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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Останніми роками в Україні 

відбувається кардинальне реформування в багатьох сферах суспільного 

життя, в тому числі й у соціальній сфері. 

В Україні одним із пріоритетних стратегічних напрямів державної 

політики у сфері розвитку громадянського суспільства є сприяння 

волонтерській діяльності. Державна політика формує основу багатьох 

національних та міжнародних неурядових організацій, інших організацій 

громадянського суспільства, а також соціальних і політичних рухів. 

Треба відзначити, що інтерес до волонтерської діяльності в Україні 

значно виріс за останні роки, про що свідчить активне висвітлення 

волонтерської діяльності в засобах масової інформації, особливо у зв’язку з 

погіршенням економічної ситуації в країні, з проведенням операції 

об’єднаних сил на Сході України, почастішанням природних катаклізмів; 

значними спортивними подіями, такими як Євробачення, чемпіонат світу з 

футболу; зростанням кількості інвалідів, а також для допомоги в тяжких 

життєвих ситуаціях, зокрема бідності, соціального відчуження. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 

2018 року було зареєстровано 17 726 благодійних організацій, з них 8 623 – 

це організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів.  

За результатами соціологічного дослідження, проведеного 

маркетинговою організацією GfK Ukraine на замовлення ООН в Україні, які 

зафіксовано у національній доповіді «Волонтерський рух в Україні», 23% 

респондентів мали досвід надання волонтерської допомоги, а після Революції 

Гідності їхня кількість збільшилася на 9%. Вважаємо таку динаміку 

показовою, оскільки лише за рік умовно понад десята частина працездатного 

населення країни усвідомила необхідність такої діяльності та активно 

долучилися до неї. Більше того, за 2014 рік кількість українців, які вперше 

почали жертвувати кошти на благодійництво, сягнула 25%, а сума пожертв 

склала понад 8,7 млрд. гривень. У 2017 році 29% українців пожертвували 

кошти на благодійність, а сума пожертв склала понад 25 млрд. гривень. 

Результати соціологічного дослідження, проведеного під час написання 

роботи, показали, що 72% респондентів-волонтерів (в якості респондентів 

взяли участь 315 волонтерів із 18-ти волонтерських та благодійних 

організацій) звертають увагу на недосконалість нормативно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності. 

При підготовці дослідження було використано праці дослідників 

адміністративного права та процесу, а саме:В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, 

Д.М. Бахраха, А.І. Берлача, Л.Р. Білої-Тіунової, Ю.П. Битяка, А.К. Виноградова, 

Є.В. Доніна, І.П. Голосніченка, В.Л. Грохольського, Д.П. Калаянова, 
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Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, О.В. Ковальової, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.Є. Користіна, О.В. Кузьменко, В.І. Курила, 

Д.М. Лук’янця, Р.С. Мельника, А.І. Миколенка, Т.П. Минки, В.Я. Настюка, 

Д.В. Приймаченко, О.П.Рябченко, С.В. Тихомирова, В.Г. Чорної, В.К. Шкарупи, 

Х.П. Ярмакі та інших. 

Безпосередньо різні аспекти волонтерської діяльності розглядалися в 

дисертаціях З.П. Бондаренка «Організація волонтерської роботи майбутніх 

соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу», 2008; 

І.В. Юрченка «Інституціоналізація волонтерського руху в Україні», 2009; 

К.О. Сидоренка «Адміністративно-правове регулювання волонтерської 

діяльності в Україні», 2013; В.Л. Голуб «Волонтерська діяльність в системі 

взаємовідносин держави та суспільства», 2016; М.А. Ольховського 

«Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських 

організацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», 2016. 

Безперечно, їхні наукові напрацювання та теоретичні положення стали 

науково-теоретичним підґрунтям становлення і розвитку як волонтерського 

руху, так і правового інституту волонтерської діяльності. Водночас, соціальні 

проблеми сьогодення, адаптація інституту волонтерства до стандартів 

Європейського Союзу, прийняття нових нормативно-правових актів та 

внесення змін до чинного законодавства щодо волонтерської діяльності 

(Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

волонтерської діяльності», постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими 

напрямами волонтерської діяльності» та ін.) зумовлюють переосмислення 

цілої низки положень у цій сфері. 

Недостатня розробленість на теоретичному рівні цієї проблематики, 

наявність на законодавчому рівні правових прогалин та колізій, а також 

необхідність проведення комплексного наукового дослідження 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження. 

Отже, на сьогодні комплексна наукова розробка теоретичних, правових та 

організаційних питань адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності є актуальною та своєчасною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Роботу виконано відповідно до п. 4 розділу 3 Стратегії сталого 

розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 р. №5/2015; у відповідності до перспективних напрямів 

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

перелік яких затверджено рішенням Президії Національної академії правових 

наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11; в межах теми наукових 

досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ 
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«Пріоритетні напрями розвитку та реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773) та є складовою частиною науково-

дослідної теми кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу університету «Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах 

адміністративно-правовими засобами» (державний реєстраційний номер 

0114U004012). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол № 4 від 01 

грудня 2015 р.), уточнення теми дослідження затверджено на засіданні 

Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол 

№ 12 від 27 червня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб 

на основі вивчення наукових праць у галузі права та державного управління, 

аналізу чинного законодавства України та узагальнення практики його 

реалізації, аналізу досвіду зарубіжних країн з’ясувати сутність та особливості 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності, надати 

науково обґрунтовані пропозиції щодо його оптимізації. 

