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офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента, Виноградова 
Андрія Кімовича, на дисертацію Сірко Вікторії Сергіївни 
«Адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності в 
Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження Сірко Вікторії 
Сергіївни обумовлена теоретичною та практичною значимістю вивчення 
правових і теоретичних питань адміністративно-правового забезпечення 
волонтерської діяльності в Україні та зумовлена націленістю автора на пошук 
нових шляхів вдосконалення нормативно-правових актів відповідної 
регулювальної направленості та адміністративної практики у цій сфері 
суспільних відносин.

Волонтерство -  це фундамент громадянського суспільства. Без участі 
волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без них 
унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу. Без 
волонтерів бракує енергії для будівництва суспільства, не вистачає сил і часу на 
людей, які потребують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для 
розв’язання соціальних проблем.

В XXI столітті країни світу у своїй соціальній політиці все більше 
зважатимуть на міжсекторальну взаємодію держави, бізнесу, громадських 
організацій. Саме шляхом встановлення балансу між різними силами 
формуватимуться цінності, встановлюватимуться пріоритети,
розподілятимуться ресурси. Один із найпотужніших людських ресурсів у цьому 
процесі -  волонтери.

Волонтерство є громадською інституцією, направляючи свою діяльністю
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на досягнення суспільно корисних цілей. Функціонування відповідних 
організацій будується на засадах добровільності та рівності учасників. Разом із 
тим, як більшість суспільних відносин у сфері приватного права, волонтерська 
діяльність має здійснюватися на диспозитивних началах, водночас, підпадаючи 
під певний вплив адміністративно-правового забезпечення. За рахунок цього 
держава прагне забезпечити, насамперед, ефективність реалізації мети 
діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів 
з урахуванням тенденцій розвитку соціально-економічної парадигми та 
суспільних інституцій в Україні.

Соціальні проблеми сьогодення, адаптація інституту волонтерства до 
стандартів Європейського Союзу, прийняття нових нормативно-правових актів 
та внесення змін до чинного законодавства щодо волонтерської діяльності 
зумовлюють переосмислення цілої низки положень у цій сфері.

Вищевказане свідчить про цінність наукового дослідження Сірко В.С. та 
не викликає сумніву щодо актуальності дисертаційної роботи 
«Адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні». 
За своїми глибиною, проблемністю, суспільною і науковою значимістю обрана 
тема цілком відповідає проблематиці кандидатської дисертації зі спеціальності 
12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Загальний аналіз змісту роботи 
свідчить про самостійність і цілісність проведеного дослідження, його високий 
науковий рівень, теоретичне і практичне значення для вдосконалення 
теоретичної конструкції та правового регулювання адміністративно-правового 
забезпечення волонтерської діяльності в Україні.

Дисертація В.С. Сірко характеризується системним підходом до предмету 
дослідження. Визначені в роботі задачі дослідження відповідають його 
загальній меті, яка полягає у 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.

Окреслена мета, а також поставлені для її реалізації задачі, визначили 
структуру роботи, яка є цілком логічною, виваженою і такою, що охоплює 
найбільш важливі аспекти дослідження.

Структура роботи, яка складається із вступу, трьох розділів, поділених на 

сім підрозділів, нерозривно пов'язаних між собою, висновків, списку 

використаних джерел та додатків до роботи, повністю відповідає меті і 

завданням дослідження та дозволила послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені авторкою.

Під час дослідження було використано широкий спектр як філософських, 
загальнонаукових, так і спеціальних методів, що були обрані з урахуванням 
поставленої мети, визначених задач, об’єкта і предмета дослідження, а саме: 
діалектичного; історико-правового; логіко-семантичного, соціологічного; 
статистичного; формально-юридичного; порівняльно-правового та ін.

Достовірність і повнота дисертаційного дослідження В. С. Сірко 
підтверджується достатньо вагомою і репрезентативною джерельною базою, 
яка становить 224 наукових праць і нормативно-правових актів. Автор під час 
написання роботи спирався на фундаментальні дослідження з 
адміністративного права та теорії управління.

