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Дослідження присвячено вивченню волонтерського руху в Україні , його 

поступовому розвитку, історичних передумов цього явища, та деяких аспектів 

його розвитку у міжнародному суспільстві. Робота акцентує необхідність 

створення висловлених соціально-педагогічних умов для подальшого розвитку 

волонтерства в нашої країні, поширення та покращення волонтерської 

діяльності. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що у ньому 

вперше теоретично обґрунтовано ґенезис волонтерського руху в Україні 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., який до цього часу не був предметом 

спеціального дослідження, в ретроспективі (1991 – 2014 рр.); за результатами 

системного аналізу еволюції розвитку волонтерського руху в Україні як 

соціально-педагогічного феномену визначено та обґрунтовано його основні 

етапи: 1991 – 2002 рр., 2003 – 2010 рр., 2011 – 2014 рр., визначено соціально-

педагогічні умови розвитку волонтерського руху: удосконалення нормативно-

правового забезпечення та захисту діяльності волонтерських формувань; 

здійснення відповідного державного супроводу; активна участь державних 

установ в популяризації волонтерського руху в суспільстві; створення та 

реалізація цільових програм взаємовідносин волонтерських формувань з 

благодійниками/донорами; підвищення відповідальності організацій, які 

залучають до волонтерської діяльності; оптимізація взаємодії з отримувачами 



волонтерської допомоги; формування готовності особистості до волонтерської 

діяльності; удосконалено поняттєво-категоріальний апарат дослідження на 

основі уточнення сутності понять «волонтер», «волонтерський рух», 

проаналізовано нормативно-правову базу розвитку волонтерського руху 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., проаналізовано міжнародний досвід 

волонтерської діяльності; набули подальшого розвитку наукові підходи щодо 

розширення й поглиблення змісту, форм і методів розвитку волонтерського 

руху в Україні на сучасному етапі, окреслено перспективи розвитку 

волонтерського руху в Україні в результаті вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду.  

Практичне значення роботи полягає у тому, що основні теоретичні 

положення й висновки дисертації можуть бути використані в подальших 

історико-педагогічних дослідженнях розвитку волонтерського руху в Україні, а 

також стати основою для написання підручників, посібників, фахової 

навчально-методичної літератури, спецкурсів, підготовки навчальних програм, 

лекцій, семінарів тощо.  

На основі врахування міждисциплінарності проблематики розвитку 

волонтерського руху, а також різних методологічних підходів (представлених у 

рамках методології історії педагогіки, соціології, філософії, історії, психології 

тощо). Визначено документальні та масові джерела, а також наукову літературу 

з проблеми дослідження. Засвідчено наявність пласта полідисциплінарних знань 

питання у світовій науці завдяки численним соціологічним, педагогічним, 

психологічним, геронтологічним, правознавчим, філософським, політологічним, 

медичним та економічним дослідженням волонтерської діяльності. Розкрито 

основні аспекти розвитку волонтерського руху, проаналізовано поняттєво-

категоріальний апарат дослідження. Бачення сутності феномену волонтерства, 

сформоване у вітчизняній науковій спадщині, дозволило розкрити основні 

одиниці поняттєво-термінологічного апарату волонтерської діяльності, серед 



яких є «волонтер», «волонтерська діяльність», «волонтерство», «волонтерські 

послуги», «волонтерський рух». Волонтер — це особа, яка під час своєї 

добровільної безоплатної діяльності систематично бере участь у вирішенні 

певних проблем, допомагає іншим, надаючи комплекс послуг (волонтерські 

послуги) без оплати за свої дії, добровільно, з метою поліпшення ситуації (як 

окремих осіб, так і соціальних груп (клієнтів)), визначеної ним самим або 

групою осіб (волонтерською групою) чи організацією, яка його залучила, для 

підвищення якості життя в межах територіальної громади або країни загалом. 

Волонтерський рух — поступовий розвиток, поширення волонтерської 

діяльності, її вплив, постійні в ній зміни. 

