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У статті зроблена спроба виділити й охарактеризувати нові тенденції в сучасному громадському русі в Україні, 
які відбулися під впливом політичних і військових подій 2014 року, а також встановити відповідність українського за-
конодавства сучасним реаліям. Крім того, автори прагнули виділити й охарактеризувати учасників цих організацій, 
внести ясність у використання термінів і понять стосовно учасників цих організацій, з’ясувати перелік нормативних 
документів, які допоможуть учасникам громадянських об’єднань максимально реалізувати свою ініціативу, а гро-
мадськості повною мірою здійснити контроль за витраченими зусиллями і залученими фінансами.

Ключові слова: демократія, громадська організація, волонтер, громадський активіст, приватна ініціативна  
група, благодійник. 

В статье предпринята попытка выделить и охарактеризовать новые тенденции в современном общественном 
движении в Украине, которые произошли под влиянием политических и военных событий 2014 года, а также уста-
новить соответствие украинского законодательства современным реалиям. Кроме того, авторы стремились вы-
делить и охарактеризовать участников этих организаций, внести ясность в использовании терминов и понятий по 
отношению к участникам этих организаций, выяснить перечень нормативных документов, которые помогут участ-
никам гражданских объединений максимально реализовать свою инициативу, а общественности в полной мере 
осуществить контроль за потраченными усилиями и привлеченными финансами. 

Ключевые слова: демократия, общественная организация, волонтер, общественный активист, частная ини-
циативная группа, благотворитель.

The authors of the article attempted to isolate and characterize new trends in contemporary social movement in 
Ukraine, which took place under the influence of political and military events of 2014, as well as to establish a corre-
spondence of the Ukrainian legislation to modern realities. In addition, the authors sought to identify and characterize the 
members of these organizations, to clarify the use of terms and concepts to the participants of these organizations to find 
a list of regulations that will help participants to civic associations as possible to implement its initiative, and the public to 
fully implement the control of spent efforts and raising finance.
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«Не запитуйте країну, що вона може зробити для вас;
запитайте, що ви можете зробити для своєї країни».

Дж. Кеннеді 

постановка проблеми. громадський рух є час-
тиною кожної цивілізації та будь-якого суспільства. 
формальні державні структури у всьому світі не в 
змозі реагувати на всі запити суспільства, тому осо-
бливої ваги набуває громадський рух. він виступає 
як інструмент соціального, культурного, економіч-
ного та екологічного розвитку. не дивно, що цей фе-
номен став предметом наукового дослідження. 

у 90-і роки ХХ ст. поняття «демократія», «гро-
мадська організація» доповнюються поняттями «во-
лонтер», «громадський активіст», «ініціативна гру-
па», повертається поняття «благодійник». зростання 
активності громадян вилилося в збільшення кількос-
ті недержавних організацій. 

Події буремного 2014 року сколихнули країну, 
підняли рівень соціальної активності українців та 
стали передумовою виникнення нової хвилі громад-
ських та волонтерських організацій, що за якістю та 
по суті відрізнялися від попередніх об’єднань. за ко-
роткий час громадський рух набув нових рис, були 
створені нові види та розроблені нові механізми 
здійснення допомоги, нові методи впливу на владу, 
розширились вікові межі учасників тощо. 

стан дослідження. дослідження громадсько-
го руху як чинника формування громадянського 
суспільства в україні займалися о. Хуснутдінов,  
в. авер’янов, ю. Бакаєв, і. гавриленко та ін. [1].

елементи волонтерського руху в соціально-пе-
дагогічній роботі в україні знайшли відображення 
в роботах р. вайноли, а. капської, о. Безпалько,  
о. карпенко, узагальнення зарубіжного розвитку – в 
роботах т. лях, і. Погорської, г. крапівіної [2]. але 
наявні роботи не відображують тих змін, що відбу-
лися в громадському русі на сучасному етапі. 

Метою статті є спроба виділити та охарактери-
зувати нові сторони сучасного громадського руху, 
що пов’язаний, передусім, із допомогою іншим, про-
аналізувати зміни, що відбулися протягом 2014 року 
та встановити відповідність чинного законодавства 
сучасним реаліям. 

