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АНОТАЦІЯ 

 

Мазій І. В. Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.05 “Державне управління у 

сфері державної безпеки та охорони громадського порядку”. – Хмельницький 

університет управління та права, Хмельницький, 2019. 

 

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням механізмів 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави, у якому виявлено проблеми організації 

та здійснення волонтерської діяльності в Україні для їх подальшого 

розв’язання шляхом удосконалення механізмів у цій сфері, а також 

розроблення науково-практичних рекомендацій органам державної влади та 

інститутам громадянського суспільства щодо забезпечення подальшого 

розвитку волонтерського руху, доступності волонтерства для кожного 

громадянина держави, забезпечення прозорості та розширення напрямів 

волонтерської діяльності в секторі безпеки і оборони України. 

Установлено особливості державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, що полягають у необхідності врегулювання питань уніфікації 

чітких і прозорих правил діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування щодо зазначеної сфери (спрямованої на 

вироблення правових норм, які однаково регулюють відносини в процесі 

вироблення та реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності), ужиття комплексних заходів щодо чіткого розмежування 

функцій та повноважень цих органів, удосконалення механізму співпраці й 

обміну інформацією між ними, посилення громадського контролю в цій 
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сфері й адаптації національного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу з популяризації волонтерського руху. 

Удосконалено систему принципів волонтерської діяльності в Україні, 

що базується на: верховенстві права; обов’язку держави дбати про добробут і 

гармонічний розвиток власних громадян, гарантувати їм достатній життєвий 

рівень і соціальну захищеність; чіткому розмежуванні функцій і повноважень 

органів державного управління та громадських організацій (установ), які 

залучають до діяльності волонтерів; самостійності й добровільності 

прийняття рішення про участь у волонтерській діяльності; відсутності плати 

за волонтерську допомогу та безкорисливості; неприбутковості 

волонтерської діяльності, пов’язаної з відсутністю мети на отримання 

прибутку, зокрема цю систему доповнено такими принципами: 

добровільності; солідарності; рівності; моральності; регулярності; 

відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської діяльності; 

невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки і оборони України псевдоволонтерами. 

Визначено, що державне регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави – це 

системна та впорядкована діяльність органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства, спрямована на проведення оборонної реформи в 

Україні з метою протидії зовнішній агресії та її наслідкам, підвищення якості 

надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, зокрема в 

питаннях покращення їхнього соціального, медичного та матеріально-

технічного забезпечення, раціонального використання державних ресурсів, 

допомога вимушеним переселенцям; пошук зниклих безвісти та звільнення 

полонених, виявлення та покарання псевдоволонтерів тощо. 

Визначено та охарактеризовано організаційний, правовий, соціальний 

та мотиваційний механізми державного регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави. 
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Проведений аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які 

визначають особливості правового статусу волонтерів та волонтерських 

організацій, регулюють їхню діяльність, свідчить, що наявний нормативно-

правовий фундамент, забезпечує чітку вертикаль відносин між органами 

державної влади та інститутами громадянського суспільства (громадськими 

об’єднанням, благодійними організаціями, волонтерамами), спрощує роботу 

благодійних і волонтерських організацій, проте становить точкову реакцію 

на події, інколи має тимчасовий характер. Тому прийняття системного 

законодавства, спрямованого на врегулювання волонтерської діяльності 

щодо посилення обороноздатності держави, дасть змогу створити умови для 

забезпечення розвитку якісно нового рівня цієї діяльності та взаємодії 

волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади та 

сектором безпеки і оборони.  

Виявлено проблемні питання державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, основними з яких є: недосконалість законодавчої та нормативно-

правової бази з регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави; відсутність чіткої організації 

взаємодії громадськості з органами державного військового управління у 

сфері волонтерської діяльності; нерегламентована діяльність волонтерів та 

волонтерських організацій, що створює для них низку ризиків і проблем; 

відсутність системи громадського контролю над сектором безпеки і оборони; 

відсутність єдиного підходу до застосування методичного інструментарію щодо 

підвищення якості надання волонтерської допомоги за принципами, які 

впроваджено в країнах Європейського Союзу; низький рівень правової 

допомоги волонтерам та волонтерським організаціям; неповний перелік 

напрямів волонтерської діяльності з урахуванням її здійснення під час 

надзвичайних ситуацій чи бойових дій; відсутність комплексного підходу до 

реформування волонтерської діяльності в Україні; відсутність умов для 

розвитку якісно нового рівня діяльності волонтерів та їхньої взаємодії з 
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органами державної влади; відсутність позитивних змін для громадських 

організацій у сфері волонтерської діяльності; відсутність правової практики 

щодо покарання псевдоволонтерів тощо. 

Набули подальшого розвитку систематизація підходів і поглядів про 

місце та роль волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави у галузі державного управління, зокрема 

обґрунтовано, що розвиток волонтерської діяльності є одним з основних 

напрямів упровадження реформ, на підтримку ініціативи громадськості, а 

також з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування з 

волонтерськими організаціями. 

Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід державного 

регулювання волонтерської діяльності в соціальній та безпековій сферах, 

який свідчить, що популяризація волонтерського руху та сприяння 

волонтерській діяльності набули значного поширення в усьому світі та 

мають більш ніж столітню історію, а загалом кожного року волонтерською 

діяльністю охоплено понад 100 млн осіб дорослого населення планети.  

Установлено, що кожна країна має власну модель регулювання 

волонтерської діяльності з огляду на соціальні, культурні, економічні та 

безпекові умови, спрямовану на підвищення добробуту суспільства. Однак 

вагомим компонентом все ж має бути чітка та ефективна взаємодія інститутів 

громадянського суспільства з органами державної влади для отримання 

соціального ефекту від їхньої діяльності.  