Відповідно до поставленої мети у науковому дослідженні необхідно 

вирішити наступні завдання: 

- простежити ґенезис правового забезпечення волонтерської діяльності в 

Україні; 

- охарактеризувати волонтерську діяльність як об’єкт адміністративно- 

правового забезпечення; 

- розкрити зміст та виділити ознаки адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні; 

- визначити систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні; 

- з’ясувати форми, методи та принципи публічного адміністрування в 

галузі волонтерської діяльності;  

- здійснити аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності та визначити основні передумови його 

застосування в Україні; 

- визначити механізм адміністративно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні та сформулювати конкретні пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на його вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Найбільш значущим є 
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загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який дав змогу дослідити 

окремі проблеми в єдності їхнього соціального змісту та юридичної форми, 

сприяв системному аналізові сутності адміністративно-правого забезпечення 

волонтерської діяльності.  

Окрім цього, було застосовано історико-правовий метод для вивчення 

генезису адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в 

Україні (підрозділ 1.1) та аналізу зарубіжного досвіду правового 

забезпечення волонтерської діяльності (підрозділ 3.1). За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат дисертаційного 

дослідження (підрозділи 1.1, 2.1, 3.2). Використання соціологічного та 

статистичного методів дало змогу узагальнити юридичну практику, 

проаналізувати емпіричну інформацію щодо проблематики дисертаційного 

дослідження (підрозділи 1.2, 3.1, 3.2). За допомогою формально-юридичного 

методу досліджувався зміст адміністративно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності, завдання, функції та система суб’єктів даного виду 

забезпечення (підрозділ 2.1 та 2.2). Для дослідження вітчизняних та 

зарубіжних нормативно-правових актів, а також вивчення зарубіжного 

досвіду адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності 

використовувався порівняльно-правовий метод (підрозділи 1.1 та 3.1).  

Наукову основу дослідження склали наукові праці фахівців у галузі 

адміністративного права, теорії держави та права, інших галузевих правових 

наук та праці науковців інших країн. 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, 

Закони України: “Про волонтерську діяльність”, “Про громадські 

об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, інші 

закони України та підзаконні акти, що регулюють організацію та 

провадження діяльності організацій та установ, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів, а також нормативні акти зарубіжних країн в 

аналізованій сфері. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнені результати 

офіційних статистичних даних Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України за 

2015-2018 рр. щодо діяльності громадських організацій, які залучають до 

співпраці волонтерів; результати опитування 315 волонтерів з 18-ти 

волонтерських та благодійних організацій. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших в Україні комплексним монографічним 

дослідженням адміністративно-правового забезпечення теоретичних, 

нормативно-правових та організаційних засад діяльності волонтерських 

організацій в Україні. Це дозволило автору сформулювати низку наукових 

положень, висновків і пропозицій: 



5 
 

уперше: 

-надано авторське визначення поняття «механізм адміністративно-

правового забезпечення волонтерської діяльності»– це система 

адміністративно-правових засобів, із використанням яких держава 

упорядковує суспільні відносини, що склалися у сфері волонтерської 

діяльності, з метою забезпечення можливостей реалізації волонтерськими 

організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів, волонтерами їх доброчинної діяльності та забезпечення їх прав, 

свобод та законних інтересів; 

-запропоновано надати волонтерам право на володіння та використання 

пристроїв для відстрілу гумових набоїв під час надання послуг на території 

проведення бойових дій; 

- принципи волонтерської діяльності поділено на три групи: 

1) міжнародні; 2) загальні; 3) спеціальні; 

- на підставі досвіду правового забезпечення волонтерської діяльності: а) 

США, Молдови та Косово – запропоновано внесення змін до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» щодо зарахування до загального трудового 

стажу офіційну діяльність у волонтерських організаціях та у статусі 

волонтера; б) Німеччини – внесення змін до Закону України «Про 

альтернативну (невійськову) службу» щодо зарахування офіційно 

оформленої волонтерської діяльності відносно осіб віком від 21 до 28 років в 

якості альтернативної (невійськової) служби; в) Молдови та Косово – внести 

зміни до планів позанавчальної практики та стажування здобувачів вищої 

освіти щодо зарахування діяльності у волонтерських організаціях як 

проходження практики або стажування;  

удосконалено: 