З’ясовано, що наявність цінностей стимулює в індивідуумів бажання брати 

участь у волонтерських процесах і навпаки – залученість до волонтерства 

зумовлює формування нових або поглиблення вже наявних цінностей. 

Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку волонтерського руху та 

виявлено можливості його використання в нашій країні. Вивчено зародження і 

формування великих всесвітніх організацій, які залучають волонтерів, 

наприклад, таких як: Міжнародний Червоний Хрест, «Ротарі Інтернешнл» 

(«Rotary International»), Міжнародна асоціація молодих ліг («Kiwanis 

International»), «Армія Спасіння», Міжнародна асоціація юніорських ліг 

(Association of Junior Leagues International) і Міжнародний клуб «Лайонс» 

(«Lions Clubs International»), «Корпус Миру» («Peace Corps»), Міжнародний 

волонтерська служба (International Voluntary Service), «Карітас» та ін.  

Простежено можливість вирішення проблем незахищених або постраждалих 

верств населення на прикладах функціонування НДО «Srce puno osmijeha» в 

Боснії і Герцеговині, «Family Worldwide Mission» на Філіпінах та міжнародних 

НУО  в Україні: італійської «Sempreverde» та німецької «Care in Action», а 

також залучення, навчання та мотивацію волонтерів. Відзначено, що завдяки 



їхній діяльності поліпшилась ситуація в регіоні. Виявлено, що такий досвід 

можливо і потрібно переймати й використовувати. 

Здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку волонтерського руху в 

Україні. Визначено, що історико-теоретичні основи формування, становлення та 

розвитку волонтерства досліджено багатьма вченими і за кордоном, і в Україні. 

На основі ретроспективного аналізу окресленої проблеми відокремлено та 

обґрунтовано етапи еволюції волонтерського руху.  

1991 – 2002 рр. визначено як перший етап формування волонтерського руху 

в незалежній Україні. Виявлено, що наша держава має історію розвитку 

доброчинності, але як явище українське волонтерство з’являється в 90-х рр. 

ХХ ст. Цьому сприяла поява в країні міжнародних організацій, серед яких 

лідирували представники різних деномінацій та церковних об’єднань, завдяки 

яким, за прикладом місіонерів-християн і служителів, українці почали активно 

брати участь у волонтерській діяльності. З’ясовано, що підтримка державних 

органів управління, а конкретно поява державних документів (Державна 

національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) (1994), Концепція 

національного виховання (1994), Національна програма «Діти України» (1996), 

регіональна програма «Ініціативи по роботі на добровільних засадах» України 

серед інших країн Центральної та Східної Європи і кількох країн Азії (1998), 

розпорядження Президента України «Про організацію проведення в Україні 

Міжнародного року волонтерів» (2001) та ін.) вплинула на розвиток 

волонтерського руху. 

Визначено, що другий етап — 2003 – 2010 рр. — становлення 

волонтерського руху. Офіційно в Україні волонтерська діяльність визнана в 

грудні 2003 р., оскільки отримала підтримку держави через постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність 

у сфері надання соціальних послуг». Доведено, що поступово була розвинена 

мережа державних центрів ССМ, яким за браком професійних кадрів до 



соціальної роботи потрібно було залучати соціально активних добровольців для 

надання допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, 

потребують сторонньої допомоги. Також при закладах освіти стихійно 

формуються студентські волонтерські групи. Обґрунтовано, що з часом 

розширюються напрями волонтерської діяльності, оскільки виникає дедалі 

більше громадських організацій, які структурують і поліпшують свою роботу. 

Посилення розвитку волонтерського руху відбувається на третьому етапі — 

у 2010 – 2014 рр. Один із шляхів трансформації групи людей у неформальне 

об’єднання на основі спільних інтересів простежено на прикладі англомовного 

мотиваційного клубу в американській бібліотеці університету імені В. Каразіна 

м. Харкова «Window on America» та за тісної взаємодії з волонтерською НУО 

«Сім’я», охарактеризовано поступове перетворення такої групи постійних 

відвідувачів у волонтерське формування. 

