association of 

Voluntary Service Organization)) [3]. 

Рівень уваги волонтерству в країні засвідчує рівень розвитку в ній 

громадянського суспільства як сфери соціальних відносин та громадської 

участі людей в житті суспільства на противагу діям держави чи економіки. 

Уряди понад 80 країн, зазначає Г. Крапівіна, активно сприяють розвиткові 

національних волонтерських рухів, створюють інфраструктуру для 

забезпечення їх розвитку на системному рівні [2]. 

Проте однакового для всіх способу регулювання волонтерської діяльності 

не існує – головним чином в силу різноманітності волонтерських ініціатив, але 

також тому, що різні країни, приймаючи свої закони, переслідують різні цілі. 

Поставлені цілі визначають сферу регулювання, форми регульованої діяльності, 

а також принесену кожною формою користь, методи її стимулювання й 

захисту. Відповідно закони, прийняті на сьогоднішній день у всій Європі, 

разюче несхожі за своїми цілями і завданнями, типами регульованої ними 

волонтерської діяльності та ступенем регулювання відносин між волонтером та 

його організацією. 

Аналіз статусу волонтерів у світі засвідчує, що правове регулювання 

волонтерської  діяльності потрібне для того, аби гарантувати добровольцям 

захист і відрізняти їх від найнятих робітників. Досвід європейських держав 

показує, що законодавча база набуває особливого значення, коли вона не 

створює перешкоди волонтерській діяльності. Це особливо справедливо для тих 

країн Центральної і Східної Європи, де волонтерство не є органічним 

елементом місцевої культури. Навпаки, в тих країнах, де існують міцні традиції 
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волонтера - в Швеції, Німеччині та Великобританії - волонтерську діяльність 

й самих волонтерів імпліцитно захищено законом. В цих  країнах держава 

займає відносно волонтерів позицію авторитетного покровителя, який надає 

громадським активістам всебічну підтримку. У спеціальних законах, які б 

захищали інтереси волонтерів, ніякої необхідності немає, зв’язку з великою 

довірою до волонтерів. 

Швеція є одним з найкращих прикладів країн з глибокою традицією 

волонтерства. Пріоритетом цієї країни є збереження незалежності та автономії 

сектора, а також уникнення прийняття будь-якого законодавчого регулювання, 

тому всі правові конфлікти, що виникають у сфері волонтерської діяльності, 

вирішуються на підставі прецедентного права. Договори укладаються на 

підставі угоди між волонтером й приймаючою організацією. Не існує 

положень, що регулюють оподаткування компенсації необхідних витрат 

волонтерів. При цьому, згідно загальним положенням податкового кодексу, 

дохід, у розмірі нижче певного порогу, що не обкладається податком, так як 

загальна сума компенсації в більшості випадків не перевищує цей ліміт, а 

відтак волонтери зазвичай не платять ніяких податків [4]. 

У Німеччині основні положення, що стосуються волонтерської служби, 

прописані в Цивільному кодексі, а також у регіональних (земельних)  законах. 

У цій країні державні службовці можуть бути звільнені від роботи на кілька 

годин на тиждень, щоб присвятити цей час роботі з молоддю. Людям, які на 

громадських засадах доглядають за літніми людьми, працюють інструкторами 

або викладачами, надаються істотні податкові пільги. Держава також бере на 

себе витрати по страхуванню добровільних помічників. Крім того, за законом 

про добровольчу діяльність роботи з молоддю, волонтери мають право на 

відшкодування втраченого заробітку. Понесені витрати відшкодовує 

роботодавець за рахунок державного бюджету. Участь у волонтерських 

програмах є дуже важливою рядком у резюме професійного досвіду. Навички, 

набуті за час роботи в добровольчих дружинах, цінуються особливо високо [5]. 
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У Великобританії ситуація досить специфічна. Тут не існує національного 

законодавства, яке б чітко регулювало статус волонтерів, тому відносно осіб, 

які займаються волонтерською діяльністю, застосовується загальне право. 

Волонтерські організації, тобто організації, що приймають волонтерів, 

сприймаються як органи самоврядування, тому їм дозволено регулювати свою 

діяльність і внутрішні справи самостійно. Отже, всі умови участі у 

волонтерській діяльності залежать від правил саморегулювання організації, а 

також угоди між волонтером та приймаючою організацією. Однак, існує також 

Комплексний кодекс хороших практик волонтерської діяльності, який визнає 

велике значення волонтерства та, які кроки необхідно робити, щоб усунути всі 

можливі перешкоди в здійсненні волонтерської діяльності. Проблемою, 

щоправда, залишається забезпечення застосування даного Кодексу, так як він 

досі не отримав достатньої підтримки збоку уряду і не є юридично 

обов'язковим. 

У Франції рух волонтерів координує громадська структура "Фонд 

волонтерського руху". Через фонд французька влада стимулює роботу 

добровольців, зокрема, надають їх об'єднанням податкові пільги. Тим, що 

найбільш відзначилися, регулярно вручають нагороди −"Пальмові гілки 

волонтерського руху". Крім цього, в країні існує так званий "паспорт 

добровольця". У нього заносять всю інформацію про роботу людини в якості 

волонтера, що грає свою роль, скажімо, при влаштуванні на роботу. 

Країни Центральної і Східної Європи теж зробили крок від офіційного 

визнання волонтерства до створення правового поля, що сприяє розвитку 

волонтерській діяльності. Закони, що регулюють волонтерську діяльність, 

прийняті в Хорватії,Чехії, Угорщині, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, 

Македонії, Польщі, Португалії, Румунії та Іспанії та ін. [6]. 

Польща – приклад країни з досить складною системою регулювання 

волонтерської діяльності, що міститься в одному документі; проте різні 

положення регулювання є також невід'ємною частиною інших законів. 

Основним законом, який регулює діяльність неурядових організацій в Польщі є 
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Закон про діяльність громадської користі та волонтерство прийнятий 24 квітня 

2003 року, з останніми поправками від 2010 року, включає в себе окремий 

розділ з регулювання волонтерської діяльності. Згідно з цим законом, 

волонтери діють на підтримку неурядових організацій, органів державного 

управління та інших організаційних структур, надаючи звітність за свою 

діяльність в органи державного управління. Такі ж положення повинні 

застосовуватися щодо волонтерської діяльності в рамках міжнародних 

організацій, які мають свої відділення в Польщі. Відповідно до даного закону, 

волонтерам надається безліч пільг і прав, таких як: покриття витрат на поїздки 

та виплата добових у такому ж розмірі, як і щодо найманих працівників, 

компенсація інших необхідних витрат, право на допомогу по догляду під час 

хвороби та ін. Більш того, даний закон вводить додаткові пільги для волонтерів, 

делегованих для роботи в інші країни, такі як медичне страхування іноземних 

працівників, страхування на випадок травми, покриття додаткових витрат на 

поїздки та ін. [7]. 

Згідно даного закону діяльністю громадської користі є суспільно корисна 

діяльність, що ведеться громадськими організаціями у сфері громадських 

завдань, а саме у сфері соціальної допомоги, благодійної діяльності, діяльності 

на благо неповноправних осіб, науки, освіти і виховання, допомоги жертвам 

катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів і воєн у країні та закордоном 

тощо. Також в ньому зазначено, що органи громадської адміністрації проводять 

діяльність у сфері громадських завдань у співпраці з громадськими 

організаціями, та суб’єктами, які ведуть діяльність громадської користі 

відповідно до території та завдань, що належать до компетенції органів 

громадської адміністрації. Дана співпраця здійснюється на принципах: 

взаємодопомоги, суверенності сторін, партнерства, ефективності, чесної 

конкуренції і відкритості. 

В Італії  у 1991 році Закон про волонтерство офіційно визначив стосунки 

волонтерів з державними організаціями і в Італії з’явився соціальний волонтер. 

Однією з найбільших організацій, що розвивають волонтерські ініціативи в 
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країні, є Італійський фонд волонтерства, створений за ініціативою Римської 

ощадної каси. Фонд надає консультаційні та освітні послуги волонтерам і 

організаціям, випускає "Журнал волонтера", заснував декілька Національних 

премій в області волонтерства з метою виявлення і підтримки найбільш 

перспективних та ініціативних груп, які вирішують соціальні проблеми. В Італії 

існує Постійний комітет голів волонтерських організацій і фондів, що 

представляє інтереси двох мільйонів волонтерів Італії перед урядом, 

парламентом, церквою, різними суспільними інститутами. Рівень розвитку 

волонтерства в країні залежить від політико-економічної ситуації, стану 

некомерційного сектора і ринку праці, від культурних чинників та ін. [2]. 

В  Литві Закон про волонтерську діяльність, прийнятий у червні 2011 

року, дозволяє громадянам й іноземцям, у віці 14 років і старше, на законних 

підставах залишатися в країні з метою здійснення волонтерської діяльності. 

Закон вводить принципи волонтерства, такі як користь для суспільства і 

індивіда, співробітництво, різноманітність і гнучкість. відповідно, він надає 

список основних прав і обов'язків волонтера та приймаючої організації, а також 

визначає умови, згідно з якими повинен укладатися договір між ними. 

Компенсація витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю, не рахується 

доходом, тому податком не обкладається. Регулювання міжнародної 

волонтерської діяльності має здійснюватися відповідно до конкретної 

волонтерської програми, наприклад, Європейською волонтерською службою. 

Незважаючи на законодавчі ініціативи щодо прийняття окремого закону 

про волонтерство, в Латвії все ще немає єдиного закону, що регулює 

волонтерську діяльність. визначення терміна "волонтер" можна знайти в Законі 

про об'єднання і фонди від 2003 року. згідно даного закону, волонтер може 

запитувати відшкодування його витрат; проте у всьому правовому полі не 

визначені правила оподаткування, що застосовуються у відношенні волонтерів. 

Також немає окремих регулюючих положень щодо інших питань, стосуються 

волонтерства, таких як медичне страхування або допомоги по безробіттю, тому 

вони регулюються, виходячи із загальних положень відповідних законів. Крім 
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Закону про об'єднання і фонди, існує також Закон про молодь, прийнятий у 

2009 році. У законі дається визначення терміна "молодіжне волонтерство", а 

також регулюється відповідальність приймаючих організацій щодо молодих 

волонтерів. 

Волонтери прямо або побічно підпадають під дію законів про працю, 

оподаткування і цивільну відповідальність. Волонтери та волонтерські 

організації, що залучають їх до своєї діяльності, можуть стикатися з низкою 

проблем: неправильним вживанням законів про працю, оподаткування 

робочого часу волонтерів, втратою соціальної допомоги з безробіття та ін. В 

Хорватії окремі організації навіть зазнавали труднощів з реєстрацією 

діяльності з надання волонтерських послуг в переліку видів своєї статутної 

діяльності, оскільки юридичне визначення поняття "волонтерська послуга" в 

країні відсутнє. Для того, щоб волонтерська діяльність отримала правове 

визнання, для створення правових меж функціонування волонтерських 

організацій і проведення чіткого кордону між волонтерськими і традиційними 

соціально-трудовими стосунками, національне законодавство має визначити 

таку діяльність.  

Відсутність юридичного визначення поняття "волонтер" і юридично 

визнаних характеристик документу "Угода між учасниками волонтерської 

діяльності" може привести до того, що, з точки зору права, волонтери 

вважатимуться найнятими робітниками. Як результат, будь-яка компенсаційна 

виплата ним може розглядатися як винагорода за працю, а волонтерська 

організація, що залучає волонтерів до праці, опиниться в стані порушника 

трудового законодавства, яке вимагає виплати мінімальної заробітної плати. 