- класифікацію волонтерських організацій та організацій, що залучають 

до своєї діяльності волонтерів: 1) за масштабами діяльності: а) регіональні 

(у межах певної адміністративно-територіальної одиниці); б) національні 

(у межах всієї країни); в) міжнародні (у межах декількох країн); 2) за 

статевими ознаками:а) жіночі; б) чоловічі; в)змішані; 3) у залежності від 

громадянства: а)національні (до складу яких входять лише громадяни однієї 

держави); б) волонтерські організації, до складу яких входять іноземці; 4) за 

порядком фінансування: а) дотаційні; б)автономні; 5)в залежності від 

отримувачів волонтерської допомоги: а) організації, що надають допомогу 

фізичним особам; б) організації, що здійснюють захист тварин; в)організації, 

що здійснюють охорону, відновлення об’єктів навколишнього природного 

середовища; г) організації, що здійснюють охорону, відновлення, збереження 

культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та 

культури; д) організації, що сприяють діяльності державних та недержавних 

органів.; 6) за віковою ознакою учасників волонтерських організацій: а) до 
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складу яких входять неповнолітні особи; б)до складу яких входять особи 

похилого віку; в) до складу яких входять лише особи старше 18-ти років;7) за 

кількісним складом: а) нечисленні (до 10-ти осіб); б) середні (від 10-ти до 30-

ти осіб); в) численні (більше 30-ти осіб); 

- систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні поділено на дві групи: 1) суб’єкти, 

повноваження яких визначені Конституцією України (Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України); 2) суб’єкти, 

повноваження яких визначені Законами України та іншими нормативно-

правовими актами (Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

юстиції України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба 

України, Міністерство оборони України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 

територіальні громади); 

- поняття адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності в Україні, під яким розуміється здійснюване уповноваженими 

суб’єктами за допомогою норм адміністративного права через спеціальний 

механізм упорядкування, закріплення, реалізації, захисту та охорони 

суспільних відносин у сфері волонтерства; 

- наукові підходи щодо визначення понять «волонтер», «волонтерська 

діяльність», «благодійна діяльність»; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення відносно об’єкта адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності, під яким слід розуміти: сукупність 

адміністративно-правових відносин, що виникають у процесі створення, 

діяльності та ліквідації волонтерських організацій, організацій та установ, що 

залучають до своєї діяльності волонтерів; 

- пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства шляхом 

внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів, зокрема 

абзацу 8 частини 3 статті 1 та пункту 4 статті 7 Закону України «Про 

волонтерську діяльність»; пункту 21 статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; до Закону України «Про 

пенсійне забезпечення». 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

- у науково-дослідницькій роботі – для подальшої розробки проблемних 

питань адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності 

(акт впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ від 

11 червня 2018р.); 



7 
 

- у сфері правотворчості – у результаті дослідження сформовано низку 

пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; 

- у навчальному процесі – викладені у дисертації положення 

використовуються при проведенні занять з навчальних дисциплін 

«Адміністративне право України», «Взаємодія органів Національної поліції з 

громадськістю» в Одеському державному університеті внутрішніх справ (акт 

впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ від 20 

червня 2018р.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано здобувачем 

самостійно, положення, пропозиції та висновки, викладені автором, 

ґрунтуються на власних дослідженнях. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення, 

результати та висновки, що містяться в дисертації, оприлюднені та 

обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти 

забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ)» (м. Черкаси, 17 березня 2017 р.), «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу» (м. Харків, 30 червня 2017 р.), «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права України» (м. Одеса, 

10 листопада 2017 р.), «Взаємодія поліції з іншими органами публічної 

адміністрації та громадськістю з питань протидії правопорушенням у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин» (м. Одеса, 

25 квітня 2018 р.).  

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення й пропозиції 

дисертації знайшли відображення у 9-ти наукових працях, з них 4 статті – у 

виданнях, що визначені як фахові з юридичних наук, 1 стаття – в іноземному 

юридичному виданні, 4 тези доповіді на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що включають 

сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг дослідження становить 254 сторінки, із яких 218 – основного тексту. 

Список використаних джерел складається із 223-х найменувань на 24-х 

сторінках, додатки – на 12-ти сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження, розкривається 

ступінь наукової розробленості проблеми, визначаються мета і завдання 

дослідження, методи дослідження, аргументується наукова новизна, 

наводиться інформація про апробацію матеріалів дисертації, публікації, 

висвітлюється структура та обсяг дисертації, вказується на зв’язок роботи з 
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науковими програмами, планами, темами, наводиться практичне значення 

отриманих результатів. 

Перший розділ «Теоретико-правові основи адміністративно-

правового забезпечення волонтерської діяльності»складається з двох 

підрозділів і присвячений аналізу теоретико-правових основ правового 

забезпечення діяльності у сфері волонтерства, розглянуто волонтерство як 

об’єкт правового забезпечення, процеси розвитку та становлення 

волонтерства в Україні та його правового забезпечення. 