Розглянуто й охарактеризовано нормативно-правові акти, що 

регулюють волонтерську діяльність у США, ФРН, Великій Британії, Франції, 

Італії та Польщі. Узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 

взаємозбагачення ідеями різних концепцій (стратегій, програм) і практичним 

досвідом організації волонтерської діяльності, дає підстави запропонувати 

нові напрями та шляхи розвитку волонтерської діяльності в Україні.  
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Визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, зокрема: реформування системи національної 

безпеки та оборони та посилення ролі волонтерського руху в цьому процесі; 

удосконалення правового регулювання волонтерської діяльності в Україні з 

урахуванням нових загроз національній безпеці України, агресії Російської 

Федерації проти України; оптимізацію взаємовідносин органів державної 

влади та інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської 

діяльності. 

До шляхів вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави віднесено такі: організаційні, правові, соціальні та інформаційні. 

Розроблено проект Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, метою якої є гарантування та реалізація конституційних прав на 

доступність волонтерства для кожного громадянина держави незалежно від 

віку, статі, релігійних та політичних переконань, забезпечення прозорості й 

розширення напрямів волонтерської діяльності в секторі безпеки і оборони 

України, підвищення рівня громадської активності й участі у вирішенні 

державних справ як одного з елементів становлення та розвитку 

волонтерської діяльності, зокрема у сфері національної безпеки для якісного 

реформування сектору безпеки і оборони, який би задовольняв потреби 

сучасного українського суспільства, відповідав вимогам сьогодення щодо 

ймовірних викликів і загроз національним інтересам України в безпековій та 

оборонній сферах, забезпечував посилення обороноздатності держави. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного 

регулювання, розвиток волонтерської діяльності, волонтерський рух, 

обороноздатність держави, політика забезпечення національної безпеки. 
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ANNOTATION 

 

Maziу I. V. Government control over development of volunteer activities in 

Ukraine for bolstering national defense capability. – Qualifying scientific work as 

a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Public Administration in 

speciality 25.00.05 “Рublic administration in the field of state security and 

protection of public order”. – Khmelnytskyі University of Management and Law, 

Khmelnytskyі, 2019. 
	  

This thesis work is a comprehensive research of mechanisms for government 

control over development of volunteer activities in Ukraine in terms of bolstering 

the national defense capability,	  and it strives to identify problems in organization 

and implementation of volunteer activities in Ukraine	  for the benefit of addressing 

these issues by way of improving the corresponding mechanisms in this field,	  and 

by developing theoretical and practical recommendations for state authorities and 

institutions of civil society as regards ensuring further development of the 

volunteer movement, accessibility of volunteer activities for every citizen of 

Ukraine, securing transparency and extension of volunteer activities in the field of 

Ukraine’s defense and security. 

It has established peculiarities of government control over development of 

volunteer activities in Ukraine in terms of bolstering the national defense 

capability, which consist in the necessity to regulate the issues of unification for 

clear and transparent rules of activities for state authorities and local self-

governing bodies as regards the said field (such unification is aimed at 

development of legal provisions that would equally regulate relations in the course 

of developing and implementing the national policy in the field of volunteer 

activities), taking comprehensive action for clear delimitation of functions and 

powers of these bodies, improving the mechanism for cooperation and exchange of 

information between them, strengthening civil control in this field and bringing the 
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national legislation in line with the European Union laws on popularization of 

volunteer movements. 

The system of principles	   for volunteer activities in Ukraine has been 

improved, now being based on: supremacy of law; the state’s duty to take care of 

the citizens’ well-being and harmonious development and ensure proper living 

standards and social protection; clear delimitation of functions and powers of 

public administration bodies and civic organizations (institutions) that involve 

volunteers to their activities; independence and voluntary nature of the decision to 

participate in volunteer activities; absence of payments for volunteer aid and 

disinterestedness; non-profitability of volunteer activities related to the absence of 

any profit-generating goals; in particular, this system has been complemented with 

the following principles: voluntariness; solidarity; equality; morality; regularity;	  

open and consistent policy in the field of volunteer activities; inevitable 

punishment for crimes against the basic national defense and security of Ukraine 

committed by fake volunteers.  

It has been defined that government control over development of volunteer 

activities in Ukraine for bolstering the national defense capability is a systemic and 

streamlined activity of state authorities and institutions of civic society aimed at 

implementing the defense reforms in Ukraine in order to withstand the external 

aggression and its consequences, improving the quality of volunteer aid provided 

to the defense and security sector, particularly in the issues concerning improved 

social, medical and material support, and rational use of public resources, as well 

as aid to forcedly displaced persons; search for the missing people and freeing the 

prisoners of war, identifying and punishing fake volunteers etc. 

We have defined and characterized the mechanisms of government control 

over development of volunteer activities in Ukraine as regards bolstering the 

national defense capability, in particular their organizational, legal, social and 

motivational aspects. 

The analysis of legislative and regulatory legal acts determining peculiarities 

of legal status for volunteers and volunteer organizations and regulating their 
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activities has shown that the existing regulatory legal foundations provide a clear 

vertically arranged structure of relationship between state authorities and 

institutions of civil society (civil unions, charitable organizations, volunteers), 

simplifies the operation of charities and volunteer organizations, but is reduced to 

on-the-spot response to certain events and is sometimes of temporary nature. 