Так, в Латвії некомерційні організації не могли відшкодовувати витрати 

волонтерам, бо для цього потрібно було укладати з ними трудовий договір, що, 

у свою чергу, підвело б волонтерів під дію трудового законодавства та 

положень про мінімальну заробітну плату. У Хорватії, Македонії державні 

контрольні органи можуть тимчасово заборонити роботу, якщо волонтер почав 

трудову діяльність не відповідно до вимог закону (наприклад, якщо сторони не 
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підписали трудовий договір) відсутність правового статусу волонтера може 

привести до втрати соціальної допомоги з безробіття. 

В Чехії було позбавлено соціальної допомоги тих безробітних, які 

працювали волонтерами, оскільки цей вид діяльності розглядався як нелегальна 

робота, хоч самі волонтери не отримували, а ні грошової винагороди, а ні 

матеріальної допомоги в натуральній формі.  

Ще однією серйозною перешкодою на шляху волонтерства є правила 

стягування податків з витрат, що відшкодовуються. Міжнародні експерти 

прийшли до єдиної думки, що волонтери мають право на відшкодування всіх 

розумних витрат, які понесені ними в процесі волонтерської діяльності. Проте, 

в деяких країнах (Швейцарія, Бельгія, Македонія) відшкодування витрат 

волонтерам оподатковується, від податків звільнено лише відшкодування 

витрат найнятим робітникам. Схожа ситуація в Естонії - якщо організація 

бажає відшкодувати волонтерам їх витрати, то вона зобов’язана це зробити на 

основі трудового або іншого цивільно-правового договору і всі виплати за цими 

договорами оподатковуються.  

Таким чином, створюється серйозна перешкода залученню населення до 

волонтерського руху. Волонтерська діяльність може відбуватися в 

найрізноманітніших формах – від спонтанних місцевих ініціатив 

короткострокового характеру до організованої роботи на регулярній основі. 

Розробка нормативних актів, що регулюють соціально-трудові відносини ринку 

праці волонтерства показує, що було б доцільно дотримуватися наступного: 

- регулювання однієї форми волонтерства не повинно виключати існування 

інших форм, а саме: неформальних або ситуативних волонтерських ініціатив; 

- законодавча база має полегшувати волонтерську діяльність і 

регламентувати її. 

Законодавство має забезпечувати належний захист і стимулювання 

волонтера, не відохочуючи людей від праці на волонтерських засадах. Досить 

жорстке регулювання може пригнічувати спонтанні ініціативи, лягати тягарем 

на малі некомерційні організації, і пригноблювати дух волонтерства; кожна 
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країна має знайти власну модель регулювання волонтерської діяльності, 

виходячи зі своїх соціальних, культурних та економічних умов. Держава у 

взаємодії з організаціями громадського суспільства та іншими зацікавленими 

сторонами має всебічно аналізувати свої правові системи, з’ясовуючи, як 

місцеві закони впливають на волонтерську діяльність і визначаючи, які зміни 

оптимально відповідатимуть місцевим потребам. Якщо законодавча база 

пригнічує волонтерську діяльність,то наступним кроком стає прийняття рішень 

про те, як усунути ці перешкоди: за допомогою окремого закону (Угорщина), 

спеціального розділу в законі (Латвія, Польща) або внесення змін в чинне 

законодавство; готуватися такі проекти мають в тісній взаємодії зацікавлених 

сторін для гарантування цілеспрямованого вирішення реальних проблем 

волонтерського руху. Користь від волонтерської діяльності незмінно визнається 

в міжнародних програмах і документах. 

Закони, що регулюють волонтерство, прийняті в різних країнах, помітно 

відрізняються один від одного через різноманіття волонтерських ініціатив і 

цілей, які переслідують законодавці. 

Відповідно до Закону про волонтерську діяльність 2002 року Чехія 

акредитує "організації, що делегують", які проводять вибір і навчають 

волонтерів, підписують з ними контракти і направляють на роботу в 

"організації, що приймають". В ролі таких можуть виступати як державні 

органи, так й територіальні органи влади і самоврядності. Волонтери, що 

працюють поза цими рамками, не признаються такими і не захищаються 

законом. Закон Угорщини про суспільно корисну волонтерську діяльність 2005 

року містить положення про те, що "організаторами волонтерської діяльності" 

можуть бути добродійні організації, державні установи, державні або приватні 

постачальники послуг в сферах соціальної допомоги, культури, освіти і захисту 

меншин. На організації інших типів і сфер діяльності пільги і форми захисту 

закон не поширює. Закон також вимагає, щоб організації, що залучають на 

роботу волонтерів, реєструвалися в компетентному міністерстві, встановлює 

детальну бюрократичну процедуру реєстрації й умови, при яких в реєстрації 
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може бути відмовлено. Організація зобов’язана вести облік кожного волонтера 

та зберігати ці дані протягом п’яти років після припинення стосунків з ним. 

Закон Італії про загальну політику у сфері волонтерської діяльності 1991 

року встановлює принципи і критерії, що регулюють відносини між 

державними установами і волонтерськими організаціями. Для виконання 

національного закону регіональні органи влади встановили в своїх регіонах 

відповідні правила. Закон надає волонтерам певний захист і права, накладає 

низку обов’язків на волонтерські організації, зокрема, обов’язкове страхування 

здоров’я і відповідальності перед третіми особами, а також визначає 

відмінність між волонтерською працею і соціально-трудовими відносинами [8]. 

Закон Люксембургу про молодіжну волонтерську службу 1999 року 

прийнято з метою стимулювання соціальної активності молоді шляхом участі в 

суспільно-корисній праці. Під дію цього закону підпадають лише ті 

некомерційні організації, які акредитовані в міністерстві у справах молоді. 

Тривалість волонтерської служби обмежується строком від шести до 12 місяців, 

який може бути скорочено або продовжено лише з дозволу міністерства. Інші 

типи волонтерської діяльності законом не регулюються. 

За законом Португалії про волонтерів 1998 року, волонтерська діяльність 

має бути направлена на благо суспільства або окремих громад у сфері міських і 

соціальних проблем, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони 

національної спадщини і довкілля, захисту прав споживачів, співпраці ради 

розвитку, зайнятості і професійного навчання, соціальної реінтеграції, 

цивільної оборони, розвитку суспільного життя і соціальної економіки, 

сприяння волонтерству і соціальній солідарності та в ін. аналогічних сферах. 

Закон також встановлює принципи волонтерської діяльності, перераховує права 

та обов’язки волонтерів і регулює їх стосунки з "сприяючими" організаціями 

[9]. 

В Румунії закон про волонтерську діяльність (2001 року, зі змінами 2002 

року) стимулює волонтерську діяльність румунських та іноземних громадян, 

які зареєстровані і в державних та приватних  організаціях. Закон також 
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стимулює участь молоді в міжнародних волонтерських програмах, що 

здійснюються децентралізованими структурами в тісній співпраці з 

національними установами зі справ молоді. Волонтерська діяльність завжди 

має здійснюватися на підставі письмового контракту, що ускладнює 

короткотривале та ситуативне волонтерство.  

Іспанський закон про волонтерську роботу (1996 року) передбачає, що 

робота на добровольчих засадах виконується в рамках конкретного проекту або 

програми, що розроблена державною або приватною організацією. Сама 

діяльність має відповідати інтересам суспільства в таких сферах як соціальна 

допомога, міські проблеми, освіта, культура, наука, спорт, охорона здоров'я. 

Різноманітні автономні громади розробили свої нормативні документи, що 

регулюють волонтерську діяльність. Отже, даний закон розповсюджується 

виключно на національні та міжрегіональні програми та тих волонтерів, що 

задіяні в сферах, які підпадають під юрисдикцію держави. 

Отже, аналіз зарубіжного досвіду волонтерської роботи засвідчує, що в тій 

чи іншій формі він є в кожній країні світу, у багатьох країнах законодавчо 

зафіксований та має деякі особливості. Національні волонтерські рухи різних 

країн об’єднані в глобальний світовий рух, який стає все більш впливовим в 

світі. Рівень його розвитку залежить від політико-економічної ситуації, стану 

некомерційного сектора і ринку праці, від культурних чинників та ін. 

Законодавча база волонтерства набуває особливого значення, коли вона 

створює перешкоди волонтерській діяльності. Регулювати волонтерську 

діяльність необхідно для гарантування волонтерам захисту та щоб відрізняти їх 

від найнятих робітників. Національні законодавства мають створювати правові 

межі функціонування волонтерських організацій і проводити чітку межу між 

волонтерськими і традиційними соціально-трудовими відносинами. 

Подальший розвиток у даному напрямку передбачає створення правових 

меж функціонування волонтерських організацій і проведення чіткої межі між 

волонтерськими і традиційними соціально-трудовими відносинами. 
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На основі проведеного аналізу можна дійти висновку: волонтерські 

організації різних країн мають значний вплив на розвиток соціальної сфери та 

формування громадянського суспільства. Нині спостерігається стрімке 

зростання попиту на волонтерські послуги. Участь у добровільному русі не має 

релігійних, расових, вікових, гендерних і навіть політичних меж. Численні 

міжнародні мережі волонтерських організацій залучають до своїх проектів і 

програм мільйони людей щорічно. Чимало зусиль для популяризації 

волонтерства докладають не лише благодійні та волонтерські організації, а й 

державні структури. У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства 

є те, що особа частину свого вільного часу, сил, енергії, знань та досвіду 

добровільно, без примусу та вказівки згори витрачає на здійснення корисних 

справ окремим громадянам і суспільству загалом. Для подальшого розвитку 

світового волонтерського руху потрібно вдосконалювати і національні 

нормативно-правові акти і міжнародне законодавство в цій сфері. 
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2.2. Правові основи волонтерського руху в Україні 

Сучасний стан українського соціуму визначається особливостями 

функціонування і взаємодії трьох підсистем: ринкової економіки, правової 

держави та громадянського суспільства. Сьогодні Україна перебуває на шляху 

становлення демократичної держави – і розвиток громадянського суспільства є 

одним із найважливіших складників цього процесу.  

Демократизація української політичної системи, економічні перетворення 

є взаємопов’язаними та досить поступовими процесами, а незавершеність у цих 

сферах, як наслідок, гальмує розвиток системи суспільних інститутів, які 

утворюють громадянське суспільство. Це дає підстави говорити про те, що в 

сучасному українському суспільстві існують суттєві розбіжності між 

формальним процесом становлення соціальних інститутів та їх реальною 

дієздатністю, готовністю до розв’язання актуальних проблем соціуму. 

Основною проблемою та, відповідно, важливим ключовим завданням розвитку 

громадянського суспільства є вирішення найважливіших соціальних конфліктів 

і протиріч у суспільстві. У цьому контексті все більш значущу роль відіграють 

громадські організації, які стимулюють соціальну активність й інтеграцію. 

Утворення цього типу відображають реакцію суспільства на процеси 

трансформації та є проявом його активності й відповідальності. 

В Україні існує велика кількість недержавних, громадських і благодійних 

організацій. За даними Державної служби статистики України кількість 

громадських організацій (станом на 1 вересня 2013 року) становила 76345 [1]. 