виходячи з поставленої мети, завданням роботи є 
спроба дати характеристику суб’єктам громадського 
руху, внести пояснення в термінологію, що застосо-
вується до визначення учасників громадського руху, 
з’ясувати перелік нормативних документів, що до-
поможуть учасникам забезпечити реалізацію своїх 
прав, а громадськості – реалізувати контроль за ви-
траченими зусиллями та фінансами.

виклад основного матеріалу. на сьогоднішній 
момент нормативно-правовою базою у сфері гро-
мадської діяльності є такі акти: закон україни «Про 
волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року [3]; 
закон україни «Про страхування» від 7 березня 1996 
року [4]; закон україни «Про соціальні послуги» від 
19 червня 2003 року [5]; закон україни «Про благо-
дійництво та благодійні організації» від 16 вересня 
1997 року [6]; закон україни «Про соціальну роботу 

з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року [7]; 
указ Президента україни «Про стратегію державної 
політики сприяння розвитку громадянського сус-
пільства в україні та першочергові заходи щодо її 
реалізації» від 24 березня 2012 року № 212 тощо [8]. 

 в україні в практичній сфері існують два види 
громадської діяльності. Перший ми класифікували 
як публічний. цей вид діяльності регулюється вище-
зазначеним законодавством, і в першу чергу законом 
«Про благодійництво та благодійні організації». за-
кон чітко визначає, що благодійна організація – це 
юридична особа приватного права, установчі доку-
менти якої визначають благодійну діяльність в одній 
чи кількох сферах, визначених цим законом, як осно-
вну мету її діяльності (ст. 1) [9]. крім засновників, 
благодійні організації можуть мати й інших учас-
ників. вони можуть використовувати волонтерську 
діяльність та залучати добровільні пожертви грома-
дян. діяльність усіх суб’єктів обумовлюється відпо-
відними договорами (ст.12). так, наприклад, особи, 
які здійснюють публічний збір благодійних пожертв 
від імені благодійної організації, діють на підставі 
нотаріально посвідченої довіреності керівника бла-
годійної організації. довіреність має визначати, зо-
крема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого 
майна, порядок їх використання та порядок загаль-
ного доступу до фінансових звітів благодійної орга-
нізації (ст. 7). Благодійні організації складають та 
подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову 
звітність у порядку, встановленому законом (ст. 17). 
державну реєстрацію благодійних організацій про-
водять державні реєстратори за місцезнаходженням 
благодійних організацій відповідно до закону укра-
їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців» (ст. 15).

так, на 30 жовтня 2014 року в Єдиному реєстрі 
Міністерства соціальної політики україни було заре-
єстровано 50 організацій [10]. 

з них: молодіжних організацій – 3, громадських 
організацій – 13, благодійних організацій та фондів –  
23, волонтерських організацій – 1. вони створені в 
14 областях україни. Більшість із них діють у ки-
єві та області – 28 організацій – 56% від усіх орга-
нізацій. не представлені волинська, житомирська, 
кіровоградська, луганська, одеська, рівненська, 
сумська, тернопільська, Херсонська, чернігівська 
області. 

діяльність цих організацій чітко регламентована, 
зрозуміла і стала вже звичною для громадян укра-
їни. але в 2014 році всі дослідники відмічають ак-
тивізацію діяльності благодійних організацій та їх 
учасників. 

Події 2014 року не залишили жодного байдужого 
в україні. При чому стало зрозумілим, що величезна 
державна машина україни, при всій своїй потужнос-
ті, продемонструвала неспроможність, дискредиту-
вала себе та втратила довіру народу україни, вияви-
лася неготовою до випробувань, що приніс Майдан, 
окупація криму, а згодом конфлікт на сході україни. 
ініціатива перейшла до громадських організацій.  
а рівень активності громадян, бажання українців 
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бути особисто причетними до суспільних подій, 
дали можливість говорити про пробудження нації. 