Наведені позиції підтверджують обґрунтованість положень, висновків і 
рекомендацій, викладених у дисертації В.С. Сірко.

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 
Переходячи до оцінки наукової новизни основних положень, висновків 
дисертації, слід відзначити, що у дослідженні В.С. Сірко порушені не 
розроблені раніше наукові і практичні завдання, розв’язання яких дозволило 
одержати цікаві результати і підготувати ряд корисних пропозицій. З 
урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації проявляється 
як у самому підході до досліджуваних проблем, так і в запропонованому 
способі їх розв’язання.

Серед авторських міркувань, що заслуговують на увагу, слід відзначити 
авторську позицію, відносно необхідності законодавчого закріплення права
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волонтера в зоні бойових дій на володіння та використання пристроїв для 
відстрілу гумових набоїв. Цікавою є думка автора стосовно форм публічного 
адміністрування у сфері волонтерської діяльності до яких 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 акту 
управління.

Заслуговують на увагу зроблені автором висновки, щодо правового 
забезпечення волонтерської діяльності в іноземних державах, визначивши три 
типи 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).

Значний інтерес викликають результати аналізу повноважень суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності, які автор 
пропонує поділяти 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 та органи 
місцевого самоврядування, територіальні громади).

Дисертаційне дослідження В. С. Сірко містить вагомі результати, які в 
сукупності вирішують важливу наукову проблему, а також забезпечують



розв’язання цілого ряду практичних питань, щодо діяльності волонтерів, 
функціонування установ та організацій, що залучають до своєї діяльності 
волонтерів. Викладені в ньому наукові положення заповнюють ряд прогалин, 
які мали місце в теорії адміністративного права, є основою для проведення 
подальших досліджень, вдосконалення чинного законодавства. Таким чином, 
найбільш важливі наукові та практичні результати дисертаційного дослідження 
теми «Адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяльності в 
Україні» мають важливе значення для юридичної науки та практики і можуть 
бути використані наступним чином:

-  у науково-дослідній сфері - для подальшого розвитку наукових 
положень теорії адміністративного права, здійснення подальших спеціальних 
наукових досліджень неприбуткових громадських організацій;

-  у правотворчості - для внесення змін та доповнень до законів та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють волонтерську діяльність;

-  у навчальному процесі - для підготовки підручників, навчальних 
посібників з таких навчальних дисциплін, як «Адміністративне право України», 
«Взаємодія органів Національної поліції України з громадськістю».

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що вказана дисертація 
містить нові науково обгрунтовані результати у галузі адміністративного права, 
що в сукупності вирішують важливу наукову проблему.

Дисертація Вікторії Сергіївни Сірко є одним з перших в Україні 
комплексним дослідженням адміністративно-правового забезпечення 
волонтерської діяльності в Україні. На основі проведеного дослідження 
сформульовані положення, які репрезентують його наукову новизну, 
становлять певний внесок у розвиток вітчизняного адміністративного права. В 
роботі сформульовано ряд висновків, пропозицій, рекомендацій, які 
характеризуються науковою новизною, в сукупності вирішують важливу 
теоретичну та практичну проблему удосконалення адміністративно-правового 
забезпечення волонтерської діяльності в Україні.

Оцінюючи дисертацію в цілому, слід, перш за все, відзначити наявність в 
ній тих компонентів, які є обов'язковими для будь-якого дисертаційного 
дослідження -  актуальність і значимість порушених проблем для правової
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науки та юридичної практики; системний характер аналізу цих проблем; 
аргументованість сформульованих висновків і пропозицій. Проведене 
дослідження показало нові грані правового забезпечення волонтерської 
діяльності, що сприяє поглибленню наукових знань у зазначеній сфері.