За даними Державної реєстраційної служби України станом на 1 липня 2013 

року кількість зареєстрованих громадських організацій (спілок об'єднань 

громадян) становила 50850 (з них 3599 всеукраїнських та міжнародних 

громадських організацій та спілок) [2]. Ці легалізовані громадські організації із 

всеукраїнським та міжнародним статусом розв’язують актуальні для 

суспільства завдання: допомагають найбільш уразливим категоріям населення 

(інвалідам, літнім людям, невиліковно хворим, дітям-сиротам, 

неблагополучним сім’ям), переймаються питаннями екології та ін. [3]. 
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Особливим об’єднанням громадян, які належать до третього сектору, є 

волонтерські організації, вони орієнтують свою діяльність на різноманітні 

сфери життя (захист прав людини, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист 

населення, екологія, культура тощо). 

Волонтерство – це спосіб акумуляції соціального капіталу, потужний 

інструмент соціального, культурного та економічного розвитку суспільства, 

який в ринкових умовах сприяє збереженню балансу в суспільних відносинах 

та їх гармонізації; ефективний засіб об’єднання зусиль громадянського 

суспільства та органів державної влади щодо вирішення ряду соціальних 

проблем; базисна передумова і основа діяльності більшості громадських 

організацій [4]. 

В Україні волонтерство як соціальне явище конституювалося після 

проголошення Україною незалежності і відтоді набуло ряду ознак, які 

сприяють його становленню у якості соціального інституту та соціального 

руху. Процес легітимації волонтерського руху в Україні умовно розпочався 

наприкінці 90-х років минулого століття за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

ресурсів і на даний час волонтери зі стажем відмічають поступові позитивні 

зміни у масовій свідомості щодо сприйняття волонтерської діяльності. 

З’ясувалося, що в Україні відсутня нормативно-законодавча база, яка б 

забезпечувала правові основи та регулювання волонтерської діяльності, 

оскільки значне коло правових питань вирішувалось на основі положень 

цивільно-правового і кримінального законодавства. 

За часів незалежності України державою видано низку нормативно-

законодавчих актів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху, зокрема, 

у Законах України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (від 21.06.2001 

р., №2558-ІІІ), "Про соціальні послуги" (19.06.2003 р. 966-ІV) добровільна 

праця волонтерів визнається необхідною та суспільно корисною. 23 квітня 2003 

року Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження "Про утворення 

Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху" 

(23.04.2003 р., № 225) . 
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Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання 

Нормативно-правовими актами, що діють у відповідній сфері суспільних 

відносин, є:   

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 

21.06.2001 р., № 2558-ІІІ; [5] 

Закон України "Про страхування"; [6]. 

Указ Президента України "Про Стратегію державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 

реалізації" від 24 березня 2012 року № 212/2012 [7]; 

Розпорядження Президента України  "Про організацію проведення в 

Україні у 2001 році Міжнародного року волонтерів" від 22.03.2001 р., 

№ 67/2001-рп [8]; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення 

Координаційної ради з питань розвитку і підтримки волонтерського руху" від 

23.04.2003 р., № 225-р [9]; 

Закон України  "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р., № 966-ІV [10]; 

Закон України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 

2004-2008 роки" від 18.11.2003 р., № 128-ІV [11]; 

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Положення про 

волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг" від 10.12.2003 р., 

№ 1895 [12]; 

2011 року набув чинності Закон України "Про волонтерську діяльність" 

від 19.04.2011 р., № 3236- VI [13]. 

Ідеї державної підтримки та популяризації волонтерства в Україні набули 

свого розвитку в Указі Президента України "Про Стратегію державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові 

заходи щодо її реалізації" від 24 березня 2012 року № 212/2012, яким 

передбачається розроблення державної цільової програми розвитку 

волонтерської діяльності, проведення щорічного конкурсу "Волонтер року"та 

інших заходів національного значення, спрямованих на популяризацію 
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волонтерського руху, внесення пропозицій щодо удосконалення Закону 

України "Про волонтерську діяльність" тощо. 

Відсутність спеціального Закону до 2011 року, спрямованого на 

регулювання волонтерської діяльності, стримувало формування чіткої та 

послідовної політики держави щодо розвитку та підтримки волонтерського 

руху в Україні, піднесення соціальної значущості волонтера, усунення 

перешкод щодо використання волонтерської допомоги під час організації та 

проведення масових культурних та спортивних заходів загальнодержавного 

значення. 

Основним нормативно-правовим актом, яким регулюється волонтерська 

діяльність в Україні, визначаються права, обов’язки та правовий статус її 

суб’єктів, закріплюються принципи волонтерської діяльності, головні напрями 

та форми її державної підтримки є Закон України "Про волонтерську 

діяльність" від 19 квітня 2011 року [13]. 

Прийняття спеціального закону мало створити умови для розвитку та 

популяризації волонтерського руху в Україні, сприяти залученню волонтерів до 

надання соціальної підтримки та допомоги інвалідам, одиноким людям 

похилого віку, малозабезпеченим, безпритульним та іншим, використанню 

волонтерської допомоги під час організації та проведення масових культурних 

та спортивних заходів загальнодержавного значення. 

Основні напрями волонтерської діяльності, зазначені у Законі: 

 надання волонтерської допомоги з метою підтримки 

малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, 

що потребують соціальної реабілітації; 

 здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми 

похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 

особливості потребують підтримки та допомоги; 

 надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті 
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соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, 

біженцям; 

 надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади 

обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

 проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього 

природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-

культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; 

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, 

пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших 

видовищних і громадських заходів; 

 надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. 

Волонтерська діяльність визначена Законом як добровільна, 

безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 

волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської 

допомоги. У свою чергу, волонтерською допомогою є роботи та послуги, що 

безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими 

організаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва. Як бачимо, 

волонтерська діяльність може здійснюватися як волонтерськими організаціями, 

так і індивідуальними волонтерами. 

Волонтерська організація – юридична особа, яка здійснює свою 

діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно 

з вимогами законодавства України. Волонтерська організація може надавати 

волонтерську допомогу, як працевлаштовуючи їх, так і приймаючи їх у ряди 

своїх членів. 

Волонтерська організація має право: 

 здійснювати волонтерську та іншу неприбуткову діяльність; 

 залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності; 

 отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської 

діяльності; 



70 

 використовувати у своєму найменуванні та волонтерській 

діяльності слова "волонтерська організація"; 

 самостійно визначати напрями здійснення волонтерської 

діяльності; 

 набувати інші права, передбачені законом. 

При цьому волонтерська організація зобов'язана: 

 забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров'я 

умови надання волонтерської допомоги; 

 здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності); 

відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі 

одностороннього розірвання нею договору про надання волонтерської 

допомоги, якщо інше не передбачено договором; 

 відшкодовувати моральну та майнову шкоду, завдані внаслідок 

здійснення нею волонтерської діяльності, відповідно до закону; 

 відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними 

волонтерської допомоги, 

 страхувати волонтерів відповідно до законодавства про 

страхування; 

 дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим 

доступом; 

 забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується 

здійснення нею волонтерської діяльності. 

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється 

Міністерством соціальної політики України на підставі письмової заяви від 

імені цієї юридичної особи. У заяві зазначаються: найменування юридичної 

особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації, її 

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за 

наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти. 

До заяви також додаються витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців і копія статуту (положення) юридичної особи. 
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Витребування інших відомостей та документів, не передбачених Законом 

забороняється. Надання статусу волонтерської організації здійснюється на 

безоплатній основі. Рішення про надання юридичній особі статусу 

волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу 

приймається не пізніше п'яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і 

надсилається юридичній особі у письмовій формі. Юридичній особі, якій в 

установленому Законом порядку не надано статус волонтерської організації, 

забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму 

найменуванні та діяльності. 

Позбавлення організації статусу волонтерської здійснює все те ж 

Мінсоцполітики України на підставі відповідної письмової заяви від імені цієї 

юридичної особи, припинення такої юридичної особи або на підставі рішення 

суду про позбавлення її статусу волонтерської організації у зв'язку з 

порушенням законодавства у сфері волонтерської діяльності. На сайті 

Міністерства можна ознайомитися і з Єдиним реєстром волонтерських 

організацій. 

Волонтерами можуть бути фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного 

віку і здійснюють волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній 

основі. Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також 

громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють 

волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з 

батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Волонтери надають волонтерську 

допомогу на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, 

укладеного з волонтерською організацією. Волонтерськими організаціями 

можуть видаватися посвідчення волонтера. 

Закон наділяє волонтерів наступними правами: 

 належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, 

отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення 
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волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, 

спорядженням та обладнанням; 

 забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших 

лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням 

волонтерської допомоги; 

 обов'язкове страхування; 

 зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до стажу 

навчально-виробничої практики в разі, якщо така діяльність за напрямом, що 

відповідає отримуваній спеціальності; 

 відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської 

допомоги; 

 інші права, передбачені договором про провадження волонтерської 

діяльності та законодавством. 

Волонтер зобов'язаний: 

 сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені 

договором про здійснення волонтерської діяльності; 

 у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд 

та надавати довідку про стан здоров'я; 

 у разі необхідності проходити подальшу підготовку 

(перепідготовку); 

 не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на 

репутацію волонтера; 

 дотримуватися правовий режим інформації з обмеженим доступом; 

 відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього 

розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше 

не передбачено договором; 

 відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок 

здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону. 
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Підстави для волонтерської діяльності та волонтерської допомоги 

Законом передбачено, що здійснення волонтерської діяльності та надання 

волонтерської допомоги регулюються відповідними договорами. За договором 

про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) 

зобов'язується за завданням другої сторони (волонтерської організації) 

особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом 

установленого в договорі строку, а волонтерська організація зобов'язується 

надати волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність та 

відшкодовувати волонтеру витрати, пов'язані з виконанням договору. Договір 

про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі. За 

договором про надання волонтерської допомоги одна сторона (організація) 

зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) визначені в 

договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до виконання 

волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач 

зобов'язаний прийняти волонтерську допомогу. 

У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути визначені 

умови відшкодування одержувачеві витрат, пов'язаних з наданням 

волонтерської допомоги, якщо стороною (отримувачем) за цим договором є 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації, 

установи (заклади) незалежно від форм власності, в тому числі якщо 

волонтерська допомога надається визначеним у договорі фізичним особам. 

Договір про надання волонтерської допомоги також укладається в письмовій 

формі. 

Відшкодування витрат волонтерів 

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються 

витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм 

відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних 

службовців і працівників підприємств, установ і організацій, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. 
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Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами: 

 витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця 

здійснення волонтерської діяльності; 

 витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 

4 годин на добу; 

 витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого 

населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме 

більше 8 годин; 

 витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює 

волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської 

організації; 

 витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших 

лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням 

волонтерської допомоги. 

Контроль за фінансовими засобами волонтерської організації 

Згідно законодавства, волонтерські організації самостійно визначають 

напрями використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності 

коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та іншого 

майна фізичними чи юридичними особами для здійснення конкретного виду 

волонтерської допомоги. Якщо організація не є благодійною організацією, вона 

зобов'язана обліковувати кошти та інше майно, залучені для здійснення 

волонтерської діяльності, на окремих балансових рахунках. Фінансові 

надходження від фізичних та юридичних осіб використовуються на здійснення 

конкретних напрямів волонтерської діяльності, передбачених статутом 

(положенням) волонтерської організації. 

Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження 

волонтерської діяльності, на письмову вимогу фізичних та юридичних осіб, які 

надають кошти для здійснення волонтерської діяльності, зобов'язані надавати 

звіт про цільове використання цих коштів у строки та в порядку, установлені 

цими особами.  
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Однак на сьогодні спостерігається дещо стримана оцінка українським 

суспільством положень довгоочікуваного закону. Аналіз його основних норм 

свідчить про: 

 встановлення зависокого вікового цензу для осіб, які бажають 

здійснювати волонтерську діяльність; 

 вимоги щодо додаткового надання юридичним особам статусу 

волонтерських організацій; 

 обов’язкового відшкодування витрат волонтерів та їх страхування; 

 обов’язкової письмової форми договору про надання волонтерської 

допомоги тощо. 

Ці та інші положення закону не тільки створюють перепони у розвитку 

волонтерського руху в Україні, а й суперечать сутності волонтерства взагалі як 

діяльності добровільної та безкорисної. 

Удосконалення передбачає внесення змін до Закону України "Про 

волонтерську діяльність", зокрема стосовно зниження вікового цензу для осіб, 

які бажають здійснювати волонтерську діяльність до 14 років, уточнення 

термінів "волонтерська організація" та "волонтер", розширення прав 

волонтерських організацій та волонтерів щодо надання волонтерської допомоги 

без укладання письмового договору з отримувачем  волонтерської допомоги, 

добровільного порядку страхування життя і здоров’я волонтерів на період 

надання волонтерської допомоги тощо.  

Прийняття змін до законопроекту надасть змогу усунути недоліки в 

чинному законодавстві, запровадити в Україні європейські та світові стандарти 

та цінності, сприятиме укоріненню громадянської культури та суспільної 

практики волонтерства і благодійництва, патріотичному вихованню громадян 

України, залученню волонтерів до надання соціальної підтримки та допомоги 

інвалідам, одиноким людям похилого віку, малозабезпеченим, безпритульним 

та іншим особам, використанню волонтерської допомоги під час організації та 

проведення масових культурних та спортивних заходів загальнодержавного 

значення, розвитку громадянського суспільства в Україні.  
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РОЗДІЛ 3. Світовий досвід волонтерської діяльності 

3.1. Волонтерська діяльність в США 

Волонтерський рух існує вже багато сторіч. І хоча в різних країнах це явище 

має різні назви – у Ботсвані – mephato, в Еквадорі – minga, в Індонезії – 

gotongroyong, у Руанді – kwitango, у Південній Африці – ubuntu, у Південній 

Азії – shramadana, воно є універсальним людським феноменом, який 

зустрічається в усіх культурах, на всіх рівнях економічного розвитку, серед 

представників обох статей і людей різного віку.  

Волонтерський рух поширений у багатьох країнах світу. Любов Шашура у 

статті "Волонтерство – невід’ємна складова виховної роботи в сучасній школі" 

наводить такі результати опитування: у Франції до волонтерства залучено 19% 

населення, Німеччині – 34 %, США – майже 56 %, Японії – 26 %. Зростання 

значущості цього явища демонструє і той факт, що Генеральна Асамблея ООН 

проголосила 2001 рік  Міжнародним роком волонтерів (МРВ). Основними його 

цілями проведення МРВ були визначені: підвищення рівня визнання 

волонтерської діяльності, допомога та сприяння їй, популяризація, створення 

мережі поширення та обміну інформацією про неї. Умова виконання 

поставлених завдань – співпраця таких секторів суспільства як громадські 

організації [1]. 

Особливий інтерес мають дослідження процесів добровільного залучення 

фахівців різного профілю у країнах з відносно тривалою історією соціальної 

роботи, і, зокрема, – в США. Не секрет, що американська модель соціальної 

роботи, включаючи етапи її становлення, зіграла значну роль у розвитку цієї 

професії у всесвітньому масштабі. Багато учених і практиків, і у тому числі 

X. Сведнер, неодноразово підкреслювали, що середина XX ст. стала 

десятиліттям "відкритих дверей" американських університетів, в період якого 

навчання соціальній роботі, соціології і психології пройшла значна частина 

європейських фахівців. Завдяки цій школі багато теоретичних підходів, 

розроблених концепцій і апробованих моделей, технологічних і методичних 

прийомів, народжених у США, дали потужні результати у більшості 
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європейських країн [2]. 

У країнах Західної Європи і США волонтерський рух почав активно 

розвиватися в XIX ст., як рух "дружніх візитерів", сестер милосердя, самаритян, 

місіонерів. Історія США свідчить, що неоцінену роль у період воєнних дій між 

Північчю і Півднем зіграли жіночі благодійні комітети, які створювалися при 

лікарнях і військових шпиталях. У надрах таких благодійних товариств і 

комітетів почали створюватися перші агенції, які надавали окремі види 

соціальної допомоги. Сотні жінок, а з ними – молодь, безкорисливо віддавали 

свої знання і досвід самотнім матерям у питаннях виховання дітей, а також 

самим дітям, позбавленим з огляду на різні причини батьківського тепла. Це 

стало початком нового і абсолютно унікального соціально-педагогічного 

явища – волонтерства або добровільного соціального служіння, яке поступово 

розповсюдилося на всі континенти. 

Розквіт волонтерського руху в США припадає на 30-ті роки, в цей час в 

ньому брало участь близько 3-х мільйонів молоді. Президентом Ф. Рузвельтом 

була створена волонтерська організація Civilian Conservation Corps (цивільний 

корпус збереження) для зниження рівня безробіття. Наступний розквіт 

волонтерства в США починається з 1961 року, коли Президент Кеннеді створив 

організацію "Корпус Миру". Волонтерами були, як правило, приватні особи, 

громадські діячі (Д.Адамс, М.Річмонд, А.Соломон), релігійні діячі (пастор 

С.Барнетт, Ч.Вара) [3].  

При президенті Б.Клінтоні, волонтерських рух досяг найбільших 

розмахів. Оскільки президент, зацікавлений проблемою волонтерства, дозволив 

виявити цілу низку форм волонтерської діяльності що практикуються в США: 

спорудження й обладнання спортзалів школи за кошти членів місцевої громади; 

співпраця зацікавлених громадян з поліцією; діє програма "сусідський нагляд"; 

тренування спортивних дитячих команд поліцейськими; збирання учнями 

герметично закритих продуктів, розподіл їх між бідними в День подяки; 

надання окремими сім’ями допомоги людям, потерпілим від торнадо; програма 

зв’язків працівників інституту громадських прав міста Бірмінгем із громадою – 
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школами, церквами, притулками; відвідування на волонтерських засадах 

підготовчих занять старшокласниками, майбутніми учасниками підліткового 

суду, їх участь у судах в ролі присяжних, адвокатів, сторони обвинувачення; 

розбудова релігійними громадами церков, каплиць на території приватного 

університету, виділення коштів на підтримання закладів; участь окремих 

приватних осіб у подіях пов'язаних із урегулюванням міжетнічних, політичних, 

релігійних конфліктах у різних країнах світу. 

Найбільш популярними сферами волонтерської діяльності в США 

являється сфера обслуговування – їдальні, ремонт, транспортування. Зі всіх 

волонтерських державних закладів США більше половини – волонтери в 

навчальних закладах. Вони доглядають за дітьми, організовують гуртки, 

навчають англійській мові дітей іммігрантів, керують хором, театральними та 

музичними виступами.  

Корпус Миру США ця організація фінансується правлінням США й 

об’єднує американських громадян, які бажають працювати за кордоном. 

Корпус Миру був створений в 1961 році із ініціативи президента Дж. Кеннеді, і 

до цього часу корпус миру підпорядковується безпосередньо президенту США. 

В Росії ця організація працює з 1992 року по трьом основним напрямам: 

викладання англійської мови, бізнес освіти і екологія. Уряд США надає 

фінансові кошти на проживання, харчування, дрібні витрати будь-якій особі, 

що бере на себе зобов'язання протягом двох років виконувати напружену 

роботу за кордоном. Корпус Миру США розпочав свою діяльність і в Україні. 

Згідно з офіційною угодою, підписаною Президентом України Л.Кравчуком та 

Президентом США Дж. Бушем у травні 1992 у Вашингтоні. Завдання 

добровольців Корпусу Миру полягає у сприянні продуктивного обміну 

досвідом між людьми і організаціями України. Волонтери не забезпечують 

організації фінансами, устаткуванням або товаром, вони впроваджують 

різноманітні проекти і підтримують соціологічні, економічні, культурологічні 

та інші об’єднання, а саме:  
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- проект економічного розвитку в Україні реалізується шляхом обміну 

досвідом роботи в умовах вільного ринку, допомогою підприємцям у набутті 

бізнесових навиків та досвіду; 

- проект викладання англійської мови, як іноземної здійснюється з метою 

поширення та удосконалення викладання англійської мови, що є необхідною 

умовою повноцінної участі України в Міжнародного обміну інформацією; 

- проект охорони навколишнього середовища спрямований на розвиток 

екологічної свідомості громадськості та поширення екологічної освіти, 

допомога екологічним недержавним організаціям та посилення їх ролі в процесі 

прийняття управлінських рішень, щодо природокористування, удосконалення 

методів управління природоохоронними територіями, забезпечення 

збалансованого розвитку громадян [4].  

Відмінною рисою розвитку волонтера в США є децентралізація, яка 

знаходить своє віддзеркалення в наявності і реалізації різних соціальних 

програм на всіх рівнях: федеральному, штату, місцевому. Такий програмний 

підхід має переваги, що дозволяють оперативно реагувати на соціальні потреби 

різних категорій населення з урахуванням місцевої специфіки. 

Активно взаємодіють з громадськими організаціями місцеві органи влади, 

у компетенції яких знаходяться шефська допомога і робота з добровольцями. У 

таких штатах як Каліфорнія, Колорадо, Детройт, Новий Орлеан та ін., 

накопичений вагомий досвід волонтерської роботи з дітьми і батьками: 

організація спеціальних груп професійного навчання для батьків, забезпечення 

допомоги по працевлаштуванню; здійснення догляду за дітьми працюючих у 

денний і вечірній час батьків; створення центрів здоров’я для незаміжніх 

матерів, робота з прийомними сім’ями; допомога батькам у веденні 

домашнього господарства тощо. Таким чином, особливість соціальної роботи в 

США, пов’язана з децентралізацією, активним залученням волонтерів на 

місцевому рівні в реалізації конкретних соціальних програм, дає свій 

позитивний результат. 
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3.2. Досвід волонтерської діяльності в Європі 

Зовсім іншим шляхом відбувався розвиток доброчинності в Європі, і, 

зокрема, у Німеччині. Індустріалізація країни спричинила різке зубожіння 

сімей робочого класу, а як результат, – зросло число користувачів соціальних 

послуг. Оскільки церкви і приватні благодійні установи виявилися 

неспроможними впоратися із ситуацією, у другій половині XIX ст. виникла 

необхідність у державному регулюванні цього процесу, тобто у державному 

соціальному забезпеченні. 

У 1880 р. за ініціативою Німецького конгресу з доброчинності була 

створена Німецька доброчинна спілка турботи про бідних, яку у 1919 р. 

перейменували на Німецьку спілку державної і приватної опіки. Це центральна 

спілка, яка діє і понині: вона об’єднує державні, приватні, громадські установи, 

а також окремих фахівців, що визначають стратегію розвитку соціальної роботи 

в Німеччині. 

У 1990 р. після об’єднання НДР і ФРН число її учасників збільшилося до 

3 тис. осіб. Держава делегувала до її складу своїх представників на 

федеральному рівні, рівні федеральних земель вільних міст і округів. Важлива 

роль відводиться представникам громадських організацій, куди входять: 

Об’єднання доброчинності для робітників, католицький "Карітас", Паритетний 

Союз, Німецький Червоний Хрест, Союз милосердя Євангельської церкви 

тощо. 