народжений Майданом та викристалізуваний 
конфліктом на сході україни, громадський рух охо-
пив людей різного віку, професій, соціального та 
фінансового стану. він став потребою життя для ба-
гатьох людей, оскільки передбачав особисту участь 
у важливій справі, давав змогу зробити особистий 
внесок у розв’язання найскладніших проблем сучас-
ної україни, нарешті, можливість довести собі здат-
ність до дії. 

цікавим фактом стало й те, що протягом року 
кількість учасників громадського руху тільки збіль-
шувалася. вирішальним фактором активної участі в 
цьому рухові українців стало те, що розгубленості, 
бездіяльності держави в часи випробувань громад-
ський рух протиставив ініціативу, активність, ді-
євість, рішучість, швидкість реагування. крім того, 
громадський рух охопив усю територію україни, 
набувши специфічних рис. так, у більшості при-
кордонних міст на сході україни та в містах, в яких 
була повернена влада україни, громадські організа-
ції почали замінювати навіть державні структури, 
організовувати самооборону, здійснювати зв’язки з 
українською армією, надавати допомогу мешканцям 
окупованих територій. 

засоби масової інформації, соціальні мережі за-
майоріли інформацією (об’яви, новини, телепереда-
чі, статті) про діяльність окремих осіб, груп та цілих 
організацій у різних областях україни щодо органі-
зації різноманітних акцій, заходів з метою впливу на 
владу або надання всебічної допомоги армії, виму-
шеним переселенцям, мешканцям у зоні ато. 

але, як будь-яке соціальне утворення, громад-
ський рух не був позбавлений недоліків, що зна-
йшло відображення в розповсюдженні псевдоволен-
терських та благодійних організацій чи шахрайстві, 
на що одразу ж реагувала громадськість, зМі та 
INTERNET. це знов-таки показало, що діяльність 
громадських організацій перебуває під пильним 
контролем самої громадськості.

у засобах масової інформації всі ці організації 
об’єднуються одним словосполученням – волонтерські 
організації, що авторами вважається некоректним.

волонтерські організації у своїй діяльності ке-
руються перш за все законом «Про волонтерські 
організації». за законом волонтерська діяльність є 
різновидом благодійної діяльності, суть якої полягає 
в добровільній, безкорисливій, соціально спрямо-
ваній, неприбутковій діяльності, що здійснюється 
волонтерами та волонтерськими організаціями шля-
хом надання волонтерської допомоги. отже, волон-
терська допомога – це роботи та послуги, що без-
оплатно виконуються і надаються нужденним [11]. 
волонтерські організації підтримуються органами 
державної влади та посадовими особами. кабінет 
міністрів забезпечує проведення єдиної державної 
політики у сфері волонтерської діяльності; розро-
бляє і реалізує державні цільові програми у сфері 
волонтерської діяльності; спрямовує і координує ро-
боту центрального органу виконавчої влади у сфері 

волонтерської діяльності та інших органів виконав-
чої влади щодо реалізації державної політики у сфе-
рі волонтерської діяльності [12]. центральний орган 
виконавчої влади надає особам статус волонтерської 
організації та приймає рішення про позбавлення во-
лонтерської організації цього статусу (ст. 3. п. 2.).

закон у цілому регулює діяльність волонтерських 
організацій та не суперечить ситуації сьогодення, 
хоча деякі статті, на наш погляд, потребують корекції. 

зокрема, ст. 7 «волонтери, їх права та обов’язки» 
цього закону визначає, що волонтер – фізична осо-
ба, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює 
волонтерську діяльність на добровільній та без-
оплатній основі. сьогодні волонтерських рух помо-
лодшав, і, відповідно, потрібно знизити віковий ценз 
для осіб, які бажають здійснювати волонтерську ді-
яльність, до 14 років.

ще в 2012 році центр соціально-політичних до-
сліджень державного інституту розвитку сім’ї та 
молоді оприлюднив досить цікаві дані свого соціо-
логічного дослідження «волонтер». виявляється, в 
україні 80% волонтерів є молоддю віком від 15 до 
19 років, на відміну від країн західної Європи, де во-
лонтерами є представники різних вікових категорій, 
проте їх вік не нижчий за 20 років. а сьогодні волон-
терський рух «ще більш помолодшав». велике зна-
чення на сучасному етапі має моральна підтримка 
для учасників ато, біженців, мешканців окупованих 
територій. у зв’язку з цим спостерігається зниження 
вікової межі учасників – активістів та волонтерів, що 
бажають долучитися до важливої справи допомоги 
нужденним. 