У підрозділі 1.1 «Генезис законодавства України, норми якого 

регулюють волонтерську діяльність» на основі опрацьованих наукових і 

нормативних джерел здійснено історико-правовий аналіз правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Досліджуючи генезис 

законодавства України щодо волонтерської діяльності виокремлено ряд 

історичних етапів: 1) від 996 року (видання Статуту «Про десятини, суди та 

людей церковних» князем Володимиром Святославовичем) до 1918 року 

(Жовтневий переворот); 2) від 1918 року до 1991 року (часи перебування 

України в складі СРСР); 3) від 1991 року до теперішнього часу (часи 

Незалежної України), кожен з яких має свої особливості та нормативно-праве 

забезпечення волонтерської діяльності.  

Встановлено, що перший етап характеризується концентрацією благодійної 

діяльності в лавах держави та церкви, прийняття нормативних актів, що 

забезпечують доброчинну діяльність (в тому числі й волонтерську); другий– 

відсутністю нормативного забезпечення доброчинної (волонтерської діяльності); 

третій етап–закріплення на законодавчому рівні як благодійної так і волонтерської 

діяльності; прийняття статутного законодавства у цій сфері; сприяння з боку 

державних і недержавних органів волонтерській діяльності.  

Проаналізовано визначення поняття «волонтер», «благодійна діяльність» 

та «волонтерська діяльність». 

У підрозділі 1.2 «Волонтерська діяльність як об'єкт адміністративно-

правового забезпечення» наведено, що волонтерська діяльність може 

відповідати існуючим вимогам лише за умови наявності концептуальних 

засад її правового регулювання та забезпечення. Автором визначено, що 

адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності становить 

собою діяльність, спрямовану на впорядкування процесів надання допомоги 

як відносно конкретної особи, групи осіб так і державним органам, 

організаціям і навіть державі. Вказане свідчить про той факт, що взаємодія 

публічних та приватноправових елементів утворюють міцну основу для 

функціонування організацій та установ, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів. При цьому, необхідно досягти такого співвідношення публічного 

та приватного права у регулюванні волонтерської діяльності, щоб 

забезпечити їх рівне представлення, запобігти появі суперечностей, створити 
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механізм адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності, 

щоб узгодити приватні інтереси волонтерів, суб’єктів отримання допомоги, 

інтересам держави та суспільства в цілому. 

Зазначено, що правова природа правовідносин у волонтерській сфері має 

комплексний характер, вона об’єднує у своєму складі одночасно публічно-

правові та приватноправові елементи, передбачає необхідність врегулювання 

даних правовідносин як нормами приватного, так і нормами публічного 

права, у тому числі й адміністративного. 

Обґрунтовано позицію стосовно того, що відносини у сфері 

забезпечення волонтерської діяльності пов’язані з повноваженнями різних 

державних органів і є об’єктом адміністративно-правового регулювання, 

надано їх визначення та виокремлено основні риси. 

Другий розділ «Зміст адміністративно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні» складається з трьох підрозділів, в яких 

висвітлюються та аналізуються елементи адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, мета, завдання та функції 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в 

Україні» розглянуто складові елементи адміністративно-правового 

забезпечення. Проаналізовано терміни «правове забезпечення», 

«адміністративно-правове забезпечення», «адміністративно-правове 

забезпечення волонтерської діяльності».  

Під адміністративно-правовим забезпеченням волонтерської діяльності 

визначаємо здійснюване уповноваженими суб’єктами за допомогою норм 

адміністративного права через спеціальний механізм упорядкування, 

закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних відносин у сфері 

волонтерства. 

Визначено мету адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності в Україні, яка проявляється у: 1) створенні належних умов для 

функціонування волонтерської діяльності; 2) розробці належної нормативно-

правової бази; 3) контролі та нагляді за додержанням волонтерами, 

волонтерськими організаціями та організаціями і установами, що залучають 

до своєї діяльності волонтерів, законодавства та притягнення винних до 

відповідальності. 

Функції адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності– 

це напрями діяльності органів влади та місцевого самоврядування щодо 

ефективного функціонування волонтерських організацій, організацій та установ, 

що залучають до своєї діяльності волонтерів. 

До функцій адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності належать: а) організаційна (закріплення процедури діяльності 

волонтерів, підготовка та видання нормативної документації тощо); 
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б) координаційна (спільна діяльність органів влади і волонтерів); 

в) контрольна (визначення стану дотримання нормативних положень); 

г) регулятивна (органи державної влади та місцевого самоврядування 

регулюють порядок створення волонтерських організацій, їх функціонування 

та припинення діяльності). 

У підрозділі 2.2 «Система суб'єктів адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні»  приділено увагу 

повноваженням відповідних державних і місцевих органів влади в галузі 

волонтерської діяльності. Проаналізовано та надано визначення суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення у сфері волонтерської 

діяльності– це система органів державної влади та місцевого 

самоврядування, які відповідно до покладених на них завдань і функцій, 

здійснюють виконавчо-розпорядчий вплив у сфері створення умов для 

ефективної діяльності волонтерів та організацій і установ, що залучають 

до своєї діяльності волонтерів. 

