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Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дисертації Сірко 
Вікторії Сергіївни не викликає сумнівів і зумовлена політико-правовими та 
соціально-економічними реаліями суспільного життя України.

Невід’ємною складовою всіх демократичних правових держав світу є 
розвинуте громадянське суспільство, одним із головних інститутів якого є 
волонтерство, мета якого - привернути увагу спільноти до діяльності людей, які 
витрачають особистий час на безоплатну допомогу іншим, а також заохотити 
до цього процесу більшу кількість людей.

Одним із пріоритетних стратегічним напрямків державної політики стало 
сприяння волонтерській діяльності, яка є однією із форм громадської 
активності, що відіграє важливу роль у формуванні громадянської культури, 
побудові соціальної та правової держави.

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 
подіями Революції Гідності та проведенням антитерористичної операції (ООС) 
на Сході України; зростанням кількості інвалідів, осіб з обмеженими 
функціональними можливостями; появи біженців з тимчасово окупованих 
територій, а також зростання кількості осіб, що потребують допомоги в тяжких
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життєвих ситуаціях, зокрема бідності, соціального відчуження та конфліктів з 
домашнього насильства.

Разом з тим, на сьогоднішній день, сучасний стан розвитку волонтерської 
діяльності в Україні характеризується багатьма недоліками, головними з яких є: 
недостатня визначеність адміністративно-правового статусу волонтерів та 
установ і організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів як суб’єктів 
надання волонтерської допомоги; недостатня законодавча регламентація 
напрямків надання волонтерської допомоги; недостатня ефективність 
механізму реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності; 
вузьке коло отримувачів волонтерської допомоги. Існуюча нормативно-правова 
база, якою врегульовано сферу волонтерської діяльності, містить норми, зміст 
яких має очевидні суперечності, що зумовлює нестабільність національного 
законодавства і йде не на користь розвитку досліджуваної сфери.

Саме тому звернення дисертантки до цієї проблематики, є досить 
своєчасним, важливим, витребуваним та актуальним для науки 
адміністративного права.

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і
рекомендацій сформульован их у  Достатній ступінь
обґрунтованості і достовірності наукових результатів дисертації здобувана 
підтверджується вдалим використанням сукупності різних методів наукового 
дослідження, досить широкої джерельної бази, ретельним доктринальним 
тлумаченням актів законодавства, щодо адміністративно-правового 
забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Дисертантом узагальнено 
значний обсяг праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених -  представників 
адміністративно-правової науки і теорії державного управління, а також 
досліджено відповідні напрацювання з проблем загальної теорії права і окремих 
галузевих правових наук.

Джерельну базу дисертації становить 223 наукові праці а також 
законодавства України та зарубіжних країн (США, Великобританії, Молдови, 
Туреччини, Швеції, Польщі, Македонії, Німеччини та ін.). У цілому джерельну 
базу дослідження можна вважати цілком достатньою для виконання роботи 
такого рівня.
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У переважній більшості висновки і результати дослідження є 

обґрунтованими, оскільки вони отримані завдяки достатньому використанню 
наукових джерел та різноманітних методів наукового пошуку, наукове пізнання 
явищ дійсності у їхньому розвиткові та взаємозв’язку здійснено завдяки 

діалектичному методу.
При підготовці та написанні дисертаційного дослідження, було 

застосовано історико-правовий метод для вивчення генезису адміністративно- 
правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні (підрозділ 1.1). 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).

Наукова новизна одержаних результатів представлена більшістю 
положень, які чітко виділяють нові результати дослідження, та положеннями, 
що були вдосконалені дисертанткою. Висновки та пропозиції за результатами 
наукового дослідження авторка представила на всеукраїнських конференціях, 
використовувала при викладенні відповідних тем навчальних дисциплін 
«Адміністративне право», «Взаємодія органів Національної поліції з 
громадськістю».

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Наукова новизна одержаних результатів 
дисертаційного дослідження В.С. Сірко зумовлена тим, що воно є одним із 
перших вітчизняних монографічних досліджень адміністративно-правового 
забезпечення волонтерської діяльності у контексті оновлення законодавства
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щодо волонтерської діяльності та з урахуванням основних напрямків адаптації 
інституту волонтерства до стандартів ЄС.

На особливу увагу заслуговує розділ наукової новизни щодо положень, 
які визначенні, як «уперше»: охарактеризовано зміст поняття «механізм 
адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності», як систему 
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.

Слід підтримати авторку у запропонованих нею пропозиціях щодо змін та 
доповнень до Законів України «Про волонтерську діяльність» та «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з питань удосконалення 
правового забезпечення діяльності волонтерів.

Досить своєчасними у теоретичному, нормативному і практичному 
значенні є положення новизни дисертаційної роботи щодо: класифікації 
волонтерських організацій, організацій та установ, що залучають до своєї 
діяльності волонтерів; визначення адміністративно-правового забезпечення 
волонтерської діяльності; положення відносно об’єкта адміністративно- 
правового забезпечення волонтерської діяльності.

Оцінка змісту дисертації. У роботі В.С. Сірко порушені важливі питання, 
які раніше не досліджувались (право волонтерів на використання спеціальних 
засобів у зоні проведення бойових дій) або досліджувались фрагментарно, у 
контексті інших питань (класифікація організацій та установ, що залучають до 
своєї діяльності волонтерів). Розв’язання цих питань дозволило одержати цікаві 
результати, надати ряд важливих пропозицій до чинного законодавства в сфері 
адміністративно- правового забезпечення волонтерської діяльності.