крім того, ці дані дають змогу відповісти на пи-
тання, чому в україні недостатньо професійного во-
лонтеріату. 

іншим цікавим фактом є і те, що 70% волонтерів 
україни – це дівчата та жінки, на відміну від країн 
західної Європи, де співвідношення волонтерів чо-
ловіків та жінок розподіляється у співвідношенні 
50% на 50%. такі дані свідчать про те, що жінки в 
україні є значно чутливішими до потреб суспільства 
і більш зрілими, ніж чоловіки [13]. 

згідно зі ст. 10 «договір про надання волонтер-
ської допомоги» за договором про надання волон-
терської допомоги одна сторона (волонтерська ор-
ганізація) зобов’язана надавати на користь іншої 
сторони (отримувача) визначені в договорі види 
волонтерської допомоги шляхом залучення до вико-
нання волонтерів протягом встановленого в договорі 
строку, а отримувач зобов’язаний прийняти волон-
терську допомогу. 

але, як показали реалії сьогодення, не завжди 
є час на укладання договорів та їх оформлення. на 
початку проведення ато, коли бійці потребували 
негайної допомоги, їх потреби з’ясовувалися в те-
лефонному режимі. запити бійців формувалися по 
мірі виникнення проблем вже на бойових позиціях. 
волонтери мали миттєво реагувати, оскільки зволі-
кання могло б привести до незворотного трагічного 
результату. такого ж швидкого реагування потребу-
вав процес вивезення мирних мешканців, дітей із 
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дитбудинків із зони ато тощо. тому виникла необ-
хідність зняття обмежень або розширення меж для 
здійснення волонтерської діяльності організаціями 
та установами як з укладенням договору з волонте-
ром про її здійснення, так і без нього.

стаття 5. «волонтерські організації, їх права та 
обов’язки». волонтерська організація має право: про-
вадити волонтерську та іншу неприбуткову діяль-
ність; залучати волонтерів до здійснення волонтер-
ської діяльності; отримувати кошти та інше майно для 
здійснення волонтерської діяльності; використовува-
ти у своєму найменуванні та волонтерській діяльності 
слова «волонтерська організація»; самостійно визна-
чати напрями здійснення волонтерської діяльності. 

стаття 11. «відшкодування витрат, пов’язаних з 
наданням волонтерської допомоги». волонтерам для 
провадження волонтерської діяльності відшкодову-
ються витрати на відрядження на території україни 
та за кордон у межах норм відшкодування витрат на 
відрядження, встановлених для державних службов-
ців і працівників підприємств, установ та організа-
цій, що повністю або частково утримуються (фінан-
суються) за рахунок бюджетних коштів. 

волонтеру відшкодовуються підтверджені доку-
ментами: витрати на проїзд (включаючи перевезен-
ня багажу) до місця здійснення волонтерської ді-
яльності; 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 здій-
снює волонтерську діяльність поза межами місцез-
находження волонтерської організації; витрати на 
проведення медичного огляду, вакцинації та інших 
лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо 
пов’язаних із наданням волонтерської допомоги. 

2. відшкодування витрат, визначених частиною 
першою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів 
волонтерських організацій. 

ст. 12. волонтерська організація не є благодійною 
організацією, вона зобов’язана обліковувати кошти 
та інше майно, залучені для здійснення волонтер-
ської діяльності, на окремих балансових рахунках.

на думку авторів, ст. 5, ст. 11 цього закону потре-
бують поширення прав та уточнення обов’язків во-
лонтерів та осіб, яких залучають до своєї діяльнос-
ті волонтери; особливостей відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням волонтерської допомоги; ін-
ших змін, які сприятимуть розвитку волонтерської 
діяльності.