Доведено, що розвиток українського волонтерського руху переходить на 

інший рівень, набуває нових іміджу і статусу у зв’язку з проведенням в Україні 

чемпіонату Європи з футболу влітку 2012 р.  

Волонтерство це яскраво виражений спосіб самореалізації, соціалізації, а 

також можливість залучення та занурення в соціально корисну діяльність. 

Молодь найбільше залучена до волонтерської діяльності, але волонтерами 

можуть бути всі охочі. 

Через події на Сході України, починаючи з 2014 р., внесок волонтерів та 

важливість волонтерської праці стали очевидними. Волонтерська діяльність за 

підтримки громадянських об’єднань та державних організацій охоплює дедалі 

більше сфер діяльності, еволюціонує і набуває помітної масштабності. 

Доведено, що для розкриття проблеми дослідження найсуттєвіше значення 

мають гуманістичний, культурологічний, ціннісний та соціально-педагогічний 

підходи, значення яких зумовлено змістом і специфікою соціалізаційних та 

формувальних процесів волонтерства як явища.  



З’ясовано, що основними соціально-педагогічними умовами розвитку 

волонтерського руху в Україні є такі: удосконалення нормативно-правового 

забезпечення та захисту діяльності волонтерських формувань; здійснення 

відповідного державного супроводу; активна участь державних установ в 

популяризації волонтерського руху в суспільстві; створення та реалізація 

цільових програм взаємовідносин волонтерських формувань з 

благодійниками/донорами; підвищення відповідальності організацій, які 

залучають до волонтерської діяльності; оптимізація взаємодії з отримувачами 

волонтерської допомоги; формування готовності особистості до волонтерської 

діяльності. 

Простежено практичні аспекти підготовки волонтерів для проведення 

волонтерського проекту на прикладі БФ «Возлюби» (літні табори для підлітків з 

внутрішньо переміщених сімей), у взаємодії з Біблійним інститутом. Доведено 

важливість заохочення та виховання волонтерів.  

Підкреслено, що волонтерська діяльність приносить помітну користь усім 

сторонам, які в ній беруть участь, зокрема, і волонтеру, в таких напрямах як: 

1) розвиток особистості; 2) новизна, 3) соціалізація, 4) позитивний вплив та 

5) громадська активність. Він отримує можливість відчути себе а) потрібним, 

б) поліпшити ситуацію, в) взяти участь у вирішенні будь-якої проблеми, 

г) сформувати зв’язки на майбутнє, д) навчитися новому, е) провести час цікаво, 

є) спробувати себе в новій ролі, ж) побувати в новому місці, з) позбавитися 

самотності тощо. 

Волонтерську діяльність об’єднано в п’ятнадцять типів: міжнародне; 

екологічне; медичне; соціальне; корпоративне; віртуальне; волонтерство в 

освіті; волонтерство в надзвичайних ситуаціях; волонтерство в боротьбі за 

права людини; волонтерство «за вірою», волонтерство на основі переконань; 

волонтерство у межах територіальної громади; волонтерство на спортивних 

заходах; волонтерство для розвитку культури; волонтерство на основі навичок; 



волонтерство у політиці. Усі ці типи волонтерства в Україні потребують 

подальшого розвитку та структуризації.  

Виявлено прогресивні ідеї досвіду волонтерської діяльності та опрацьовано 

підходи щодо їхнього можливого використання для подальшого розвитку 

волонтерського руху в Україні, з’ясовано перспективи його розвитку. 

Окреслено перспективи розвитку волонтерського руху: посилити взаємодію 

державних установ, закладів освіти, соціальних працівників та волонтерів 

різних НУО, підіймати престиж сімейних та сенсожиттєвих цінностей, 

впровадження кращого іноземного досвіду (наприклад, враховувати мінімальну 

кількість волонтерських годин перед вступом до магістратури; враховувати 

волонтерський досвід під час працевлаштування тощо); сприяти створенню і 

функціонуванню волонтерських організацій, заохочувати здобувачів освіти до 

участі у волонтерських організаціях та проектах (виділяти державне 

фінансування для волонтерських проектів).  