Дисертаційне дослідження є логічно структурованим що надало 
можливість авторці послідовно дослідити широке коло питань обраної теми на 
належному теоретико-методологічному рівні, проаналізувати положення 
законодавства, що регулюють відповідні правовідносини. Структурно
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дисертація складається із вступу, трьох розділів, які охоплюють сім підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Структура дисертації 
повністю відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє послідовно 
розглянути ключові питання щодо правового забезпечення волонтерської 
діяльності в Україні.

Цікавою є теза авторки відносно того, що в іноземних 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. 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.

Авторка значну увагу приділила такому важливому питанню, як механізм 
адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності. 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.

Повнота викладу результатів в опублікованих працях. Результати 
дисертаційного дослідження В.С. Сірко висвітлено у 9 наукових публікаціях, 4 
з яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях, що входять до 
затвердженого переліку, 1 -  у зарубіжному науковому виданні, 4- тези 
доповідей на конференціях. Ці праці є свідченням того, що розробка проблеми,
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якій присвячена дисертація, здійснювалася системно. У публікаціях достатньо 
відображені всі розділи дисертаційного дослідження.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 
дисертації. Аналіз дисертаційної роботи та автореферату В.С. Сірко дає 
підстави стверджувати, що основні положення автореферату і дисертації є 
ідентичними. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 
рекомендації достатньо повно розкриті та обґрунтовані у тексті дисертації.

Зауваження і дискусійні положення дисертації. Поряд із загальною 
позитивною характеристикою змісту рецензованої дисертації, слід- указати на 
положення дисертації, які є дискусійними або потребують додаткової 
аргументації.

1. В підрозділі 2.1 дисертації «Поняття, мета, завдання та функції 
адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні», 
досліджуючи поняття «адміністративно-правове забезпечення волонтерської 
діяльності», автор наводить думки науковців щодо визначення не лише 
категорії «правове забезпечення», але і «адміністративно-правове 
забезпечення». У той же час автор не обґрунтовує як співвідносяться між собою 
зазначені поняття, зокрема, чи відповідає структура «правового забезпечення» 
структурі «адміністративно-правове забезпечення».

2. Аналіз поняття «Механізм адміністративно-правового забезпечення
волонтерської діяльності» та визначення його елементів надається лише в 
підрозділі 3.2 дисертаційного дослідження, хоча характеристика його 
елементів, таких як нормативно-правові акти що забезпечують волонтерську 
діяльність, адміністративні процедури, контроль та нагляд за волонтерською 
діяльністю надаються у підрозділах 1.1, 1.2, 2.2., 2.3 дисертаційного
дослідження, тому логічно, що поняття «Механізму адміністративно- правового 
забезпечення волонтерської діяльності» потрібно було б розглянути у 
підрозділі 2.1 дисертації «Поняття, мета, завдання та функції адміністративно- 
правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні».

3. Одним із пунктів завдань дисертаційного дослідження вказується 
«з’ясувати форми, методи та принципи публічного адміністрування в галузі 
волонтерської діяльності», у висновках знайшли відображення лише форми та
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методи публічного адміністрування. Принципи публічного адміністрування 
волонтерської діяльності було розглянуто в підрозділі 2.3 дисертаційного 
дослідження.

4. Вважаємо, що дисертантці варто було б пункт 4 статті 7 «Волонтери, 
їхні права та обов’язки» Закону України «Про волонтерську діяльність» 
доповнити підпунктом наступного змісту: «волонтерам при наданні послуг на 
території проведення бойових дій надається право на володіння та 
використання пристроїв для відстрілу гумових набоїв». Зовнішній вигляд 
пристроїв для відстрілу гумових набоїв на відстані нагадує вогнепальну зброю, 
чи не стане це причиною загибелі волонтерів?

5. Потребує додаткової аргументації позиція авторки щодо зарахування 
до загального трудового стажу офіційну діяльність у волонтерських 
організаціях, установах і організаціях, що залучають до своєї діяльності 
волонтерів та у статусі волонтера. Відповідно до пункту 2 статті 7 Закону 
України «Про волонтерську діяльність» волонтери можуть здійснювати свою 
діяльність як за договором з організацією та установою, що залучають до своєї 
діяльності волонтерів так і без складання вказаного договору. Виникає питання, 
яким чином індивідуальну (без договору) волонтерську діяльність враховувати 
до трудового стажу?

Наведені зауваження мають дискусійний характер та свідчать про 
складність обраної тематики дослідження і не знижують загальної позитивної 
оцінки рецензованої дисертації. Вона сприймається, у цілому, як завершена 
монографічна праця, в якій автором самостійно отримані достатньо нові та 
обґрунтовані теоретичні і прикладні результати, що у сукупності мають 
важливе значення для розвитку адміністративно-правової науки. Основні 
положення дисертаційного дослідження достатньою мірою представлені у 
наукових фахових виданнях, автореферат дисертації цілком відтворює її зміст.

Виходячи із зазначеного можна зробити висновок, що дисертаційне 
дослідження Сірко Вікторії Сергіївни на тему «Адміністративно- правове 
забезпечення волонтерської діяльності в Україні», відповідає вимогам п. 11 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 а Сірко Вікторія
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Сергіївна на підставі прилюдного захисту заслуговує на присудження їй 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент -
завідувач кафедри адміністративного права 
та адміністративної діяльності 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, 
доктор юридичних наук, пр 
член-кореспондент Націо 
правових наук України, 
заслужений діяч науки і 
«03» грудня 2018 р.

В .Я. Настюк