Доведено, що обсяг повноважень конкретних державних органів та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у галузі 

волонтерської діяльності залежить від розташування в ієрархічній структурі 

відповідних органів. 

З урахуванням результатів аналізу відповідних наукових праць, а також 

положень законодавчих та підзаконних актів констатуємо, що за характером і 

правовою природою повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері волонтерської діяльності об’єктивуються у виданні 

нормативно-правових та індивідуальних адміністративних актів; укладенні 

адміністративних договорів; учиненні інших юридично значущих 

адміністративних дій; здійсненні матеріально-технічних операцій. 

Виділено два рівні суб’єктів влади, що здійснюють адміністративно-правове 

забезпечення волонтерської діяльності: 1) суб’єкти повноваження яких визначені 

Конституцією України(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України); 2) суб’єкти повноваження яких визначені Законами України та 

іншими нормативно-правовими актами (центральні і місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування).  

У підрозділі 2.3 «Принципи, форми та методи публічного 

адміністрування у сфері волонтерської діяльності в Україні» зазначено, що 

публічне адміністрування у сфері волонтерської діяльності здійснюється за 

допомогою відповідних форм та методів. 

Визначено, що під формами публічного адміністрування у волонтерській 

діяльності необхідно розуміти зовнішню діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції, що 

здійснюється з метою виконання покладених на них завдань, регулюється 
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адміністративно-правовими нормами й реалізується винятково у рамках 

чинного законодавства.  

Пропонуємо до форм публічного адміністрування у сфері волонтерської 

діяльності віднести: 1) видання нормативно-правових актів у сфері 

організації діяльності конкретної волонтерської організації; 2) видання 

індивідуальних адміністративних актів; 3) укладення адміністративних 

договорів; 4) укладення та ратифікація міжнародних договорів щодо 

співпраці та вивчення міжнародного досвіду волонтерської діяльності; 

5) вчинення інших юридично значущих дій на основі закону або на основі 

підзаконного нормативно-правового акта управління. 

Наголошено, що методи публічного адміністрування у сфері 

волонтерської діяльності – це сукупність різноманітних способів, прийомів та 

засобів здійснення безпосереднього й цілеспрямованого впливу державних 

органів (посадових осіб) та органів місцевого самоврядування на діяльність 

волонтерів, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів, та волонтерських організацій на підставі закріпленої за ними 

компетенції, у встановлених межах і відповідній формі.  

Третій розділ «Шляхи удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні» складається з двох 

підрозділів і присвячений питанням підвищення ефективності 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правове забезпечення волонтерської 

діяльності в зарубіжних країнах» аналізуються питання зарубіжного досвіду 

забезпечення волонтерської діяльності та ролі відповідних органів у цьому процесі. 

Аналіз правового забезпечення волонтерської діяльності в іноземних 

державах надає можливість визначити три підходи щодо правового 

забезпечення волонтерської діяльності: 1) країни із загальнозаконодавчим 

закріпленням норм правового забезпечення волонтерської діяльності 

(Німеччина, Болгарія, Косово та ін.); 2) закріплення адміністративно-

правового забезпечення волонтерської діяльності спеціальними нормативно-

правовими актами (Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія та ін.); 3) країни, 

де норми щодо забезпечення волонтерської діяльності не закріплені в 

жодному нормативному акті (Великобританія, Албанія, Туреччина, Швеція). 

Звернено увагу на те, що в державах, на нормативному рівні яких 

волонтерська діяльність не визначена, волонтерські організації сприймаються 

як органи самоврядування, тому їм дозволено регулювати свою діяльність і 

внутрішні справи самостійно. Підкреслено, що всі умови участі у 

волонтерській діяльності в різних країнах світу залежать від правил 

саморегулювання організації, а також угоди між волонтером та 

волонтерською організацією.  
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Запропоновано на підставі досвіду правового забезпечення 

волонтерської діяльності таких країн як США, Молдова, Німеччина, Швеція, 

Великобританія, внести зміни до законодавства України та застосовувати цей 

досвід в діяльності волонтерів. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення механізму адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності» здійснено аналіз поняття «механізм 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності» та 

запропоновані шляхи його удосконалення.  

Проаналізовано механізм адміністративно-правового забезпечення, 

розглянуто його елементи та особливості. Наведено визначення механізму 

адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності - це 

система адміністративно-правових засобів, із використанням яких держава 

упорядковує суспільні відносини, що склалися у сфері волонтерської 

діяльності, з метою забезпечення можливостей реалізації волонтерськими 

організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів та волонтерами їх доброчинної діяльності та забезпечення їх прав, 

свобод та законних інтересів. 