Therefore, approval of systemically arranged legislation intended to regulate 

volunteer activities in terms of bolstering the national defense capability will 

enable Ukraine to create conditions to ensure development of the new level of such 

activities and interaction between volunteers (volunteer organizations) and state 

authorities, as well as the defense and security sector.  

We have identified problems in government control over development of 

volunteer activities in Ukraine as regards bolstering the national defense capability, 

the most prominent ones being as follows: shortcomings	   of	   the	   legislative	   and	  

regulatory framework meant to regulate development of volunteer activities in 

Ukraine in terms of bolstering the national defense capability; absence of clear-cut 

organization for cooperation between the public and military administration bodies 

in the field of volunteer activities; non-regulated activities of volunteers and 

volunteer organizations that causes a number of risks and problems; absence of a 

system for civil control over the sector of defense and security; absence of a unified 

approach to application of methodological tools intended to improve the quality of 

providing volunteer aid according to the principles implemented in the EU member 

states; low	  level of legal aid to volunteers and volunteer organizations; incomplete 

list of lines for volunteer activities with consideration of such activities being 

performed during emergencies or combat operations; absence of an integrated 

approach to reforming volunteer activities in Ukraine; absence of proper conditions 

for development of a qualitatively new level of volunteer activities and their 

cooperation with public authorities; absence of positive changes for civil 

organizations in the field of volunteer activities; absence of legal practice in 

arranging punishment for fake volunteers etc. 
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Further development can be seen in systematization of approaches and views 

on the place and role of volunteer activities in Ukraine in terms of bolstering the 

national defense capability in	   the	   field	  of	  public administration;	   in	  particular,	   it	  

has	   been	   proven	   that	   development	   of	   volunteer activities	   is	   one	   of	   the	  main 

lines in implementation of reforms for support of public initiatives, and with the 

purpose to establish an effective dialogue and partnership between state 

authorities, local self-governing bodies and volunteer organizations.  

We have analyzed and generalized foreign experience in government control 

over volunteer activities in the social and security fields, which indicates that 

popularization of the volunteer movement and assisting volunteer activities have 

become a global phenomenon and appear to have originated at least one hundred 

years ago, and the overall scope of annual volunteer activities involves more than 

100 million adults.  

It has been established that every country has its own model for regulation of 

volunteer activities based on social, cultural, economic and security conditions, 

and it is always aimed at improving well-being of the society. However, the 

substantial component of every such model should be clear and effective 

interaction between institutions of civil society and state authorities to achieve 

social effects from their activities.  

We have considered and characterized regulatory legal acts that regulate 

volunteer activities in the USA, Germany, Great Britain, Hungary, Czech 

Republic, Italy, Latvia and Poland. Summarizing foreign experience, especially 

enrichment with ideas from various concepts (strategies, programs) and with 

practical experience in organizing volunteer activities provides grounds to suggest 

new lines and ways of developing volunteer activities in Ukraine.  

We have identified top-priority directions for improvement of government 

control over development of volunteer activities in Ukraine in terms of bolstering 

the national defense capability, in particular: reforming the system of national 

security and defense, and strengthening the role of volunteer movement in this 

process; improving legal regulation of volunteer activities in Ukraine with 



	  

	  

11 

consideration of new threats to Ukraine’s national security and aggression of the 

Russian Federation against Ukraine; optimizing relationships between state 

authorities and institutions of civil society in the field of volunteer activities. 

The ways for improving government control over development of volunteer 

activities in Ukraine for bolstering the national defense capability include as 

follows: organizational, legal, social and informational.  

We have developed an author’s draft of the Concept for involvement of the 

public to development of volunteer activities in Ukraine for bolstering the national 

defense capability, the purpose of which is to ensure and implement constitutional 

rights for accessibility of volunteer activities for every citizen of Ukraine 

regardless of their age, sex, religious or political beliefs, to ensure transparency 

and extension of volunteer activities in the sector of defense and security of 

Ukraine, to increase the level of public activity and participation in solving state 

problems as one of the elements in formation and development of volunteer 

activities, particularly in the field of national security for the sake of qualitative 

reformation of the defense and security sector which would satisfy the needs of 

modern Ukrainian society, meet the present-day requirements as regards probable 

challenges and threats to national interests of Ukraine in the field of defense and 

security, and ensure improved national defense capability. 

Key words: government control,	   mechanisms of government control,	  

development of volunteer activities,	   volunteer movement,	   national defense 

capability, the policy of ensuring national security. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні Україна перебуває на шляху 

демократичних перетворень, і розвиток волонтерської діяльності як 

інституту громадянського суспільства є одним із найважливіших складників 

цього процесу.  

Одним з основних історичних здобутків Революції Гідності, крім 

усвідомлення українцями потреби в побудові демократичної, соціальної, 

правової та обороноздатної держави, стало виникнення волонтерського руху 

– головної рушійної сили реформування системи забезпечення національної 

безпеки і оборони України. Так, у грудні 2014 р. на замовлення Організації 

Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне 

дослідження стану волонтерства в Україні. Згідно з висновками дослідження, 

62% опитаних визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього 

року, 85% зазначають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 

81% схильний вважати волонтерський рух обов’язковим складником 

громадянського суспільства. Основним напрямом діяльності волонтерів у 

період 2014 – 2017 рр. стала допомога сектору безпеки і оборони – цим 

займались 70% волонтерів. Саме завдяки волонтерам у 2014 р. Україна 

зберегла суверенітет, зупинила російську агресію на сході країни та 

відновила боєздатну армію з високим моральним духом. 