волонтерство стало потребою сучасного життя. 
за словами в. кирильчук, «поступово минають часи, 
коли в моді були наркотики та алкоголь. на сьогодні 
в україні в тренді архікорисні заняття: здорове хар-
чування, спорт та волонтерство» [14]. 

і все ж таки, ці дві групи не об’єднують усіх учас-
ників громадського руху, що виник в українському 
просторі. існує ціла низка новостворених об’єднань, 
груп та просто індивідуумів, що здійснюють без-
оплатну суспільно корисну діяльність, але не під-
падають під класифікацію благодійних чи волон-
терських. інформацією про їх діяльність насичена 
мережа INTERNET. 

так, на сайті: http: 4armi.com.ua./volonter/ розмі-
щена база «перевірених організацій та волонтерів» 
[15]. на цьому сайті ми нарахували приблизно 211 
організацій та осіб, що почали свою активну діяль-
ність з листопада – грудня 2014 року. 

організації можна поділити на чотири групи за 
напрямами діяльності: надання медичної допомоги, 
надання військової допомоги, допомога переселен-
цям, допомога в пошуку зниклих безвісті та повер-
нення полонених. При чому серед них є організації, 
що здійснюють комплексну допомогу (від медичної 
допомоги до пошуку зниклих), а є такі, що спеціалі-
зуються на конкретному виді допомоги. 

так, у групі надання медичної допомоги розміще-
но 41 організацію, з яких виключно медичною допо-
могою займаються 7, 34 групи здійснюють комплек-
сну допомогу, в яку входить постачання аптечок та 
медобладнання. 

у групі допомоги біженцям вказано 13 груп. до-
помога включає виїзд із зони ато, психологічну до-
помогу, переселення та працевлаштування. ці види 
допомоги здійснюють 6 організацій, з яких біженцям 
із зони ато допомагають 5. 

у групі пошуку зниклих вказано 7 організацій, з 
них три займаються пошуком та звільненням поло-
нених у зоні ато. не можемо не відзначити велику 
роль центру гуманітарної допомоги зі звільнення 
полонених та заручників у зоні ато під керівни-
цтвом володимира рубана.

найбільша група представлена організаціями, що 
надають допомогу армії – 196. щодо участі областей 
україни в цих організаціях, то маємо таку картину. 

таблиця 1
організації та волонтери за базою 4armi.com.ua./volonter/ [16]

№ область 
кількість організацій 

Медична допомога допомога армії допомога біженцям Пошук зниклих 
безвісті 

1 вінницька 2
2 волинська 1
3 дніпропетровська 1 5
4 донецька 1 2 1
5 житомирська –
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6 закарпатська –
7 запорізька 5
8 івано–франківська 1
9 київ, київська обл. 3 74 1 3
10 кіровоградська 1
11 луганська 1
12 львівська 2 9
13 Миколаївська 1
14 одеська 3
15 Полтавська 2
16 рівненська 3
17 сумська 4
18 тернопільська 1
19 Харківська 11 3
20 Херсонська – – –
21 Хмельницька 1
22 черкаська 2
23 чернігівська 1
24 чернівецька 1
25 вся україна 25

всього 7 196 5 3

аналіз інформації, що міститься в мережі 
INTERNET, зМі, показав, що більшість груп, що ді-
ють зараз в україні, – це приватні незареєстровані, 
але легалізовані організації, що діють за власною 
ініціативою і за рахунок власних коштів, вони пере-
бувають виключно під контролем громадськості.

цікаво, що ні в офіційних документах, ні в базі 
приватних громадських організацій не представле-
ні житомирська та Херсонська області, хоча інфор-
мація про діяльність ініціативних груп та активіс-
тів у цих областях висвітлювалася в зМі та мережі 
INTERNET. із цього приводу можна сказати, що 
ті дані та цифри, що нами проаналізовані та пред-
ставлені, не відображують усієї картини учасників, 
оскільки кількість громадських активістів та ініціа-
тивних груп значно більша.