Апробація дослідження відповідає встановленим нормативам.
Матеріали дисертаційного дослідження достатньою мірою висвітлені у 5 

наукових статтях, що надруковані у фахових юридичних виданнях ( 1 - у  
зарубіжному виданні), а також 4 тезах доповіді на наукових конференціях. Ці 
праці є свідченням того, що розробка проблеми, якій присвячена дисертація, 
здійснювалася системно. В публікаціях достатньо відображені всі розділи 
дисертаційного дослідження.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 
дисертації. В авторефераті відображені основні положення дисертації що 
виносяться на захист. Автореферат відповідає вимогам, що ставляться до 
такого виду наукових робіт, в ньому коректно викладені зміст дисертації і її 
основні результати, подано достатньо повне уявлення про наукову і практичну 
значимість роботи.

Зауваження та дискусійні положення.
Погоджуючись із загальною концепцією дисертаційної роботи В.С. Сірко, 

констатуючи правильність і важливість конкретних положень, які виносяться 
на захист, звернемо увагу і на окремі дискусійні аспекти роботи, а саме 
положення, які сприймаються не однозначно, видаються суперечливими або 
потребують додаткового обґрунтування, зокрема:

1. У підрозділі 1.1 дисертаційного дослідження автор надає, або наводить 
визначення «волонтерська діяльність», «донорство», «меценатство», як форми 
благодійної діяльності, але не надає розмежування між цими поняттями. Під 
час прилюдного захисту хотілося б почути думку дисертантки щодо цього 
питання.

2. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція дисертантки щодо 
надання волонтерам, що сприяють діяльності Збройних Сил України, 
правоохоронних органів України та іншим законним військовим формуванням,



імешканцям, пораненим на території проведення операції об’єднаних сил 
статусу «учасник бойових дій».

3. У підрозділі 2.3. дисертаційного дослідження «Принципи, форми та 
методи публічного адміністрування у сфері волонтерської діяльності в Україні» 
віднесено до форм публічного адміністрування у сфері волонтерської 
діяльності: 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 акту управління. Потребує додаткового пояснення пункт 5 цього 
переліку, а саме, що розуміється під «вчиненням інших юридично значущих дій 
на основі закону або підзаконного нормативно-правового акту управління».

4. Аналізуючи види функцій адміністративно-правового забезпечення
волонтерської діяльності дисертанткою в підрозділі 1.2. дослідження «Поняття, 
мета, завдання та функції адміністративно-правового забезпечення
волонтерської діяльності в Україні» віднесено: а) організаційну (закріплення 
процедури діяльності волонтерів, підготовка та видання нормативної 
документації тощо); б) координаційну (спільна діяльність органів влади і 
волонтерів); в) контрольну (визначення стану дотримання нормативних 
положень); г) регулятивну (органи державної влади та місцевого 
самоврядування регулюють порядок створення волонтерських організацій, їх 
функціонування та припинення діяльності). На мій погляд цей перелік не є 
повним і можливо до них додати наступні функції: 1) соціального 
забезпечення; 2) охоронну.

Висловлені зауваження характеризують складність дослідженої
проблеми, та носять дискусійний характер і не впливають на загальну 
позитивну оцінку представленого на рецензування дослідження. Дисертація 
Сірко Вікторії Сергіївни «Адміністративно-правове забезпечення волонтерської 
діяльності в Україні» являє собою оригінальну, самостійну, завершену та 
логічно вибудувану наукову працю з вирішеними завданнями, що мають
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значення як для науки адміністративного права, так і для безпосереднього 
правозастосування в правовому регулюванні волонтерської діяльності.

В И С Н О В О К

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю й достовірністю, 
науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 
викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 
оформленням, дисертація Сірко Вікторії Сергіївни «Адміністративно-правове 
забезпечення волонтерської діяльності в Україні» відповідає вимогам, що 
пред’являються до відповідного різновиду наукових робіт Порядком 
присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами) та наказу МОН України «Про 
затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40, а 
її автор заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право.

Офіційний опонент: 
доцент кафедри кримінального та 
адміністративного права 
Одеського національного 
морського університету, 
кандидат юридичних наук, доцент А.К. Виноградов
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