До елементів механізму забезпечення волонтерської діяльності 

віднесено: 1)норми права, що містяться у різних нормативно-правових актах, 

які регулюють волонтерську діяльність; 2) акти застосування правових норм; 

3) тлумачення адміністративних приписів у цій сфері як процес доведення та 

уточнення їх змісту; 4)адміністративно-правові відносини, які базуються на 

адміністративно-правових нормах та виникають і здійснюються на їх основі; 

5)адміністративні процедури діяльності суб'єктів публічної адміністрації у 

сфері забезпечення волонтерської діяльності, наприклад, надання дозволу на 

пересування за межі України волонтерам; 6) контроль та нагляд за 

законністю волонтерської діяльності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні, а також шляхів його 

удосконалення. Під час дослідження сформульовано низку положень, 

висновків, рекомендацій та пропозицій, спрямованих на досягнення 

визначеної мети: 

1. Механізм адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності - це система адміністративно-правових засобів, із використанням 

яких держава упорядковує суспільні відносини, що склалися у сфері 

волонтерської діяльності, з метою забезпечення можливостей реалізації 

волонтерськими організаціями, організаціями та установами, що залучають 
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до своєї діяльності волонтерів та волонтерами їх доброчинної діяльності та 

забезпечення їх прав, свобод та законних інтересів. 

2. Аналіз законодавства України щодо волонтерської діяльності надав 

можливість виокремити ряд історичних етапів: 1) від 996 року (видання 

Статуту «Про десятини, суди та людей церковних» князем Володимиром 

Святославовичем) до 1918 року (Жовтневий переворот); 2) від 1918 року до 

1991 року (часи перебування України в складі СРСР); 3) від 1991 року до 

теперішнього часу (часи Незалежної України), кожен з яких має свої 

особливості та нормативно-праве забезпечення волонтерської діяльності.  

3. Об’єкт адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності – 

це сукупність адміністративно-правових відносин, що виникають у процесі 

створення, діяльності та ліквідації волонтерських організацій, організацій та 

установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів. 

4. Завдання правового забезпечення волонтерської діяльності полягає у 

своєчасному та успішному забезпеченні потреб людей та держави, 

адекватному відображенні у законодавчих та підзаконних актах змісту та 

структури волонтерської діяльності, створенні сприятливого правового 

середовища щодо функціонування та розвитку волонтерської діяльності. 

5. Надано класифікацію волонтерських організацій, організацій та 

установ, що залучають волонтерів до своєї діяльності: 1) за масштабами 

діяльності: а) регіональні (у межах певної адміністративно-територіальної 

одиниці); б) національні (у межах всієї країни); в) міжнародні (у межах 

декількох країн); 2) за статевими ознаками: а) жіночі; б) чоловічі; в)змішані; 

3) у залежності від громадянства: а)національні (до складу яких входять лише 

громадяни однієї держави); б) волонтерські організації, до складу яких 

входять іноземці; 4) за порядком фінансування: а) дотаційні; б)автономні;5) в 

залежності від отримувачів волонтерської допомоги: а) організації, що 

надають допомогу фізичним особам; б) організації, що здійснюють захист 

тварин; в)організації, що здійснюють охорону, відновлення об’єктів 

навколишнього природного середовища; г) організації, що здійснюють 

охорону, відновлення, збереження культурної спадщини, історико-

культурного середовища, пам’яток історії та культури; д)організації, що 

сприяють діяльності державним та недержавним органам; 6) за віковою 

ознакою учасників волонтерських організацій: а)до складу яких входять 

неповнолітні особи; б)до складу яких входять особи похилого віку; в) до 

складу яких входять лише особи старше 18-ти років; 7) за кількісним 

складом: а) нечисленні (до 10-ти осіб); б) середні (від 10-ти до 30-ти осіб); в) 

численні (більше 30-ти осіб). 

6. Аналіз правового забезпечення волонтерської діяльності в іноземних 

державах надає можливість визначити три підходи щодо правового 

забезпечення волонтерської діяльності: 1) країни із загальнозаконодавчим 
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закріпленням норм правового забезпечення волонтерської діяльності 

(Німеччина, Болгарія, Косово та ін.); 2) закріплення адміністративно-

правового забезпечення волонтерської діяльності спеціальними нормативно-

правовими актами (Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія та ін.); 3) країни, 

де норми щодо забезпечення волонтерської діяльності не закріплені в 

жодному нормативному акті (Великобританія, Албанія, Туреччина, Швеція). 

7. Запропоновано на підставі зарубіжного досвіду правового 

забезпечення волонтерської діяльності внести зміни: а) до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» щодо зарахування до загального трудового 

стажу офіційну діяльність у волонтерських організаціях тау статусі 

волонтера; б) до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» 

щодо зарахування офіційно оформленої волонтерської діяльності відносно 

осіб віком від 21 до 28 років в якості альтернативної (невійськової) служби; 

в) до планів позанавчальної практики та стажування здобувачів вищої освіти 

щодо зарахування діяльності у волонтерських організаціях як проходження 

практики або стажування.  

8. За результатами теоретико-правового аналізу питань, присвячених 

повноваженням суб’єктів адміністративно-правового забезпечення у сфері 

діяльності волонтерських організацій, пропонуємо систему даних суб’єктів 

представити у такому вигляді: 

1) суб’єкти, повноваження яких визначені Конституцією України 

(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України); 

2) суб’єкти, повноваження яких визначені Законами України та іншими 

нормативно-правовими актами (Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Державна 

фіскальна служба України, Міністерство оборони України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади). 