а отже, можна виділити ще одну групу, в яку слід 
віднести тих, хто не афішує своєї діяльності. ці акти-
вісти обмежуються власними силами, коштами або 
фінансами найближчого оточення. сюди ж можна 
включити початківців та тих, хто здійснює допомогу 
нерегулярно або здійснював її одноразово. усіх учас-
ників можна об’єднати терміном «громадський акти-
віст», або «приватна ініціативна група». ці суб’єкти 
мають спільні риси з волонтерськими організаціями 
та благодійними організаціями, але й мають сутнісні 
відмінності.

в основі їхньої діяльності – громадська приватна 
ініціатива, безоплатна добровільна та вмотивована 
праця, заснована на власних зусиллях та добровіль-
них пожертвах громадян. за цими рисами їх можна 
вважати волонтерськими організаціями, оскільки 
їх відрізняє особиста участь та праця, крім того ця 

праця є безкорисливою, вона не відшкодовується 
та не відновлюється. але волонтер пов’язується 
договором з благодійною організацією або органа-
ми державної влади та здійснює свою безоплатну 
діяльність (роботу або послугу) відповідно до до-
говору або відповідно до свого професійного спря-
мування. Як і благодійні організації, приватні ініці-
ативні групи надають допомогу конкретним групам 
та особам. але благодійна організація об’єднує 
зусилля різних людей: від благодійників, що здій-
снюють пасивну допомогу через переведення част-
ки своїх коштів, до організаторів заходів (волонте-
рів). тобто в благодійних організаціях відчутний 
розподіл видів діяльності. а діяльність приватних 
ініціативних груп передбачає об’єднання зусиль 
одних і тих самих осіб, починаючи від зборів ко-
штів, закінчуючи доставкою необхідних речей до 
адресата. цей вид діяльності вимагає від учасників 
об’єднання кількох видів робіт, ризику особистим 
здоров’ям та життям, власних фізичних зусиль та 
коштів. 

Представники цих груп якісно відрізняються від 
благодійників та волонтерів. у них не тільки чітко 
виражена громадянська позиція, розвинуте почут-
тя патріотизму та ініціативність. вони мають роз-
винені навички роботи в соціальній сфері (серед 
громадських активістів переважають представники 
приватного бізнесу, юристи, викладачі), внутрішню 
потребу в дії та ризику, бажання здійснювати без-
корисно соціально корисну справу, допомагати нуж-
денним, бути причетним до справи. 

саме ці приватні ініціативні групи, волонтери та 
учасники благодійних організацій є на сучасному 
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етапі фундаментом нашого суспільства, цементом 
громадських та благодійних організацій, контроле-
ром влади та державних структур. за допомогою їх 
енергії відбувається будівництво нового поколін-
ня українства, що значною мірою відрізняється від 
старшого покоління. їм вистачає енергії, часу та 
творчого потенціалу для розв’язання найактуальні-
ших соціальних проблем, віддякою за яке є моральне 
задоволення та набуття нового досвіду. 

висновки. таким чином, громадський рух в 
україні набув якісних змін. він збагатився активни-
ми учасниками, набув нових рис, активізував благо-
дійні організації й суспільство в цілому, додавши до 
пасивної фінансової допомоги допомогу діями та 
справами. Продовжує відігравати велике значення в 
підйомі соціальної активності громадян, засвідчува-
ти етап пробудження нації. 

Ми впевнені, що благодійництво, волонтерство, 
приватна громадянська ініціатива існуватиме доти, 
доки: державні структури будуть неспроможні задо-
вольняти соціальні потреби громадян, існуватимуть 
категорії людей, які потребують допомоги, і ті, хто 
готовий цю допомогу надати [17]. що стосується 
законодавства, то воно в цілому створює необхідне 
правове поле для діяльності цих організацій, хоча 
вимагає корекції з приводу розширення повнова-
жень волонтерських організацій, зниження вікового 
цензу учасників та підвищення гарантій їхньої без-
пеки в процесі здійснення повноважень. 

Подальше вивчення феномену добровільної ді-
яльності може здійснюватися на основі ідей альтру-
їзму, християнських релігійних цінностей, лібераліз-
му в межах соціального, економічного, трудового, 
юридичного підходів [18]. 
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