Сучасні вимоги до проведення оборонної реформи в Україні, зумовлені 

складною воєнно-політичною та економічною ситуацією, висувають на 

порядок денний питання активізації волонтерського руху в Україні шляхом 

розвитку волонтерської діяльності в Україні, як-от: визначення 

повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської 

діяльності; удосконалення системи навчання волонтерів; упровадження 

формалізації трудових відносин у сфері волонтерства; підвищення рівня 

правового регулювання волонтерської діяльності; упровадження системи 

обліку волонтерів; ужиття ефективних заходів боротьби із 
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псевдоволонтерами; розширення системи міжнародного обміну волонтерів 

світу тощо. 

Важливість дисертаційної роботи в частині державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави зумовлена тим, що це наукове питання дотепер не 

має системного висвітлення у вітчизняній науковій літературі, не стало 

об’єктом уваги з боку органів державної влади в умовах 

внутрішньополітичної кризи, що призвела до розбалансування системи 

державного управління, дефіциту якісних державно-управлінських і 

політичних рішень, браку ресурсних можливостей. Зовнішня агресія 

Російської Федерації проти України поглибила дисбаланс між здатністю 

держави ефективно виконувати свої функції та гарантуванням безпечних 

умов життєдіяльності громадян і суспільства.  

Актуальність комплексного дослідження державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави зумовлена набуттям чинності рішення Ради 

національної безпеки і оборони України “Про Концепцію розвитку сектору 

безпеки і оборони України” від 04 березня 2016 р., затвердженого Указом 

Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016, де основними 

шляхами щодо сприяння участі громадських організацій у підвищенні 

готовності складових сектору безпеки і оборони до виконання поставлених 

їм завдань визначено: створення умов для залучення громадських організацій 

до військово-патріотичного виховання молоді, підготовки громадян до 

захисту Батьківщини; удосконалення законодавчого забезпечення з питань 

розвитку волонтерського руху в Україні; підвищення якості надання 

волонтерської допомоги; залучення громадськості до процесів розвитку 

складових сектору безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення 

соціального, медичного та матеріально-технічного забезпечення, 

раціонального використання державних ресурсів. 
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Ще одним аргументом на користь актуальності дослідження є те, що 

безпосередньо в ст. 434 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом передбачено сприяння молоді в здобутті знань, набутті навичок і 

професійних умінь поза освітньою системою, зокрема шляхом волонтерства, 

та визнання цінності такого досвіду.  

Дослідженню й розвитку теорії та практики державного управління, 

його механізмів присвячені праці сучасних українських учених, зокрема 

В.Авер’янова, В.Бакуменка, О.Бандурки, І.Гасюка, В.Голубь, Н.Глазунової, 

В.Корженка, О.Коротич, М.Круглова, В.Куйбіди, В.Малиновського, 

Н.Мельтюхова, П.Надолішнього, Н.Нижник, І.Розпутенка, Р.Рудніцької, 

О.Стельмаха, Ю.Тихомірова, О.Твердохліба, О.Федорчак, Л.Юзькова та ін. 

Теоретичні та методологічні основи управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку містяться в дослідженнях 

українських: М.Білинської, О.Бодрука, К.Ващенка, В.Говорухи, В.Горбуліна, 

С.Дрьомова, О.Долгого, Я.Жаліла, О.Литвиненка, О.Омельчука, А.Падеріна, 

В.Почепцова, В.Рижих, О.Сальнікової, А.Семенченка, Г.Ситника, 

А.Сіцінського, М.Сіцінської, М.Сунгуровського, О.Суходолі та ін. 

Аналізу теоретичних і прикладних аспектів феномена волонтерської 

діяльності присвячені наукові дослідження українських учених та експертів: 

О.Безпалька, І.Білич, З.Бондаренка, Я.Буздугана, Р.Вайноли, В.Голуб, 

Д.Горєлова, І.Долі, Н.Заверико, І.Звєрєва, Н.Івченка, А.Капської, О.Караман, 

Т.Керцоє, О.Кіндратець, Н.Комарової, О.Корнієвського, Г.Крапівіної, 

В.Кратінової, Г.Лактіонової, Н.Ларіонової, Д.Лещенка, І.Лиховид, Т.Лях, 

І.Миговича, Л.Міщика, О.Песоцької, С.Пальчевського, В.Петрович, 

Ю.Поліщука, А.Рижанової, К.Сидоренка, М.Тименка, Г.Туки, С.Харченка та 

ін. 

Сучасний стан та особливості статусу волонтерського руху 

досліджували вчені зарубіжних країн, зокрема: І.Айнутдинова, О.Акімова, 

М.Біттман, М.Бостанджогло, Л.Вандишева, Н.Гарфлетт, Д.Еберлі, 

М.Кабелкова, Р.Колосова, Р.Лінч, С.Маккарлі, Н.Оккенден, А.Пауел, 
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В.Пестрикова, Л.Питка, Д.Сміт, Д.Уілкінсон, М.Фурлан, Р.Хатчісон, 

Г.Чейнен, О. Щекова та ін. 

Водночас досліджень, у яких із позицій системного підходу розглянуто 

державно-управлінські аспекти комплексної проблеми активізації 

волонтерського руху в Україні загалом та механізмів державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави зокрема, практично немає. 

Отже, державне сприяння діяльності українських волонтерських 

організацій, посилення їх взаємодії з органами державної влади, підвищення 

якості надання волонтерської допомоги та запровадження механізмів 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави визначає потребу в розширенні сфери 

їх застосування в галузі науки державного управління.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу 

дисертації покладено результати досліджень і розробок, отриманих автором 

за безпосередньої участі в науково-дослідній роботі Хмельницького 

університету управління та права на тему “Управлінські та правові засади 

забезпечення сталого розвитку України як європейської держави”                       

(ДР № 0108U008927), де роль автора полягала в дослідженні питання 

розвитку та підтримки волонтерського руху в Україні з метою посилення 

обороноздатності держави. 