Відмінність європейської моделі на прикладі розвитку соціальної роботи 

у Німеччині наочно демонструє, як у діяльності кожного спеціаліста втілюється 

соціальна політика держави. Зволікання у вирішенні окремих питань може 

призвести до соціального вибуху. Докази тому вже є в історії, наприклад, з 

приходом фашистів до влади і припиненням демократичного розвитку країни 

доброчинність була підмінена "гігієною раси", а соціальна робота була зведена 

до жорсткого контролю над населенням. У практиці сучасної соціальної роботи 

Німеччини "відчувається реальний взаємозв’язок вирішення соціальних і 

економічних проблем як гарантія існування правової соціальної держави" [1]. 
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Аналіз розвитку практики соціально-педагогічної діяльності волонтерів у 

Німеччині наприкінці XX – на початку XXI ст. дозволяє виявити тенденцію все 

більшого переходу соціальних послуг з приватного незалежного сектора під дах 

держави. Це характерно і для волонтерського руху, що дозволяє щорічно 

економити кілька мільярдів євро. Населення Німеччини висловлює 

занепокоєння бюрократизацією державного апарату соціального забезпечення, 

тому безкоштовні послуги добровольців мають попит, особливо серед 

соціально незахищених верств населення. За активної підтримки волонтерів 

серед постраждалих все частіше виникають форми взаємодопомоги і 

самодопомоги. 

Сьогодні в Німеччині відбувається активна реформа системи державного і 

недержавного соціального забезпечення. Вона передбачає і розширення фронту 

волонтерських робіт. Наприклад, у разі захворювання і пов’язаних з ним 

особистих обставин клієнти соціальних служб держави можуть звернутися не 

менше, як до 15 спеціалізованих установ різного профілю (соціально-

педагогічних, медичних, психіатричних, психотерапевтичних), а також у соціальні 

добровільні служби – служби роздачі їжі, служби допомоги вдома, служби з 

підтримки і допомоги для родичів потерпілих тощо. 

Тобто, у європейській моделі соціальної роботи добровільна допомога 

населенню входить до загальної державної системи соціальної допомоги і є 

важливим її елементом, який розширює проблемне поле цієї життєво важливої 

діяльності. 

Двохсотрічний досвід розвитку добровольчої діяльності за кордоном 

надав світовій спільноті яскраві зразки громадської ініціативності й 

активності. Крім залучення такого важливого ресурсу як добровільна праця, 

громадські організації ініціюють участь різних груп населення в суспільному 

житті, об’єднують їх для вирішення нагальних проблем життєдіяльності в 

конкретному соціумі, виховують соціальну відповідальність. Таким чином, 

можна дійти висновку, що ініціативність, як уміння висувати соціальну 

ініціативу і пропонувати план по її втіленню в реальне життя, є однією з 
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головних чеснот волонтерської діяльності. 

Волонтерський рух відіграє все більш значущу роль у суспільних процесах 

розвинутих країн світу. Вагомий соціальний і економічний внесок праці 

волонтерів був підтверджений у ході дослідження некомерційного сектора 

22 країн, серед яких країни Західної Європи (Нідерланди, Німеччина, Ірландія, 

Бельгія, Австрія, Франція, Фінляндія, Великобританія), а також Австралія, США, 

Ізраїль, Японія, держави Центральної і Східної Європи (Чехія, Словаччина, 

Угорщина, Румунія), країни Латинської Америки (Аргентина, Перу, Бразилія, 

Колумбія, Мексика).  

Автори цього дослідження А. Саламон і X. Анхайер вважають, що нині у 

світі відбувається "глобальна суспільна революція", що полягає у "вибуху" 

організованої приватної волонтерської діяльності, пов’язаної зі зростанням 

самовизначення особистості в сучасному суспільстві, де в наявності виступають 

інформаційна революція і криза держави [2]. 

На сьогоднішній день волонтерські організації існують у 80-ти країнах 

світу. Керівництво цих країн надає підтримку волонтерському руху, який 

набуває глобального характеру. Працюють міжнародні волонтерські 

організації. Бажання виконувати роботу на волонтерських засадах не є таким 

уже рідкісним явищем. За даними досліджень, від чверті до половини 

дорослого населення країн Європи та Америки брали участь у будь-якій 

волонтерській діяльності за поточний рік. Звичайно, частота випадків 

регулярної діяльності значно менша. При цьому частіше волонтерами стають 

білі жінки віком від 35-44 років, що мають оплачувану роботу, особливо ті, хто 

є висококваліфікованими професіоналами або займають керівні позиції, мають 

високий освітній рівень, одружені, мають дітей.  

Національне опитування волонтерів, яке проводилося Центром 

Волонтерів Великобританії, ідентифікувало головні причини волонтерської 

роботи: "Пов’язана з моїми потребами і інтересами" (48% - чоловіки, 31% - 

жінки), "я хочу покращувати стан речей та допомагати людям" (35% - чоловіки, 

42% - жінки), "я хочу зустрічати людей та заводити друзів" (24% - чоловіки, 
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28% - жінки), "я хочу мати можливість отримувати нові вміння" (12% - 

чоловіки, 11% - жінки). Поряд з причинами волонтерської роботи респонденти 

оцінювали також її фактичні переваги: "дає можливість робити те, що я вмію" 

(70% - чоловіки, 68% - жінки), "дає мені відчуття персональних досягнень" 

(78% - чоловіки, 78% - жінки) [3]. 

Зі слів колишнього прес-аташе Держдепартаменту США Клавдії Куриць 

80 країн світу мають мережу волонтерських центрів, крім того волонтерські 

центри в Польщі, Україні, Чехії, оцінюються як одні з кращих серед 14 країн 

Центральної та Східної Європи. Також було відмічено, що розвиток 

волонтерства залежить від традиції культури окремої країни. Відповідно даних 

ООН 23% громадян України залучилися до волонтерської діяльності, а загалом 

у світі налічується близько 149 млн. волонтерів. Альянс Європейських 

волонтерських організацій, заснований 1982 році являє собою координаційний 

центр Європейських національних волонтерських організацій, які 

спеціалізуються на координації довгострокових та короткострокових 

волонтерських робітничих таборів, які проголошують ідею міжнародної 

співпраці, миру, взаєморозуміння. У Міністерстві праці та соціального захисту 

Литви створено робочу групу, яка постійно працює над вдосконаленням закону 

про волонтерсво, визначенням поняття "волонтер", "волонтерська діяльність". 

Трудове законодавство визначає волонтерську працю такою, що відповідає 

Законам та є правом кожної людини. Згідно з трудовим законодавством 

громадські організації мають право компенсувати волонтерам витрати на проїзд 

та харчуванням. Робоча група Міністерства праці та соціального захисту 

працює також над розробкою трудового договору, який би організації могли 

викладати з волонтерами [4].  

У Чехії на сьогодні досить активно лобіюються зміни до законодавства, 

що стосується волонтерської діяльності. Просувається питання проте, коли 

уряд Чехії почне обговорювати ситуацію і винесе остаточне рішення чи 

потрібен спеціальний закон стосовно волонтерсва і, якщо так, то яке 

Міністерство буде відповідати за створення цього закону.  
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Візьмемо до уваги польський досвід: коли користувач може 

відшкодовувати видатки на навчання волонтера у сфері виконуваних ним 

послуг, визначених у домовленості. Також волонтерові можуть надавати 

медичні послуги (якщо вони передбачені у приписах про надання медичної 

опіки, що фінансується з публічних коштів) у разі нещасного випадку при 

виконанні послуг (якщо волонтер виконує послуги протягом періоду, що не 

перевищує 30 днів, користувач зобов’язаний забезпечити страхування від 

наслідків нещасних випадків). Податковим законодавством такі виплати і 

відшкодування витрат волонтера звільняються від сплати податку на прибуток 

фізичних осіб [5]. 

Поняття волонтер та волонтерська діяльність також ще не визначені в 

польському законодавстві. Діючим трудовим кодексом волонтерська діяльність 

не регулюються. Термін волонтер згадується лише в законі про соціальні 

служби, де сказано, що соціальним працівникам можуть допомагати волонтери. 

Однак тут є дві проблеми: по-перше в законі визначається, що такими 

добровільними помічниками можуть бути особи які досягли 18 річного віку. 

Хоча в більшості випадків бажання допомагати соціальним працівникам 

висловлюють школярі; по-друге, є проблеми зі збереженням конфіденційності 

інформації. В даний момент законопроект про волонтерство знаходиться в 

Польському парламенті. Однак урядовці і парламентарі говорять, що буде дуже 

важко з його прийняттям, бо перш за все, існує проблема визначення поняття 

волонтерства, волонтерська діяльність. Кожен розуміє це по своєму та відстоює 

своє бачення. Для обговорення вносяться багато поправок до цього 

законопроекту, однак не слід очікувати на його швидке прийняття.  

Волонтерство в Данії. В Данії волонтерська діяльність спрямована на 

вирішення соціальних питань шляхом виконання різних проектів. У рамках 

проекту волонтерові пропонується вибрати один із трьох напрямів і працювати 

в ньому протягом усього терміну служби:  

1. Розвиток молодіжної мережі ISCA (ISCA Youthnetwork): комунікація з 

молоддю;  розвиток і проведення проектів у рамках мережі; допомога в роботі 
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самої мережі; ініціювання проектів, спрямованих на просування спорту й 

фізичної активності як інструмента для соціального розвитку. 

2. Не формальний вибір, проведення тренінгів (Non-Formal 

ducation/Training projects): координація; участь; фасилітация семінарів, 

тренінгів, заходів; проведення власних заходів в області аматорського спорту. 

ISCA використовує методи неформального вибору у своїх проектах, а також 

при написанні й менеджменті проектів у сфері спорту, культури й молоді.  

3. Розвиток тематичних проектів і мереж ISCA  (ISCA projects and ISCA  

thematic networks): організація масштабних заходів (наприклад, MOVE2013 

Congress або ISCA Generalassembly); відновлення сайту, підготовка 

інформаційних розсилань, зв'язок зі членами ISCA; фандрейзинг.  ISCA активно 

працює по залученню своїх організацій у проекти, конференції й мережі, 

спрямовані на пріоритетні теми.  

Критерії відбору волонтера: вік: 18-30 років; відкритість у спілкуванні, 

незалежність, відповідальність, із сильною внутрішньою мотивацією; здатність 

допомагати в підготовці міжнародних молодіжних обмінів і заходів; 

працездатність до виконання обов’язків у рамках проектної діяльності; бажання 

опанувати початковим рівнем датського; володіння розмовною англійською 

мовою. 

Волонтерство  в  Естонії. Одне зі спрямовань волонтерської діяльності – 

розвиток волонтерства на національному рівні. Залучається молодь, яка є 

активна, креативна й прагне поділитися з іншими  своїми знаннями, уміннями й 

вільним часом. Завжди найдуться люди, яким потрібна  допомога, принесена 

користь суспільству в якому живеш.  

Використовується система, по якій за кожну виконану роботу волонтер 

одержує певну кількість балів. Потім бали можна обміняти на різні приємні 

подарунки, які надають партнери  по волонтерській діяльності. Чим більше 

балів набрано кожним волонтером, тим більш дорогі подарунки  можна 

одержати. Серед подарунків – квитки в кіно, клуби, на концерти, картки 

магазинів, салонів краси й туристичних агентств. Волонтерська праця не 
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оплачується. Але волонтери не альтруїсти: вони працюють ради придбання 

досвіду, спеціальних навичок і знань, установлення особистих контактів. Часто 

волонтерська діяльність – це шлях до майбутньої оплачуваної роботи, тому що 

у волонтера завжди є можливість виявить і зарекомендувати себе із кращої 

сторони, спробувати себе в різних сферах діяльності й визначитися з вибором 

життєвого шляху. 