Ключові слова: волонтер, волонтерська діяльність, волонтерство, 

волонтерські послуги, волонтерський рух, переваги волонтерства, цінності, 

соціально-педагогічні умови. 

 

  



ABSTRACT 

Govorukha N. "Socio-pedagogical conditions for the development of the 

volunteer movement in Ukraine (the end of XX – the beginning of XXI centuries)”. 

- Qualifying scientific work published on the rights of the author manuscript. 

The dissertation is submitted to obtain a scientific degree of the doctor of 

philosophy (PhD) on a specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" at the State 

Institution of Higher Education "University of Educational Management" National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2021.  

The thesis is devoted to the study of the state of volunteering in Ukraine, its 

gradual development, the historical background of this phenomenon, and some 

aspects of its development in the international community. The results of theoretical 

and historical analysis of socio-pedagogical conditions of the volunteer movement of 

the country (the end of XX – the beginning of XXI centuries) are presented in the 

paper. Some aspects, such as the development or strengthening of life core values in 

all parties involved in volunteering, and the positive impact of volunteering on 

participants and society in general. The work emphasizes the necessity to create the 

described socio-pedagogical conditions for the further development of volunteering, 

the expansion and improvement of volunteering in Ukraine. 

The scientific novelty of the dissertation research is: for the first time theoretically 

substantiated the genesis of the volunteer movement in Ukraine in the late XX - early 

XXI century, which has not been earlier the subject of special in retrospect (1991 - 

2014) research; also according to the results of the analysis of the volunteer 

movement evolution in Ukraine as a socio-pedagogical phenomenon, its main stages 

are determined and substantiated: 1991 - 2002, 2003 - 2010, 2011 – 2014; socio-

pedagogical conditions of volunteer movement development are determined: 

improvement of regulatory and legal support and protection of volunteer groups 

activity; implementation of appropriate state support; active participation of 

government agencies in promoting volunteering in society; produce and 



implementation of targeted programs for volunteer units` and philanthropists` / 

donors` cooperation; increasing the responsibility of organizations which engage 

participants into volunteering; optimization of interaction between volunteers and 

recipients of volunteer services; framing the readiness of the person for volunteering. 

 The conceptual and categorical apparatus of research based on clarifying the 

essence of the concepts "volunteer" and "volunteer movement" is improved. The legal 

framework for the development of the volunteer movement in the late XX - early XXI 

century is analyzed. The international experience of volunteering is analyzed. 

Scientific approaches to expanding and deepening the content, forms and methods of 

volunteer movement development in Ukraine at the present stage is further developed, 

the prospects for the development of the volunteer movement in Ukraine as a result of 

studying domestic and foreign experience is outlined.  

The practical significance of the work is: the main theoretical provisions and 

conclusions of the dissertation can be used in further historical and pedagogical 

research on volunteering in Ukraine, as well as become a basis for writing textbooks, 

manuals, professional literature, special courses, curriculums, syllabuses, lectures, 

seminars, etc. 

The research is based on the results of analysis of the studied literature taking into 

account the interdisciplinary nature of the volunteer movement, as well as various 

methodological approaches (presented at the level of methodology of pedagogy, 

history of pedagogy, philosophy, sociology, psychology, history, etc.). 

Documentary and mass sources, as well as scientific literature on the research 

problem are identified. Numerous pedagogical, sociological, psychological, 

philosophical, political, gerontological, legal, medical and economic researches on 

volunteering have been studied. The existence of a layer of knowledge of 

multidisciplinary nature of the issue in world science is proved. The conceptual and 

categorical apparatus of the research is analyzed; the main aspects of the development 

of volunteering in Ukraine are studied and described. 