Крім того, окремі положення дисертаційної роботи є складовою 

частиною заходів з реалізації указів Президента України “Про Стратегію 

національної безпеки України” від 26 травня 2015 р. № 287/2015, “Про 

Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки” від 26 лютого 2016 р. № 68/2016, “Про 

Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” від 14 березня        

2016 р. № 92/2016, “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” від          

06 червня 2016 р. № 240/2016. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

науково-теоретичному обґрунтуванні механізмів державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави та розробленні науково-практичних рекомендацій 

органам державної влади та інститутам громадянського суспільства щодо 

сприяння та підтримки волонтерської діяльності її розвитку в контексті 

вимог Стратегії національної безпеки України, Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

− дослідити теоретико-правові основи державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні; 

− визначити й охарактеризувати механізми державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; 

− провести системний аналіз законодавчої та нормативно-правової 

бази з питань правового регулювання волонтерської діяльності в Україні; 

− виявити проблемні питання державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави; 

− проаналізувати й узагальнити зарубіжний досвід державного 

регулювання волонтерської діяльності в соціальній та безпековій сферах; 

− визначити пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави; 

− розробити проект Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави. 
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Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються в процесі 

вироблення та реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності. 

Предмет дослідження – державне регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження	   слугували сучасна теорія державного 

управління у сфері національної безпеки та феномена волонтерської 

діяльності, міжнародно-правові акти з питань розвитку та підтримки 

волонтерського руху, законодавчі та нормативно-правові акти України – 

Конституція та закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з питань вироблення та реалізації державної 

політики у сфері волонтерської діяльності. 

Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань 

було використано комплекс загальнонаукових методів, що дало змогу 

систематизувати емпіричну інформацію, проаналізувати поточний стан 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави. 

У процесі підготовки дисертації використано низку наукових методів, 

зокрема: історичний метод дав змогу окреслити еволюцію світового 

волонтерського руху та дослідити історичні передумови становлення й 

розвитку волонтерської діяльності в Україні; метод загальнонаукового 

аналізу застосований з метою аналізу наукових джерел, державних і 

міжнародних документів, що регламентують діяльність суб’єктів 

забезпечення реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності 

щодо сприяння та підтримки надання волонтерської допомоги Збройним 

Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, 

органам державної влади під час дії особливого періоду; метод класифікації 
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та групування використаний для виокремлення класифікації принципів 

волонтерської діяльності; метод статистичний та документального аналізу 

застосований для аналізу та виявлення недоліків провадження волонтерської 

діяльності в Україні; метод системного аналізу, який дав змогу визначити 

підходи до оцінки ефективності та впливу волонтерської діяльності у сфері 

посилення обороноздатності держави в аспекті практичної реалізації; метод 

порівняльно-правового аналізу, за допомогою якого було вивчено 

зарубіжний досвід волонтерської діяльності в соціальній та безпековій 

сферах щодо правового регулювання волонтерської діяльності в Україні з 

урахуванням перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції; метод 

екстраполяції та прогнозування використаний з метою формулювання 

рекомендацій і пропозицій органам державної влади та інститутам 

громадянського суспільства (громадським об’єднанням, благодійним 

організаціям, волонтерам) щодо сприяння та підтримки волонтерської 

діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є комплексним дослідженням механізмів державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, у якому виявлено проблеми організації та 

здійснення волонтерської діяльності в Україні для їх подальшого розв’язання 

шляхом удосконалення механізмів у цій сфері, а також розроблення науково-

практичних рекомендацій органам державної влади та інститутам 

громадянського суспільства щодо забезпечення подальшого розвитку 

волонтерського руху, доступності волонтерства для кожного громадянина 

держави, забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської 

діяльності в секторі безпеки і оборони України. У дисертації: 

уперше:  

– установлено особливості державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, що полягають у необхідності врегулювання питань уніфікації 
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чітких і прозорих правил діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування щодо зазначеної сфери (спрямованої на 

вироблення правових норм, які однаково регулюють відносини в процесі 

вироблення та реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності), ужиття комплексних заходів щодо чіткого розмежування 

функцій та повноважень цих органів, удосконалення механізму співпраці й 

обміну інформацією між ними, посилення громадського контролю в цій 

сфері й адаптації національного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу з популяризації волонтерського руху; 

удосконалено: 

– систему принципів волонтерської діяльності в Україні, що базується 

на: верховенстві права; обов’язку держави дбати про добробут і гармонічний 

розвиток власних громадян, гарантувати їм достатній життєвий рівень і 

соціальну захищеність; чіткому розмежуванні функцій і повноважень органів 

державного управління та громадських організацій (установ), які залучають 

до діяльності волонтерів; самостійності й добровільності прийняття рішення 

про участь у волонтерській діяльності; відсутності плати за волонтерську 

допомогу та безкорисливості; неприбутковості волонтерської діяльності, 

пов’язаної з відсутністю мети на отримання прибутку, зокрема цю систему 

доповнено такими принципами: добровільності; солідарності; рівності; 

моральності; регулярності; відкритості й послідовності політики у сфері 

волонтерської діяльності; невідворотності покарання за вчинення злочинів 

проти основ національної безпеки і оборони України псевдоволонтерами; 