Аналіз статусу волонтерів у світі засвідчує, що правове регулювання 

волонтерської  діяльності потрібне для того, аби гарантувати добровольцям 

захист і відрізняти їх від найнятих робітників [6]. 

Волонтерська діяльність у Великобританії. Volunteering є часто 

уживаним поняттям у англомовних країнах, а й в усьому світі. У німецькій мові 

йому відповідають поняття добровільна робота, суспільно-корисна діяльність, 

добровільна громадянська активність. Серед країн Європи один із найбільших 

показників числа добровольців серед населення у Великобританії. Люди 

добровільно працюють у соціальної, культурної, політичної, економічної 

сферах, та галузі охорони навколишнього середовища. У Великобританії 

однією з основних сфер діяльності добровольців традиційно є соціальна робота. 

Хоча саме на останні роки спостерігається підвищення інтересу добровольців і 

до інших сфер, таким, наприклад, як спорт і захист довкілля. У Великобританії 

волонтери мають велике поле діяльності: від допомоги ближнім, до участі у 

цивільних ініціативах і групах взаємодопомоги. Добровольча діяльність, 

означає прийняття особистої відповідальності за інших і за людність у цілому. 

Примітно, що більша частина соціальної значимості волонтерства визнається як 

найширшими верствами населення,так і діячами політики і економіки.  

З одного боку, у Великій Британії спостерігається зміна характеру мотивів, 

за якими люди добровільно працюють, змінилися. Традиційно волонтери були 

"альтруїстами", безкорисливо допомагали одній і ті ж організації. З іншого 

боку, індивідуалізація, старіння населення збільшення працюючих жінок 

зумовлюють те, що перед організаціями стоять нові вимоги щодо роботи з 

волонтерами. 
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Сьогодні у Великобританії застосовуються численні нові методи роботи з 

волонтерами. Однією з таких нововведень є менеджмент волонтерських 

програм, який вносить вагомий здобуток у розвиток волонтерського руху. На 

місцях у громадських і державних організаціях координація роботи волонтерів 

здійснюється координатором роботи волонтерів – спеціально прийнятим при 

цьому штатним співробітником. Координація роботи волонтерів включає в себе 

планування волонтерської програми, залучення, навчання, на підвищення 

кваліфікації, підтримку, супервізії волонтерів, оцінку своєї діяльності, сприяння 

співробітництву волонтерів із штатними співробітниками, і навіть оцінку всіх 

таких етапів. Ключову функцію у своїй  діяльності має керівництво організації 

(правління і дирекція). Воно відповідальне за створення необхідних 

матеріальних передумов і сприяння штатним співробітникам, які координують 

роботу волонтерів. 

Волонтери, завдяки їхній кваліфікації, особистому досвіду, навичкам, 

компетенції, інтересам можуть привнести багато корисного для організації. 

Вони, проявляючи ініціативу, готовність запровадити нове, висловлюють 

критику, що унеможливлює організації перебувати у застої. Не в останню чергу 

волонтери є і економічним ресурсом. Оскільки волонтери працюють 

безоплатно, на організацію лягає менший фінансовий тягар [7].  

Волонтерські організації різних країн мають значний вплив на розвиток 

соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Нині 

спостерігається стрімке зростання попиту на волонтерські послуги. Участь у 

добровільному русі не має релігійних, расових, вікових, гендерних і навіть 

політичних меж. Численні міжнародні мережі волонтерських організацій 

залучають до своїх проектів і програм мільйони людей щорічно. Чимало зусиль 

для популяризації волонтерства докладають не лише благодійні та волонтерські 

організації, а й державні структури. У світовій практиці найголовнішою 

ознакою волонтерства є те, що особа частину свого вільного часу, сил, енергії, 

знань та досвіду добровільно, без примусу та вказівки згори витрачає на 

здійснення корисних справ окремим громадянам і суспільству загалом. Також 
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варто відзначити, що значна кількість організацій об’єднана в глобальний 

світовий волонтерський рух, і ця діяльність підтримується світовою 

спільнотою. Для подальшого розвитку світового волонтерського руху потрібно 

вдосконалювати і національні нормативно-правові акти, і міжнародне 

законодавство в цій сфері. 
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3.3. Основні форми та напрями діяльності волонтерської роботи 

США та країн ЄС 

До основних форм діяльності слід віднести: 

– обслуговування (традиційна форма допомоги однієї людини іншій, яка 

припускає особисту підтримку – допомога під час покупок, дружні 

відвідування, обмін досвідом тощо);  

– боротьба за зміни й захист громадянських прав (спрямовані на зміну 

функціонування установ, захист, розширення прав громадян); 

– суспільно корисна робота волонтерів, пов’язана із функціонуванням 

державних установ (поширення інформації, оцінювання державних програм та 

їх виконання); 

– керівна діяльність волонтерів, котрі є членами рад директорів та інших 

органів громадських організацій, що відповідають за вироблення їхньої 

програмної лінії; 

– самодопомога (поліпшення стану кварталу або мікрорайону й участь у 

групах самодопомоги); 

– збір фінансових засобів та пожертвувань. 

Отже, теорія і практика волонтерської роботи в Західній Європі та США 

мають вищий офіційний статус і більший практичний досвід, ніж в Україні. 

Потрібно зазначити, що: волонтерська робота за кордоном, спрямована на 

підвищення добробуту суспільства, має свої напрями й форми безкорисливої 

роботи. Природно, що й фонд наукових та інформаційних знань у цьому 

напряму набагато більший. Звичайно, далеко не всі їхні напрацювання можуть 

бути застосовні в нас через значні розбіжності в соціально-економічному рівні. 

Разом із тим, взаємозбагачення ідеями й досвідом [1]. 

До основних напрямів  діяльності міжнародних волонтерських об’єднань 

відносяться:  

- Альянс європейських волонтерських організацій (Alliance (Alliance of 

European Voluntary Service), Асоціація волонтерських організацій (AVSO 

(Association of Voluntary Service)), Координаційний комітет міжнародних 
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волонтерських організацій (CCIVS (Coordinating Committee for International 

Voluntary Service)) координують діяльність європейських національних 

волонтерських організацій, короткострокових і довгострокових волонтерських 

робочих таборів, просуваючи ідеї міжнародного співробітництва, миру та 

взаєморозуміння й інтереси волонтерства на рівні урядів, соціальних інститутів; 

-  Федерація ICYE (1CYE (Intemaitional Christian Youth Exchange)) 

реалізує ідеї глобальної освіти та міжкультурного виховання дітей, людей 

похилого віку й інвалідів, організує дитячі центри та реалізує екологічні 

проекти; 

- Міжнародна волонтерська організація SCI (Service Civil International) 

у формі волонтерських антивоєнних проектів, пацифістських семінарів і 

тренінгів просуває ідеї світу, міжнародного взаєморозуміння та солідарності, 

соціальної справедливості й захисту навколишнього середовища [2]; 

- Міжнародні волонтерські об’єднання UNV (United Nations Volunteers) 

– організація, що безпосередньо підпорядковується ООН, займається 

підтримкою стійкого глобального розвитку на планеті шляхом просування ідей 

добровольчества й мобілізації добровольців для вирішення конкретних 

практичних завдань з надання допомоги біженцям, ВІЛ-інфікованим, дітям-

інвалідам; в галузі дитячої й дорослої освіти, охорони здоров’я, міського 

розвитку, виборчого права й захисту прав виборців, ґендерної рівності й прав 

жінок тощо, практично у всіх країнах-учасницях ООН; 

- Молодіжна міжнародна організація YAP (Youth Action for Peace) 

просуває ідеї миру й співробітництва між країнами й активно виступає проти 

військових конфліктів, займається організацією волонтерських антивоєнних 

проектів, пацифістських семінарів і тренінгів, розробкою методів 

ненасильницького вирішення військових конфліктів, роботою з біженцями, 

соціально незахищеними групами, лобіюванням антивоєнних і миротворчих 

ідей серед політичних партій й організацій; 

- Християнський дитячий фонд (ХДФ) (Christian Children’s Fund (CCF) 

сприяє поліпшенню становища дітей та молоді у світі шляхом розробки та 
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реалізації програм, надання соціальних послуг, навчання спеціалістів та 

волонтерів соціальної роботи, розвитку міжнародного співробітництва в 

партнерстві з державними та недержавними структурами ; 

- Українська Асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із 

соціальної роботи (УАСПССР) – самодіяльна, благодійна громадська 

організація, діяльність якої здійснюється на засадах розвитку соціальних 

ініціатив, самоврядування, гласності, добровільності членства та участі в її 

справах. Основними завданнями діяльності Асоціації є консолідація зусиль у 

становленні та розвитку соціальної педагогіки й соціальної роботи в Україні; 

підтримка зацікавлених організацій та фізичних осіб у покращенні соціальних 

та економічних умов життя, у розвитку творчого потенціалу людей, 

формування особистості, яка може діяти самостійно, ініціативно, 

відповідально; організація діяльності соціальних педагогів та спеціалістів з 

надання допомоги громадянам і групам, котрі мають труднощі соціалізації, 

адаптації та соціальної реабілітації; сприяння підвищенню професійного рівня 

та становленню соціального статусу соціальних педагогів та соціальних 

працівників, захисту їхніх професійних інтересів, створення сприятливих умов 

роботи, здійснення контролю за виконанням етичних норм. Із 1994 року є 

повноправним членом Міжнародної Федерації соціальних працівників (IFSW); 

- Волонтерська служба за місцем проживання (Community Service 

Volunteers (CSV)) (Великобританія) надає молодим людям від 16 до 35 років 

можливість зайнятися волонтерською діяльністю в таких сферах, як соціальна 

робота, освіта, охорона навколишнього середовища, засоби масової інформації 

й волонтерські інновації. Щорічно завдяки CSV понад 63 000 молодих людей 

беруть активну участь у громадському житті[3]; 

- Національна асоціація волонтерських агентств (National Association 

of Volunteer Bureaux (NAVB)) (Великобританія), яку називають "біржею праці 

волонтерів", виступає як ряд контактних бюро для людей, які хочуть працювати 

добровільно; головним завданням волонтерських агентств є консультації, 

навчання й направлення людей в організації, де потрібна їхня допомога. У 
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1975 році волонтерський центр Великобританії в "Рекомендаціях про відносини 

між волонтерами й оплачуваними некваліфікованими співробітниками" чітко 

висловив свою думку з цього питання: діяльність добровольців має 

доповнювати роботу оплачуваних співробітників, але не заміняти її [1]. 

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду волонтерської роботи США та 

Європейських країн засвідчує, що в тій чи іншій формі він є в кожній країні 

світу, у багатьох він законодавчо зафіксований та має деякі особливості: 

- по-перше, це давня традиція відкриття центрів волонтерів (так, у 1910 

році створено систему благодійної допомоги в Японії; у 1973-му році – 

незалежний центр волонтерів у Великобританії (з 1996 року – Національний 

центр волонтерської роботи, за допомогою якого в 70-х роках ХХ століття 

почалося створення національної мережі волонтерських агентств);  

-по-друге, організації волонтерів численні за своєю представленістю в 

суспільстві й за складом волонтерів (в Австралії функціонує понад 30 місцевих 

волонтерських агентств; у Великобританії – 500 волонтерських центрів та 

професійних громад, понад 10 млн. японців у тій або іншій формі беруть участь 

у русі волонтерів, у США – понад 100 млн. людей, у Франції – 60 % населення 

зайняті добровольчою діяльністю, у Німеччині – понад 2 млн. осіб, близько 33 % 

населення Ірландії є волонтерами, 23% залучені до волонтерської діяльності в 

Україні).  

