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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

У розвинених країнах світу доброчинна діяльність (а разом з нею й 

волонтерство) являє собою повсякденну соціальну практику. Протягом 

останніх років волонтерський рух набув значних обсягів і в українському 

суспільстві. 

Однією з важливих ознак розвинутої волонтерської діяльності є наявність 

масової участі в ній населення. Для сучасного соціально-економічного стану 

України масова доброчинна діяльність у формі пожертв не є характерною 

оскільки матеріальні ресурси більшості громадян обмежені, організаційні 

форми для акумуляції доброчинних коштів нерозвинуті, а також відсутня, 

власне, культура доброчинності, традиції благодійної діяльності у свідомості 

людей. Тому в умовах сучасного українського суспільства стає характерною 

така форма доброчинної діяльності як волонтерство (добровільність), оскільки 

вона є доступною для тих прошарків населення, які мають обмежені фінансові 

та матеріальні ресурси. 

За даними дослідження, проведеного GfK Ukraine на замовлення 

Організації Об’єднаних Націй в Україні, у 2014 році майже чверть українців 

(23%) мали досвід волонтерства, при цьому 9% громадян почали займатися 

волонтерством протягом останнього року [1]. Основним напрямком 

діяльності волонтерів, за даними дослідження, стала допомога українській 

армії та пораненим (майже 70% волонтерів надавали такий вид допомоги). 
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Слід зазначити, що до подій останніх двох років найактуальнішими 

напрямками волонтерської допомоги були підтримка соціально незахищених 

верств населення та благоустрій громадського простору. 

Вітчизняні дослідники визначають постійність та регулярність як важливі 

риси волонтерства [2]. Постійність та регулярність потребують створення 

адекватних організаційних форм. Оскільки вони ще мало розвинуті, то людська 

потреба допомогти «іншому» реалізується головним чином через дружні, 

родинні, сусідські та інші особисті зв‘язки (соціальні мережі) [2]. Тому 

більшість опитаних волонтерів зазначили, що надають таку допомогу 1-2 рази 

на місяць самостійно, не беручи участі в конкретних волонтерських проектах 

[1]. 

Стаття 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» 

визначає волонтерство як специфічну форму доброчинності, «надання 

безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів 

особистої творчої діяльності» [3, ст. 16]. Однак, на нашу думку, таке 

визначення потребує доповнення чи уточнення, оскільки воно не розмежовує 

добровільну безкорисливу допомогу на основі особистих зв‘язків та 

безкорисливе надання послуг та праці особам та організаціям, які їх 

потребують, яке не обумовлене родинними та іншими особистими зв‘язками. 

Саме на цьому аспекті наголошено у Законі України «Про волонтерську 

діяльність»: «Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що … 

здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є 

волонтерською діяльністю» [4, ст. 2]. Послуги й праця волонтера надаються 

раніше не встановленому та не визначеному колу осіб, тобто кожному, хто має 

потребу у певній сторонній допомозі. Таким чином, волонтером не може бути 

людина, яка безкорисно допомагає своїм знайомим, які потребують цієї 

допомоги. Однак такі особисті відносини нерідко у процесі волонтерської 

діяльності встановлюються та закріплюються. 

У Законі України «Про волонтерську діяльність» поняття «волонтер» 

трактується як фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює 
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волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі [4]. 

«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» [4, ст. 7]. 

Масове волонтерство як феномен культури колективного життя являє 

собою норму поведінки, яка обґрунтована та пояснена моральними 

авторитетами, схвалена та засвоєна суспільством. В ідеальному стані 

волонтерство повинно бути певним різновидом доброчинної діяльності, яка 

визначає допомогу іншому як культурну норму існування людини. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ 
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Ще в римському праві виділяли декілька підстав виникнення 

правовідносин: контракти, квазі-контракти, делікти, квазі-делікти. 

Що стосується українських правових цінностей, то вони сформувалися в 

основному на засадах слов’янської східноєвропейської цивілізації, для якої 
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