– понятійно-категоріальний апарат означеної сфери дослідження, 

зокрема сформульовано авторське визначення терміна “волонтерська 

діяльність щодо посилення обороноздатності держави” як найбільш дієвої 

форми самоорганізації населення на добровільній основі щодо здійснення 

волонтерської (суспільно корисної) діяльності, що об’єднала зусилля 

громадянського суспільства та держави в боротьбі із зовнішньою агресією 

шляхом консультативно-дорадчої, інформаційної та фінансової підтримки 
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сил безпеки і оборони з боку волонтерських організацій України, з метою 

посилення спроможностей організацій громадянського суспільства сприяти 

проведенню реформ у секторі безпеки і оборони та підвищенню 

обороноздатності держави; 

набули подальшого розвитку: 

– механізми державного регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави 

(організаційний, правовий, соціальний, мотиваційний), основна роль яких 

полягає в спрямуванні на забезпечення подальшого розвитку волонтерського 

руху, доступності волонтерства для кожного громадянина держави, 

залучення волонтерів до процесів розвитку складових сектору безпеки і 

оборони, забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської 

діяльності в державних та громадських організаціях з урахуванням її 

проведення під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій, оптимізацію 

взаємовідносин органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері волонтерської діяльності, що в сукупності 

забезпечуватимуть обороноздатність держави; 

– обгрунтування особливостей вироблення та реалізації державної 

політики у сфері волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 

держави в умовах зовнішньої агресії, що полягають у цілеспрямованій, 

розрахованій на тривалий період стратегічній діяльності держави щодо 

сприяння волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності, 

пов’язаної із війною на сході України, кризовим управлінням та політичним 

прогнозуванням під час формування механізмів реалізації цієї політики, 

визначенням цілей і пріоритетів діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання 

забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської діяльності в 

Україні з метою надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення операції Об’єднаних сил, а 
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саме агрегації та забезпечення адресною допомогою українських військових, 

залучених до АТО (ООС), ресурсами відповідно до сучасних викликів та 

загроз національній безпеці; 

– систематизація підходів і поглядів про місце та роль волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави у галузі 

державного управління, зокрема обґрунтовано, що розвиток волонтерської 

діяльності є одним з основних напрямів упровадження реформ, на підтримку 

ініціативи громадськості, а також з метою налагодження ефективного діалогу 

та партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з волонтерськими організаціями; 

– пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, зокрема запропоновано такі напрями: 

реформування системи національної безпеки і оборони та посилення ролі 

волонтерського руху в цьому процесі; удосконалення правового регулювання 

волонтерської діяльності в Україні; оптимізація взаємовідносин органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних прикладних розробок, що сприятимуть розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави. Основні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження 

використано:  

– Національним агенством України з питань державної служби в 

практичній діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу в процесі розробки практичних матеріалів до 

тематичних короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

адаптації законодавства України до стандартів ЄС, зокрема до рекомендації 
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Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1713 (2005) “Про демократичний 

нагляд за положенням у сфері безпеки в країнах – членах ЄС”, а також 

розроблені дисертантом пропозиції з питань удосконалення нормативно-

правової бази щодо розвитку волонтерської діяльності в Україні, а досвід 

щодо підвищення якості надання волонтерської допомоги за принципами, які 

впроваджено в країнах Європейського Союзу (акт про впровадження від            

16 березня 2018 р. № 02/94-18); 

– Інститутом законодавства Верховної Ради України під час 

законотворчої діяльності, зокрема автором були подані пропозиції щодо 

потреби розроблення та прийняття комплексного законодавчого акта, який 

би чітко визначив правові засади забезпечення волонтерської діяльності 

щодо посилення обороноздатності держави та внесення відповідних змін до 

законів України “Про волонтерську діяльність” від 19 квітня 2011 р. та “Про 

зміни до закону “Про волонтерську діяльність” від 05 березня 2015 р., у яких 

було б враховані всі колізії сучасного правового регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні в контексті вимог Стратегії національної 

безпеки України від 26 травня 2015 р. та Стратегічного оборонного бюлетеня 

України від 06 червня 2016 р. (довідка про впровадження від 03 квітня 2018 р. 

№ 22/150-1-15); 

– Академією державної пенітенціарної служби Міністерства 

юстиції України під час обґрунтування теоретичних положень, висновків з 

урегулювання питань діяльності волонтерських організацій в Україні у сфері 

посилення обороноздатності держави за такими напрямами: розвиток 

волонтерської діяльності в секторі безпеки і оборони України; розбудова 

демократичних цивільно-військових відносин в українському суспільстві; 

удосконалення системи зв’язків з громадськістю, що сприятиме розширенню 

знань майбутніми офіцерами, які здобувають вищу освіту в галузі знань 

“Право” (довідка про впровадження від 11 травня 2018 р. № 15/15 – д); 

– Львівським державним університетом внутрішніх справ під час 

обґрунтування теоретичних положень, висновків у процесі підготовки та 
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проведення лекцій, семінарських та практичних занять зі студентами й 

курсантами в рамках навчальних дисциплін: “Адміністративне право і 

адміністративний процес”, “Проблеми управління в органах виконавчої 

влади” та підготовки навчально-методичних і дидактичних матеріалів (акт 

про впровадження від 15 травня 2018 р. № 34). 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення та розробки 

в межах дослідження, зокрема ті, що характеризують його наукову новизну та 

практичне значення результатів, отримані автором особисто. У дисертації не 

використовувались ідеї та розробки М.В.Сіцінської, з якою було підготовлено 

одну статтю, у якій внесок автора полягає у визначенні та вдосконаленні 

принципів здійснення волонтерської діяльності [6]. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й результати дослідження оприлюднено на науково-практичних 