- по-третє, організації волонтерів активно співпрацюють із соціальними 

інститутами суспільства (Комітет голів волонтерських організацій і фондів Італії 

представляє інтереси 2 млн. волонтерів перед урядом, парламентом, церквою; у 

США робота як волонтер ураховується при визначенні виробничого стажу так 

само, як і оплачувана праця. Троє з кожних чотирьох американських громадян 

регулярно вносять кошти на благодійні цілі, виділяючи щорічно понад 1000 

доларів із родини. На ці особисті внески приходиться майже 90 відсотків всіх 

благодійних внесків. Фонди й ділові корпорації за всієї своєї значимості надають 

лише 10 % усіх внесків на добродійність. В останній беруть участь люди всіх 

рівнів доходу, і люди з низькими доходами часто бувають щедрішими, ніж багаті 
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(у Великобританії добровільні помічники співпрацюють з державними 

структурами соціальної сфери).  

- по-четверте, волонтерів залучають до проведення великомасштабних 

заходів (так, в Олімпійських іграх у м. Сіднеї 2000 р. взяло участь понад 50 тис. 

австралійських волонтерів), що засвідчує довіру до волонтерів із боку уряду 

країн і пошану цього виду діяльності серед населення).  

- по-п’яте, волонтери надають консультаційні, освітні послуги, 

підтримують нові організації волонтерів, волонтерський рух, громадські дії. 

Щоб активніше розвивати волонтерську діяльність в Україні опираючись 

на Європейський досвід необхідно: 

- по-перше, вивчити реальні потреби різних верств населення;  

- по-друге, визначити, апробувати та поширити методики соціально-

психологічної роботи, які допоможуть в реалізації цих проблем;  

- по-третє, потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, 

здатних професійно впроваджувати розроблені концепції і програми соціально-

психологічної роботи. Волонтери важливі для кожного суспільства, тому що 

вони працюють без користі для себе, показуючи цим суспільству, що є ще в 

житті речі більш цінні ніж отримання матеріальної нагороди. Охорона 

навколишнього середовища, культура, розвиток і позитивний імідж країни є 

основним напрямком роботи волонтерів. Ось, що допомагає суспільству 

впевнено стояти на ногах, а волонтеру – отримати задоволення і безцінний 

життєвий досвід, набути професійних знань та навичок. В сучасних умовах все 

глибше потрібне усвідомлення громадськістю, державними органами 

важливість оптимізації різноманітних аспектів соціального розвитку: 

- по-четверте, міжнародний досвід свідчить, що: 80 країн світу мають 

мережу волонтерських центрів. Крім того волонтерські центри в Польщі, 

Україні, Чехії, оцінюються як одні з кращих серед 14 країн Центральної та 

Східної Європи. Канада, США, Австралія, мають невелику кількість 

волонтерів. В Чехії, Литві, Угорщині волонтерство прирівнюється до служби в 

армії. В США також використовується практика, коли людина, скоївши дрібне 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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правопорушення, замість ув’язнення відпрацьовує певну кількість годин в 

якості волонтера.  

- по-п'яте, найбільш популярними сферами волонтерської діяльності в 

США являється сфера обслуговування –  в їдальнях, ремонт, транспортування. 

Зі всіх волонтерських державних закладів США більше половини – волонтери в 

навчальних закладах. Вони доглядають за дітьми, організовують гуртки, 

навчають англійській мові дітей іммігрантів, керують хором, театральними та 

музичними виступами.  

Список використаних джерел до підрозділу 3.3. 

1. Міжнародний досвід в діяльності волонтерських організації. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу. http://diplomukr.com.ua/news/2009/08/ 

2. Н.Д. Янц. Основи волонтерської діяльності. Курс лекцій. Державний 

вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». Переяслав – Хмельницький. 2009. С.- 

35-79. 

3. Управління діяльністю волонтерів та міжнародний волонтерський рух. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу. http://studentam.net.ua/content/view/. 

  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://diplomukr.com.ua/news/2009/08/
http://studentam.net.ua/content/view/
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4. Волонтерська діяльність в умовах проведення Антитерористичної 

операції 

В сьогоденні волонтерство в Україні – потужний соціально - суспільний 

рух, спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних 

установ. Грандіозну роботу нині здійснюють численні - великі та малі - 

волонтерські групи та окремі волонтери. За останні місяці вони навчилися 

провозити на передову все - від продуктів харчування та ліків до військового 

оснащення, допомагати родинам загиблих бійців і збирати кошти на лікування 

поранених, замовляти необхідні речі за кордоном. Сьогодні життєдіяльність 

української армії більшою мірою підтримують саме вони. Утім, діяльність цих 

людей досі не регламентована, а це створює для них низку ризиків і проблем. 

Закон України "Про волонтерську діяльність" [1] був прийнятий 

напередодні ЄВРО-2012 і не передбачав участі волонтерів у подіях, 

аналогічних тим, які розгорнулися в Україні, починаючи з грудня 2013 року. 

Згідно із Законом України "Про боротьбу з тероризмом" 14 квітня 2014 

року на сході України була розпочата антитерористична операція (далі – АТО) - 

"комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, 

забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію 

наслідків терористичної діяльності". Початок проведення антитерористичної 

операції - дата набрання чинності Указу Президента України "Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014 [2]. 

Основними напрямками роботи волонтерського руху  в зоні АТО є: 

допомога українській армії (збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків); 

допомога пораненим, військовим госпіталям та лікарням, у яких лікуються 

поранені військовослужбовці; допомога сім'ям тимчасових переселенців з 

Криму та території АТО (юридична, психологічна та гуманітарна допомога, 

пошук житла та роботи, адаптація в новому місті та соціумі); допомога сім'ям 
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учасників АТО (психологічна, гуманітарна); технічна допомога: відновлення 

старих, ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин; волонтери 

координують свою діяльність із військовими, бійцями добровольчих корпусів. 

Основними засобами і способами допомоги є: збір коштів - волонтери 

збирають гроші у спеціальні скриньки у громадських місцях; під час 

проведення благодійних ярмарків, концертів чи інших громадсько-культурних 

заходів; під час літургій у храмах; збір речей - довезення зібраної допомоги до 

військових підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин 

військовослужбовців 

Хоча волонтерські організації є неприбутковими, до цього часу вони, як і 

всі, змушені були платити податок з прибутку (залежно від суми, 15 або 17 

відсотків від того, що зібрали). Доходило навіть до абсурду – прибутковий 

податок брали навіть із тих, хто просто сам збирав собі гроші на лікування – із 

суми, яку небайдужі переказали на картковий рахунок. 

Благодійники не один рік намагалися переконати можновладців якщо не 

скасувати оподаткування, то хоча б зробити його пільговим. Прохання 

волонтерів почули лише нещодавно.  

Сьогодні існують три ключові проблеми оподаткування благодійної 

допомоги: 

- податок на дохід фізичної особи за отримання благодійної допомоги 

повинні платити благоотримувачі, якщо сума такої допомоги перевищує 1710 

гривень в рік. Так, наприклад, всі поранені або сім'ї загиблих, збирають на 

картки благодійні пожертви від приватних осіб, повинні будуть заплатити з них 

від 15% до 17% податків; 

 - волонтери, які збирають на картки допомогу для армії, біженців, 

поранених тощо, теж потрапляють під дію податку на дохід фізичної особи. 

Навіть якщо всі гроші йдуть на благодійні потреби, акт зарахування коштів на 

картку вже є підставою для оподаткування; 

 - благодійні фонди та організації, які надають сьогодні адресну допомогу 

на суму понад 1710 гривень кожній людині, яка її потребує, повинні оплатити 
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сьогодні за цю людину податок на дохід фізичні особи. Ці податки виникають, 

коли фонди закуповують протези, відправляють людей на реабілітацію і в ряді 

інших випадків надання адресної допомоги.  

З метою створення сприятливих умов для здійснення благочинної 

діяльності, спрямованої на вирішення питань забезпечення потреб учасників 

АТО, фізичних осіб, які мешкають або виїхали з території проведення АТО 

Законом України від 02.09.2014 №1668-VII "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" 

урегульовано питання щодо оподаткування благодійної допомоги, що 

виплачується учасникам АТО [3]. 

Зокрема, статтю 165 ПКУ доповнено п.165.1.54, згідно з якої, до 

розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

не включається сума (вартість) благодійної допомоги: 

а) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – 

фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної 

операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність 

та благодійні організації"; 

б) отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до 

Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному 

Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". 

Вказані доходи не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, 

наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію. 

Крім того, бійці зони АТО визнані учасниками бойових дій, відповідно до 

Закону України від 01.07.2014 № 1547-VII  "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", звільняються від сплати земельного податку. 

Однак, не слід забувати про обмеження: звільнення поширюється на одну 

земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм  (п. 

281.2 ст. 281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Окрім того, органи 

міського самоврядування можуть встановлювати пільги щодо земельного 
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податку у вигляді часткового звільнення на певний строк або зменшення його 

суми, яка зараховуються до відповідного місцевого бюджету (п. 284.1 ст. 284 

ПКУ). 

Також, фізичні особи, призвані на військову службу, які отримують 

грошове забезпечення, зокрема і фізичні особи-підприємці, які обрали 

спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного внеску (при цьому у 

господарській діяльності не використовують працю найманих осіб), 

звільняються від сплати ЄСВ (за себе). 

Також, з 23 липня 2014 року набрали чинності внесені Законом України 

від 01.07.2014 № 1561-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів" зміни 

щодо звільнення від обкладення ПДВ засобів індивідуального захисту та 

лікарських засобів для потреб антитерористичної операції, які призначені для 

використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної 

операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період 

проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану 

відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого 

ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України". 

Крім того, податковий борг фізичних осіб-підприємців – платників 

єдиного податку I та II груп, які не здійснювали господарської діяльності на 

період мобілізації та не одержували дохід, тобто борг який виник внаслідок 

непереборної сили (форс-мажорних обставин) – вважатиметься безнадійним 

податковим боргом, що підлягатиме списанню. При цьому контролюючі органи 

не будуть застосовувати санкції та пеню з єдиного податку за період 

перебування цієї категорії платників на військовій службі. 

Таким чином, Закон запропонував наступні рішення проблем:  

1. Звільнити від сплати податку на дохід фізичних осіб поранених 

військовослужбовців та членів сімей загиблих військовослужбовців-учасників 
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АТО, у сумі, що не перевищує в середньому 1 мільйон гривень за рік – одна 

тисяча мінімальних зарплат на рік. 

2. Створити реєстр волонтерів АТО, що допомагають 

військовослужбовцям, через реєстрацію в якому буде вирішуватися питання 

звільнення від сплати податку на дохід фізичної особи для всіх тих, хто 

сьогодні на власні картки збирає кошти для закупівлі спорядження, 

медикаментів та харчування для учасників АТО. Крім того, проектом закону 

запропоновано на час проведення АТО віднести до інших видів звичайної 

діяльності бізнесу без обмежень – всі види витрат, пов'язані з закупівлею і 

передачею армії засобів захисту, техніки, медикаментів, продуктів і так далі. 