9. Принципи волонтерської діяльності поділено на три види:  

1)міжнародні: а)визнання права на волонтерство за всіма чоловіками, 

жінками та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних 

особливостей, відповідного соціального та матеріального стану; б) повага 

гідності та культури всіх людей; в) надання допомоги, безкоштовних послуг 

особисто чи організовано в дусі партнерства та братерства; г) визнання рівної 

важливості особистих і колективних потреб, сприяння їх колективному 

забезпеченню; д)перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань 

і навичок, удосконалення здібностей;  

2) загальні: а)верховенство права; б) законність; в) рівність усіх людей у 

своїх правах; г) гуманізм; д) демократизм; е) пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей; є) доступність для кожного 
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громадянина усіх форм і типів послуг, що надає держава; ж) захист прав 

людини; з) повага до особистості; і) забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема, права на повагу до гідності, особисте життя; 

к) добровільність; л) безоплатність; м) безкорисність; н) неприбутковість; 

3) спеціальні: а) адресність та індивідуальність підходу надання 

допомоги; б) доступність та відкритість; в) добровільність вибору отримання 

чи відмови від надання волонтерських послуг; г) комплексність; 

д)забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають волонтерські 

послуги; е)дотримання суб'єктами, що надають волонтерські послуги, 

етичних норм і правил; є) самоврядування, тобто автономне функціонування 

волонтерської організації; ж) повага і неупереджене ставлення до осіб, які 

потребують волонтерської допомоги; з) сприяння діяльності груп 

взаємодопомоги за принципом "рівний-рівному"; і) партнерство з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства; к) свобода договору; л) сумлінність; 

м) професіоналізм у вирішенні соціальних завдань; н) спрямованість на 

ефективний результат діяльності; о) милосердя; п) самовідданість 

волонтерській справі. 

10. Під адміністративно-правовим забезпеченням волонтерської 

діяльності слід розуміти здійснюване уповноваженими суб’єктами за 

допомогою норм адміністративного права через спеціальний механізм 

упорядкування, закріплення, реалізації, захисту та охорони суспільних 

відносин у сфері волонтерства. 

До ознак адміністративно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності віднесено: 1) вплив держави на волонтерські організації та 

волонтерів; 2) реалізація конституційно закріплених положень щодо права 

громадян на надання безоплатної допомоги суб’єктам, які її потребують; 

3)об’єктом регулювання виступає діяльність волонтерських організацій та 

окремих волонтерів; 4) суб’єктами, що здійснюють забезпечення 

волонтерської діяльності, є органи державної влади й місцевого 

самоврядування. 

11. Запропоновано до форм публічного адміністрування у сфері 

волонтерської діяльності віднести: а) видання нормативно-правових актів; 

б)видання індивідуальних правових актів; в) укладення адміністративних 

договорів; г) укладення та ратифікація міжнародних договорів щодо 

співпраці та вивчення міжнародного досвіду волонтерської діяльності; д) 

вчинення інших юридично значущих дій на основі закону або на основі 

виданого підзаконного нормативно-правового акта управління.  

12. Методи публічного адміністрування у сфері волонтерської діяльності 

– це сукупність різноманітних способів, прийомів та засобів здійснення 

безпосереднього й цілеспрямованого впливу державних органів (посадових 
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осіб) та органів місцевого самоврядування на діяльність волонтерів та 

волонтерських організацій, організацій та установ, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів, на підставі закріпленої за ними компетенції, у 

встановлених межах і відповідній формі. 

13. Запропоновано внести зміни до наступних нормативних актів: 

1) Закону України «Про волонтерську діяльність», а саме: 

- абзац 8 частини 3 статті 1викласти в наступній редакції: «надання 

волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим законним 

військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування, під час дії особливого періоду, 

правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил»; 

-абзац 2 статті 1 викласти у наступній редакції: «Волонтерська 

допомога– роботи чи послуги, що виконуються і надаються волонтерами, є 

безоплатними для отримувачів волонтерської допомоги»; 

- пункт 4 статті 7 «Волонтери, їхні права та обов’язки» доповнити 

підпунктом наступного змісту: «волонтерам при наданні послуг на території 

проведення бойових дій надається право на володіння та використання 

пристроїв для відстрілу гумових набоїв»; 

2) доповнити статтю 6 «Особи, які належать до учасників бойових дій» 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

пунктом 21 наступного змісту: «Волонтери, які брали безпосередню участь у 

наданні послуг, сприянні та забезпеченні діяльності Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції або операції об’єднаних сил у період її 

проведення. 