конференціях: “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” 

(Дніпро, 2018); “Проблеми розвитку публічного управління в Україні” 

(Львів, 2018); “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” (Дніпро, 

2018); “Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи 

розвитку” (Київ, 2018); “Публічна служба в модерній державі” (Київ, 2018); 

“Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та 

перспективи розвитку” (Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано                  

12 наукових праць, з них п’ять статей – у наукових фахових виданнях України з 

державного управління, одну статтю – в зарубіжному виданні, шість тез – у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів зі списком використаних джерел до кожного, 

висновків та додатків. Повний обсяг дисертації становить 248 сторінок, з них 

223 − основного тексту. Робота містить чотири рисунки, три таблиці в 

основному тексті та п’ять додатків. Список використаних джерел налічує  

209 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО 

ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку волонтерської 

діяльності в Україні як засобу посилення обороноздатності держави 

 

Україна – суверенна, демократична, правова та незалежна держава. 

Беззаперечним є той факт, що запорукою на шляху створення та побудови 

громадянського суспільства є розвиток волонтерської діяльності в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема в безпековій та оборонній сфері. 

Історію волонтерського руху досить важко простежити, оскільки 

раніше ніхто не фіксував таких дії. У суспільстві завжди є люди, для яких 

способом самореалізації, самовдосконалення, зв’язку й спілкування з іншими 

людьми була праця на благо інших, на благо тієї спільноти, у якій цій людині 

довелося народитися й жити [1].  

Саме сьогодні можна впевнено вважати, що засновником волонтерства 

є швейцарський громадський діяч Жан Анрі Дюнан. Так, 24 червня 1859 р. 

французька армія зіткнулися з австрійськими силами біля Сольферіно, 

розташованого на півночі Італії. Анрі Дюнан, вражений кривавими 

наслідками війни, допомагав  організувати допомогу пораненим солдатам [2].  

У 1862 р. Анрі Дюнан  публікує книгу “Спогади про Сольферіно”, з 

цього моменту починається інтенсивна лобіювальна кампанія, яка мала на 

меті отримати підтримку міжнародного корпусу добровольців, щоб допомоги 

пораненим солдатам у війні [2].  

У лютому 1863 р. Анрі Дюнан разом з іншими відомими женевськими 

громадськими діячами заснували Міжнародний комітет допомоги 

пораненим, що в 1876 р. отримав сучасну назву – “Міжнародний Комітет 

Червоного Хреста” [3]. 
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Безперечно, наведені факти свідчать про те, що Жана Анрі Дюнана 

можна назвати засновником волонтерства, який  закликав людство до миру, 

безпеки, свободи та справедливості. Крім того, він як громадський діяч став 

лауреатом першої Нобелівської премії миру “За внесок в мирну співпрацю 

народів”.  

Так склалось історично, що добровільна допомога була притаманна 

людству в усі часи. Волонтерська діяльність в Україні також має давню 

історію. 

Аналізу теоретичних і прикладних аспектів волонтерської діяльності 

присвячені наукові дослідження українських учених та експертів 

О.Безпалька, І.Білич, З.Бондаренка, Я.Буздугана, Р.Вайноли, В.Голуб, 

Д.Горєлова, І.Долі, Н.Заверико, І.Звєрєва, Н.Івченка, А.Капської, О.Караман, 

Т.Керцоє, О.Кіндратець, Н.Комарової, О.Корнієвського, Г.Крапівіної, 

В.Кратінової, Г.Лактіонової, Н.Ларіонової, Д.Лещенка, І.Лиховид, Т.Лях, 

І.Миговича, Л.Міщика, О.Песоцької, С.Пальчевського, В.Петрович, 

Ю.Поліщука, А.Рижанової, К.Сидоренка, М.Тименка, Г.Туки, С.Харченка та 

ін. 

В Україні людей, що займалися суспільно корисною справою, називали 

доброчинцями, благодійниками, альтруїстами, громадськими діячами, 

меценатами, приватними благодійниками [4].  

Існують відомості про те, що волонтерською діяльністю на землях 

України, спрямованою на допомогу солдатам під час військових дій, 

займалися люди ще в 1919 р. Цей факт підтверджує розписка від 21 січня 

1919 р., де зазначено, що селяни надавали пожертви другій сотні Окремого 

куреня Січових стрільців м. Нового – Буга, іхня допомога складалася з         

38 хлібів, 12 кусків сала, 11 карбованців і 60 копійок грошей [5].  

Також на українських землях зародження волонтерської діяльності 

можна засвідчити  під час створення різноманітних громадських організацій, 

що опікувалися лікарнями для малозабезпечених, притулками, 

безкоштовними їдальнями. Активно діяли організації Червоного Хреста, 
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особливо під час російсько-турецької, російсько-японської та Першої 

світової воєн. Волонтери також навчали грамоті, створювали підрозділи 

Товариства тверезості та опікувались будинками для безхатченків [6].  

У Радянському Союзі волонтерами або добровольцями вважалися 

представники суспільства, які виконували певну соціально корисну роботу в 

різних регіонах країни [7]. У СРСР мобілізація на великомасштабні проекти 

людських ресурсів, робочих кадрів здійснювалася за допомоги системи 

організаційного набору, який дозволяв в короткі строки знайти й спрямувати 

велику кількість людей на роботи. Організаційний набір поєднувався з 

суспільним закликом до населення та комсомольським закликом до робочої 

молоді [8].  