The study of the essence of the phenomenon of volunteering, which is determined 

by the national scientific heritage, made it possible to reveal the basic units of the 

conceptual and terminological apparatus of volunteering, including "volunteer", 

"volunteering", "volunteer services", "volunteer movement". Defined: volunteer - a 

person who via their voluntary and free of charge activities participates in solving 

certain problems, helps others by providing a range of services (volunteer services) 

without been paid for their actions, without pressure, in order to improve the situation 

(both for individuals and social groups (clients)), chosen by them or by a group of 

persons (volunteer group), or by the engaging organization, to improve the life 

conditions within the local community or in the country as a whole. It is established 

that the volunteer movement is a constant development and expansion of 

volunteering, its impact on problem solving in the community, and also its influence 

on personal and social transformation. 

It was found that the desire to volunteer is stimulated by the individual set of core 

values, and vice versa, the formation of new or strengthening of existing values 

occurs due to involvement in volunteering. 

The foreign experience of the volunteer movement development is studied in 

detail and the possibilities of its use in Ukraine are revealed. The origins and opening 

of filial of large global organizations which engaged volunteers are explained, such 

as: International Red Cross, Salvation Army, Rotary International, Rotary 

International, Peace Corps, Lions International Club, Caritas, International Voluntary 

Service and others. 

The ways to solve pedagogical and social problems of the victims of devastation 

or vulnerable segments of the population are suggested. The examples of NGO "Srce 

puno osmjeha" in Bosnia and Herzegovina, "Family Worldwide Mission" in the 

Philippines, and international NGOs in Ukraine: Italian "Sempreverde" and German 

"Care in Action" are presented; as well as how they conducted the engagement, 

training and motivation of volunteers is explained. It is observed that the situation in 



the field of their influence has improved as a result of their activity in the region 

where their activity was implemented. It was found that such experience can and 

should be adopted and used. 

The historical and pedagogical analysis of the development of the volunteering in 

Ukraine has been conducted. It is determined that the historical and theoretical 

foundations of the origin and development of volunteering have been studied by many 

scientists both abroad and in Ukraine. Through a retrospective analysis of the outlined 

problem, the stages of the evolution of the volunteer movement are defined and 

explained. 

The first stage of the formation of the volunteer movement in independent 

Ukraine was marked as 1991-2002. It has been established that our country has a rich 

and long history of charity development, but Ukrainian volunteering started to form as 

a phenomenon in the 1990s. These processes were facilitated by the opening of 

branches or filial of international organizations, a number of which were led by 

representatives of various denominations and church associations, because of which, 

following the example of Christian ministers and foreign missionaries, Ukrainians 

begin to actively participate in volunteering. It is stated that the explicit support of 

public authorities, namely, the creation and adoption of state documents (Concept of 

National Education (1994), State National Program "Education" (Ukraine XXI 

Century) (1994), National Program "Children of Ukraine" (1996), regional program 

"Initiatives on a voluntary basis" of Ukraine among other Central and Eastern 

European countries and several Asian countries (1998), the Decree of the President of 

Ukraine "On the organization of the International Year of Volunteers in Ukraine" 

(2001) and others) influenced further development of volunteer movement. 

The second stage - 2003-2010 - the establishment of the volunteer movement. In 

December 2003, volunteering was officially recognized in Ukraine, when through the 

resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulations on 

volunteering in the field of social services" received state support. It was found that a 



state network of centers of youth social services appeared and gradually developed, 

which involved socially active volunteers in social work due to the lack of 

professional staff to provide assistance to persons in need of outside help or in 

difficult life circumstances. Examples of spontaneous formation of student volunteer 

groups at educational institutions are given. It is substantiated that over time, the areas 

of volunteering are expanding, as more and more public organizations appear, which 

structure and improve their work. 

At the third stage in 2010-2014, defined as the strengthening period, the 

development and spread of the volunteer movement is intensifying. One of the ways 

to transform a group of people into an informal association based on common 

interests presented by the example of the English Motivational Club in the American 

Library of Karazin University in Kharkiv "Window on America". The gradual 

transformation and its reasons are shown, when a group of regular attendees morphs 

into a volunteer unit, impacted by volunteer NGO "Family" which draw and 

supported the process by close, active and effective involvement of the volunteers. 