Таким чином, адміністрацією президента запропоновано три важливих 

інструменту, звільняють від оподаткування благодійну допомогу, спрямовану 

на розвиток обороноздатності України та підтримку військовослужбовців. 

Проте проблема полягає в тому, що на сьогодні АТО – це не тільки 

військові дії в Донецькій і Луганській областях. Це і сотні тисяч біженців по 

всій Україні – і тисячі волонтерів, які взяли на себе завдання по їх благоустрою 

та утримання. І ці волонтери точно так само збирають на свої картки сотні 

тисяч гривень, щоб закупити базові продукти харчування, оплачувати 

тимчасове житло, надати необхідну медичну допомогу. Виключення цих 

волонтерів з реєстру тих, хто буде звільнений від податків – це 

дискримінаційна позиція з боку держави. Так само, як і виключення волонтерів, 

які кинули виклик диктаторським законів у січні-лютому 2014 року і почали 

збирати кошти на свої картки для оснащення польових шпиталів на Майдані і 

забезпечення лікування поранених майданівців. 

Також сьогодні АТО - це "Небесна сотня" та їхні сім'ї, це понад триста 

поранених майданівців, які отримали I, ІІ та III ступені інвалідності, а також 

кілька сотень людей, які потребують довгострокової медичної реабілітації. І це 

несправедливо - звільнити від податків, на жаль, уже понад тисячу родин 

загиблих військовослужбовців, але не звільнити сотню сімей "Небесної сотні" 

та поранених на Майдані.  
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Сьогодні АТО - це тил, який прикривається сотнями благодійних фондів 

та організацій, що збирають кошти та вирішують проблеми онкохворих, сиріт, 

громадян похилого віку та інших незахищених категорій населення, на яких у 

державному бюджеті ресурсів сьогодні просто немає. І проігнорувати їхні 

прохання про зняття обмежень на закупівлю протезів і можливостей лікування 

та навчання - це зневага. 

Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку 

формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції" від 

30.10.2014 року №1089, який зареєстровано в Міністерства юстиції України 19 

листопада 2014 року за № 1471/26248 визначено, що реєстр волонтерів 

антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та 

ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фінансової політики. 

Згідно з цим документом, волонтер АТО – це фізична особа-благодійник, 

яка досягла 18-річного віку, проводить волонтерську діяльність на добровільній 

і безоплатній основі (на користь учасників АТО і т.п.), внесена до Реєстру. Для 

включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник – 

фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з 

банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, 

що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до реєстру 

здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня. 

Позитивним моментом  є те, що запропоноване рішення про створення 

реєстру на тлі зростаючих випадків шахрайства з грошовими зборами на вулиці 
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й неперевіреними картками в Інтернеті,  що реєстр є інструментом припинення 

випадків зловживання з боку нечесних на руку громадян. Волонтер має встати 

на облік в реєстр, відзвітувати за зібрані і витрачені кошти –тоді з нього 

податок не вилучається. Не може відзвітувати – гроші вилучаються у повному 

обсязі до бюджету. 

Разом з тим, викликає занепокоєння той факт, чи стане реєстр робочим 

інструментом, або волонтери через неготовність до боротьби з бюрократією 

просто проігнорують його існування? Які вимоги до звітності будуть 

пред'являтися до волонтерів? 

Проте очевидним є факт, що реєстр волонтерів запрацює ефективно лише 

тоді, коли будуть визначені чіткі й прозорі правила гри. Коли кожен волонтер 

буде розуміти, який пакет звітних документів йому треба буде надати для 

перевірки, на підставі яких йому буде гарантовано звільнення від податків. 

Для успішної роботи волонтерській спільноті дуже важливо, що б 

державна фіскальна служба одночасно із введенням реєстру волонтерів 

озвучила чіткі критерії та список документів, які стануть основою для їх 

звільнення від ПДФО за збір коштів на допомогу Криму, АТО і переміщеним 

особам зі східних регіонів України. 

Також існує проблема з документальним доведенням участі в АТО та 

надання статусу учасника бойових дій волонтерам, багато з яких вже отримали 

поранення чи навіть загинули у зоні проведення АТО. Вирішення цих проблем 

належить до компетенції Верховної Ради України. На сьогодні в Комітетах 

Верховної Ради вже опрацьовується законопроекти щодо визначення 

учасниками бойових дій волонтерів, які безпосередньо брали участь в 

антитерористичній операції, забезпечуючи її проведення, перебуваючи в 

районах проведення АТО. З прийняттям таких законодавчих актів ці питання 

можна буде вирішити. 

Позитивним кроком з визнання та популяризації волонтерського руху в 

України є той факт, що вперше за часів незалежності Указом Президента 

України від 23.08.2014 року №676/2014 року "Про відзначення державними 
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нагородами України з нагоди Дня незалежності України"  33 волонтери, які 

задіяні в АТО, були відзначені державними нагородами. В Києві 16 листопада 

2014 року, відбувся установчий з'їзд громадського об'єднання "Асоціація 

народних волонтерів України". Наразі асоціація об'єднала 26 волонтерських 

організацій, включаючи благодійний фонд "Крила Фенікса", "Автомайдан", 

"Патріот", "Народний тил" та інші. 

Основним завданням асоціації є сприяння підвищенню обороноздатності 

та мобілізаційної готовності України, надання підтримку Збройним силам та 

іншим воєнізованим формуванням, які створені згідно з українським 

законодавством. Також передбачається, що члени асоціації сприятимуть 

реформуванню Збройних сил України та інших органів влади. 

Таким чином, законодавство дає можливість здійснення контролю з боку 

громадян за діяльністю волонтерських організацій, в тому числі і за порядком і 

напрямом витрачання пожертвуваних коштів і майна. У той же час, закон про 

волонтерську діяльність вимагає коригувань у зв'язку з веденням бойових дій 

на території України, оскільки їм абсолютно не врегульовані питання захисту, в 

тому числі соціального, волонтерів, які опинилися в зоні проведення АТО, 

отримали поранення при виконанні своєї місії на зазначених територіях, а 

також сімей волонтерів, загиблих в результаті ведення бойових дій на території 

нашої держави. 
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РОЗДІЛ  5. Пропозиції щодо запровадження практики волонтерської 

діяльності країн ЄС в Україні, в тому числі щодо удосконалення чинного 

законодавства 

Прийнятий Закон України "Про волонтерську діяльність" потребує 

роз'яснень, змін та доповнень для подальшого розвитку волонтерського руху, 

доступності волонтерства для кожного громадянина держави незалежно від 

віку, статі, релігійних та політичних переконань, забезпечення прозорості та 

розширення напрямів волонтерської діяльності в державних, громадських та 

релігійних організаціях. 

Щодо удосконалення чинного законодавства вважаємо за доцільне: 

1. Внести зміни до Закону України "Про волонтерську діяльність", якими 

зняти обмеження щодо здійснення волонтерської діяльності організаціями та 

установами, у тому числі як з укладанням договору з волонтером про її 

здійснення, так і без нього;  

 уточнити права та обов’язки волонтерів, організацій та установ, які 

залучають до своєї діяльності волонтерів; 

 визначити особливості відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 

волонтерської допомоги; 

 скасувати обмеження за віком щодо участі фізичних осіб у волонтерській 

діяльності. 

 визначити статус "волонтерської організації"; 

  визначення повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері 

волонтерської діяльності; 

 права фізичних осіб, які не досягли та досягли чотирнадцяти років,  брати 

участь у волонтерському русі; 

 необхідності обов’язкового страхування волонтерів; 

 пільг для волонтерів під час вступу до ВНЗ та при прийомі на роботу;  

 зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-

виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає 

отримуваній спеціальності; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15&text=%F7%EE%F2%E8%F0%ED%E0%E4%F6%FF%F2%E8#w1_6
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 переліку відшкодувань витрат волонтеру тощо. 

2. Внести зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України 

"Про зайнятість населення", якими відокремити волонтерів від найманих 

працівників та інших зайнятих осіб. 

3. Розробити та ухвалити Державну програму підтримки розвитку 

волонтерського руху в Україні, в якій передбачити:  

1) форми державної підтримки волонтерської діяльності; 

2) державне фінансування програм підготовки та сертифікації волонтерів, 

які надають соціальні послуги; 

3) спрощення візового режиму для іноземних волонтерів.  
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Висновки 

На жаль, законодавча база, що регулює діяльність благодійників і 

волонтерів в Україні, далека від досконалості. Тут необхідні системні зміни, які 

повинні проводитися юристами і податківцями, і тільки в тісній співпраці з 

практиками волонтерами та благодійниками. Необхідно переглянути питання, 

які регулюють діяльність доброчинних фондів і волонтерських організацій. 

Потрібно спрощувати процедуру їхньої реєстрації, процедуру фінансової 

звітності, тому що на це витрачається дуже багато часу та ресурсів. Також слід 

упорядкувати види діяльності волонтерських  організацій,  оскільки на сьогодні 

соціальні послуги, які надають волонтери та запроваджують самостійно ряд 

соціальних програм для різних категорій населення, на жаль, є неліцензійними. 

Потрібно вносити зміни для того, щоб ця діяльність стала офіційною. 

Результати проведеного дослідження дають усі підстави стверджувати, 

що процес розвитку волонтерських організацій в Україні набирає обертів . Цей 

процес відбувається одночасно зі змінами у сфері благодійництва у країнах 

Європи. Єдиною істотною різницею є те, що традиції та звички займатися 

благодійністю в Україні ще досить слабкі. Сьогодні вітчизняні благодійні 

інституції та волонтерські організації: 

- проводять діяльність, яка зорієнтована на досягнення соціальної і 

духовної стабільності у суспільстві, а також є вагомим інструментом 

соціального розвитку суспільства , засобом стримування соціальних катаклізмів 

та конфліктів; 

- виступають основними провідниками ідей благодійництва та 

доброчинної діяльності в українському суспільстві; 

- створюють умови для привнесення кращого європейського та світового 

досвіду у вирішення найактуальніших соціальних проблем українського 

суспільства; 

- підтримують сучасні програми для запровадження інноваційних 

технологій щодо суспільного розвитку та введення України у світову спільноту 

http://www.audit-ua.com/
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як рівноправного партнера, як країни з великим історичним, культурним, 

економічним, соціально-політичним потенціалом; 

- є активними учасниками процесу лобіювання змін до законодавства на 

місцевому, обласному та національному рівнях; 

- мають значний вплив на активізацію українських громад та розвиток 

соціального партнерства у них задля вирішення певних соціальних проблем; 

- відіграють суттєву роль у підготовці фахівців соціальної сфери в Україні 

та створюють значну кількість робочих місць у недержавному секторі для 

працевлаштування вищезазначених спеціалістів задля подальшого забезпечення 

ефективності,  відповідальності і прозорості у діяльності  процесу розвитку 

благодійності та волонтерства у країні необхідне виконання низки 

пріоритетних завдань, а саме: 

- удосконалити вітчизняну законодавчу базу у сфері благодійництва та 

волонтерства  з урахуванням провідного міжнародного досвіду Європейських 

країн; 

-  запровадити державні стандарти волонтерської діяльності та контроль 

за їх дотриманням;  

- сформувати державну інформаційну політику (пропаганду) щодо 

популяризації та підтримки розвитку волонтерства і волонтерської діяльності;  

- розширити співпрацю між різними благодійними інституціями,  

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,  бізнесом і ЗМІ;  

- підвищити рівень довіри держави, громадськості до благодійництва та 

волонтерства;  

- розширити та зміцнити вітчизняну інформаційно-методичну базу з 

питань благодійності. 
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