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в 

пункті 21, категорії таких осіб, строки їх участі у наданні послуг, сприянні та 

забезпеченні Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів, райони 

антитерористичної операції визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Порядок позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці 

першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України»; 

3) включити до наказу Міністерства фінансів України № 1089 від 

30.10.2014 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру 

волонтерів антитерористичної операції» відомості щодо пакету звітних 

документів, які необхідно надати волонтерам в органи Фіскальної служби 

України щодо звільнення від податків. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сірко В.С. Адміністративно-правове забезпечення волонтерської 

діяльності в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Одеський державний університет внутрішніх справ, 

Одеса, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Проаналізовано генезис 

правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Розкрито зміст 

волонтерської діяльності як об’єкта адміністративно-правового забезпечення. 

Проаналізовано функції та принципи волонтерської діяльності, а також 

з’ясовано сутність державної політики у сфері волонтерської діяльності. 

Розглянуто форми та методи публічного адміністрування в галузі 

волонтерської діяльності. 

Досліджено особливості нормативно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності. Надано класифікацію суб’єктів, що здійснюють 

адміністративно-правове забезпечення волонтерської допомоги, розкрито їх 

повноваження в цій сфері.  

Розкрито шляхи вдосконалення механізму адміністративно-правового 

забезпечення волонтерської діяльності, а також визначено перспективи 

розвитку забезпечення волонтерської діяльності в Україні. 

Ключові слова: волонтер, волонтерська діяльність, органи державної 

влади, правове забезпечення, волонтерська організація, зарубіжний досвід 

волонтерської діяльності. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сирко В.С. Административно-правовое обеспечение волонтерской 

деятельности в Украине. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07- административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. - Одесский государственный университет 

внутренних дел, Одесса, 2018. 

В диссертации проведено исследование административно-правового 

обеспечения волонтёрской деятельности в Украине.  

Проанализирован исторический аспект правового обеспечения 

волонтерской деятельности в Украине, выделены и обоснованы этапы этого 

процесса. Установлены особенности административно-правового 
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обеспечения волонтерской деятельности на каждом историческом этапе. 

Волонтерская деятельность долгое время осуществлялась совместно с 

другими видами благотворительной деятельности и не имела 

самостоятельного правового обеспечения. И лишь с получением Украиной 

независимости на законодательном уровне был принят уставной Закон. 

Представлена дефиниция понятий: «волонтер», «волонтерская 

деятельность», «благотворительная деятельность». Указаны отличия понятий 

волонтерская деятельность, меценатство, благотворительная деятельность, 

донорство. Раскрыты понятия «правовое обеспечение», «административно-

правовое обеспечение волонтерской деятельности». Определены задачи, 

функции, цели административно-правового обеспечения волонтерской 

деятельности. 

Охарактеризовано содержание волонтерской деятельности как объекта 

административно-правового обеспечения. Определены направления и виды 

деятельности волонтерских организаций. Раскрыты функции и принципы 

волонтёрской деятельности. Установлена сущность государственной 

политики в анализируемой сфере деятельности. Определены формы и методы 

публичного администрирования в сфере волонтерской деятельности. 

Анализ административно-правового обеспечения волонтерской 

деятельности зарубежных стран (Великобритании, Косово, Германии, США, 

Турции, Албании, Швеции, Македонии) предоставил возможность 

определить положительные и отрицательные стороны правового 

обеспечения, что позволило сформулировать предложения о внесении 

изменений в законодательство Украины.  

Определена компетенция субъектов, осуществляющих административно-

правовое обеспечение предоставления волонтерской помощи.  

Указаны пути усовершенствования механизма административно-

правового обеспечения волонтерской деятельности, его элементы. Анализ 

законодательства Украины в сфере волонтерской деятельности дал 

возможность установить некоторые коллизии и сформулировать 

предложения и рекомендации о внесении изменений. 

Ключевые слова: волонтёр, волонтерская деятельность, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, правовое 

обеспечение, волонтерская организация, зарубежный опыт волонтерской 

деятельности. 
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SUMMARY 

 

V.S. Sirco: Administrative and legal support of volunteer activities in 

Ukraine. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences with a specialization in: 

12.00.07 - Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law - 

Odessa State University of Internal Affairs, Odessa, 2018. 

In the thesis a study was conducted of the administrative and legal support of 

volunteer activities in Ukraine. The historical aspect of legal support of 

volunteering in Ukraine is analyzed, the stages of this process are highlighted and 

justified. The following concepts were analyzed: “volunteer”, “volunteer activity”, 

“charitable activity”. 

The content of volunteering as an object of administrative and legal support is 

disclosed. The directions and types of activities of volunteer organizations are 

defined. Functions and principles of volunteer activities. The essence of the state 

policy in the analyzed field of activity is established. 

The authorities of the entities that provide administrative and legal support for 

the provision of volunteer assistance are defined. The factors affecting the legal 

support of volunteers are indicated. 

The ways of improving the mechanism of administrative and legal support of 

volunteering activities are indicated and their development prospects are indicated. 

Key words: volunteer, volunteer activities, government bodies, legal support, 

volunteer organization, foreign experience of volunteer activities. 