It is emphasized that in connection with the hosting of the European Football 

Championship in Ukraine (summer 2012), the development of the Ukrainian 

volunteer movement obtained a new status and image and moved to another level. 

It is proved that volunteering is an opportunity to participate in socially useful 

activities, as well as an effective way of socialization, self-actualization and self-

improvement. Usually, the youth is involved in volunteering the most, but anyone can 

become a volunteer. 

Since 2014, due to events in Eastern Ukraine, the contribution of volunteers and 

the importance of volunteer work have become apparent. With the support of civic 

associations and government organizations, volunteering has become more and more 

comprehensive, evolving and gaining momentum. 

It is established that humanistic, culturological, socio-pedagogical and based on 

core life values approaches are of the greatest importance for outlining the research 



problem, the significance of which is determined by the content and specifics of 

socialization and formative processes of volunteering as a phenomenon. 

It was found that the main socio-pedagogical conditions for the development of 

the volunteer movement in Ukraine are following: improvement of regulatory and 

legal support and protection of volunteer groups activity; implementation of 

appropriate state support; active participation of government agencies in promoting 

volunteering in society; produce and implementation of targeted programs for 

volunteer units` and philanthropists` / donors` cooperation; increasing the 

responsibility of organizations which engage participants into volunteering; 

optimization of interaction between volunteers and recipients of volunteer services; 

framing the readiness of the person for volunteering. 

Theoretical and practical aspects of the implementation of the volunteer project on 

the example of NGO “Vozluby” (Lets Love) (summer camps for teenagers from 

internally displaced families) and the preparation of volunteers for these events, in 

cooperation with the Ukrainian Bible Institute, are described. The need for 

motivation, encouragement, counseling and education of volunteers is proved. 

It is stated that all parties involved in volunteering receive significant benefits, 

even the volunteer themselves, in such areas as: 1. personal development, 2. novelty, 

3. socialization, 4. positive impact, and 5. civic activism. It is possible during 

volunteering or as a result of it a) to feel needed, b) to improve the situation, c) to take 

part in solving a problem, d) to build network for the future, e) to learn something 

new, e) to have fun, g) to try on a new role, c) to visit a new place, and) to get rid of 

loneliness, etc. 

It is proposed to present volunteer activity in fifteen types: international; 

ecological; medical; social; corporate; virtual; volunteering in education; volunteering 

in emergencies; volunteering in the fight for human rights; volunteering "by faith", 

based on beliefs; volunteering within the territorial community; volunteering at 

sporting events; volunteering for cultural development; skills-based volunteering; 



volunteering in politics. All these areas of volunteering in Ukraine need further 

development and structuring. 

The advanced ideas of the volunteering experience are analyzed and the 

approaches concerning their possible use in Ukraine for the further development of 

the volunteer movement are proposed. The increase of efficiency of its outcomes and 

prospects of development are found out. The study of the volunteer movement 

revealed some positive steps. For spreading the prospects of volunteering and its 

further expansion in Ukraine, for its effective development this paper recommends: to 

raise the prestige of family and life core values; to learn from foreign experience; to 

promote the creation and functioning of volunteer organizations; to strengthen 

cooperation among state institutions, educational institutions, social workers and 

volunteers; to encourage students to participate in volunteer activity and projects (for 

example, to take into account the minimum amount of volunteer hours when entering 

the master's program; to allocate public funding for volunteer projects; to take into 

account volunteer experience towards employment, etc.). It is expected that these 

activities are to improve and expand the volunteer activity and movement. 

It has been proven that active volunteering helps to improve the state of life, to 

solve problems in society, inspires the personal growth of all its participants, in 

particular, the strengthening of life values or sometimes their emergence. It is 

necessary to support volunteer organizations in Ukraine, expand the volunteer 

movement by promoting, strengthening various forms and diversifying types of 

volunteering, including through training, project financing, encouraging and 

rewarding active participants and more. 

Keywords: volunteer, volunteering, volunteer services, volunteer movement, 

benefits of volunteering, transformation in society, core life values, socio-pedagogical 

conditions. 
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