Також у Радянському Союзі були поширені різні форми шефської 

роботи,  наприклад, шефство старших школярів над молодшими, студентів і 

робітників над школярами, молоді над “педагогічно занедбаними” 

підлітками, відвідування хворих, наставництво досвідчених робітників над 

молодими тощо. Життя радянської людини як громадянина передбачало 

наявність “суспільного навантаження”. Причому надання різного виду 

допомоги було одним з найпоширеніших видів суспільної роботи. Види 

допомоги залежали від віку населення: діти допомагали дошкільникам, 

ровесникам і ветеранам; молодь – молодшим школярам, підліткам, інвалідам, 

людям, що опинились у складній життєвій ситуації; дорослі – “важким” 

підліткам, хворим та інвалідам. Добровільна робота з надання конкретної 

допомоги здійснювалася в межах громадських організацій: профспілок, 

комсомолу і піонерії. Існували також ради ветеранів війни та праці, клуби за 

інтересами тощо. Діяла розгалужена та досить відпрацьована система 

громадських організацій, до функцій яких входило надання людям 

безкоштовної допомоги [9].  

На базі колективів підприємств для охорони громадського порядку в 

СРСР були сформовані добровільні народні дружини (ДНД), які надавали 

допомогу міліції, що полягала в охороні громадського порядку, вважалася 
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громадською роботою й заохочувалася керівництвом підприємств і 

організацій, партійними і комсомольськими організаціями. 

Варто зазначити, що добровільна робота в СРСР була пов’язана з 

громадським примусом та не регулювалася на законодавчому рівні жодним 

нормативно-правовим актом того часу. Радянська влада фактично підмінила 

розуміння волонтерської діяльності шляхом застосування до людей примусу 

під час виконання визначених робіт. 

Волонтерство як найголовніший елемент громадянського та 

демократичного суспільства в  Україні почав формуватися  з 90-х років       

XX століття, коли було створено службу “Телефон довіри”, у якій працювали 

лише волонтери. Після активізації світового волонтерського руху в різних 

формах в останній третині ХХ ст. розповсюдженням на пострадянському 

просторі діяльності численних благодійних організацій,  діяльність яких була 

спрямована на створення проектів, які допомагали багатодітним сім’ям, 

важкохворим, людям похилого віку, наркозалежним та людям які боряться зі 

СНІДом, спонукало закріпленню в суспільній свідомості нового поняття 

“волонтерство” [10].  

У 1993 р. в Україні розпочала діяльність програма “Волонтери ООН”, 

яка має на меті сприяти побудові демократичної політики уряду, а також 

залучати громадськість та використовувати волонтерську діяльність у 

різнопланових проектах. Варто зауважити, що програма “Волонтери ООН” − 

це організація в системі ООН, яка робить внесок у забезпечення миру  

шляхом залучення фахівців різних сфер до волонтерської діяльності [11].  

Згодом у 1997 р. розпочав діяльність Всеукраїнський суспільний центр 

“Волонтер”, офіційно зареєстрований Міністерством юстиції України 16 

грудня 1998 р. Спочатку ця громадська організація брала участь у 

благодійних акціях, проте з часом напрями діяльності розширилися, і їхня 

діяльність була зосереджена на збереженні культурної спадщини, організації 

спортивних змагань, профілактиці негативних явищ, вирішенні екологічних 

проблем, роботі з підлітками, а також міжнародній співпраці [12].  
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У травні 1998 р. Україна серед інших країн Центральної та Східної 

Європи розпочала реалізацію регіональної програма “Ініціативи з роботи на 

добровільних засадах”. Ідея належить Нью-Йоркському інституту відкритого 

суспільства, більш відомого як Фонд Сороса. Головна мета – відновлення 

волонтерської роботи як запоруки громадянського суспільства та 

незворотності демократичних перетворень, збільшення частки добровільної 

праці громадян, спрямованої на вирішення конкретних суспільних проблем. 

Програма серед завдань виділяє активізацію громадської діяльності в Україні 

шляхом розвитку волонтерської роботи, спрямованої на залучення населення 

до суспільно корисної праці на добровільних засадах у громадських 

організаціях, службах соціального захисту та медичній сфері для допомоги у 

вирішенні проблем суспільства [13; 104].  

У межах програми “Ініціативи з роботи на добровільних засадах” 

створено Центр волонтеріату “Добра воля”, метою якого є залучення 

волонтерів до діяльності громадських організацій. Значну увагу приділено 

навчанню представників організацій управління діяльністю волонтерів. Для 

популяризації волонтерського руху в Україні було видано книжку 

“Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє” та підручник 

“Управління діяльністю волонтерів” [13].  

За підтримки Дитячого Фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ 

Всеукраїнським громадським центром “Волонтер” у 2000 р. вперше в Україні 

проведено Всеукраїнську конференцію “Перспективи розвитку 

волонтерського руху на порозі 21 століття”, присвячену проблемам 

волонтерства [105]. 

У 2001 р. розпорядженням Президента України в державі організовано 

проведення Міжнародного року волонтерів [14].  

Волонтерську діяльність в Україні офіційно визнано та закріплено на 

законодавчому рівні постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 

2013 р. № 1895 “Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у 

сфері надання соціальних послуг” [15].  
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Проте, постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2013 р.         

№ 1895 “Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері 

надання соціальних послуг” втратила чинність у зв’язку із прийняттям 

Верховною Радою України Закону “Про волонтерську діяльність” від               

19 квітня 2011 р. № 3236-17. 

Прийняттю Закону України “Про волонтерську діяльність” передували 

події, які пов’язують із чемпіонатом Європи з футболу, який відбувся в 

Україні у 2012 р. [16].  

Організаційний комітет “ЄВРО-2012 Україна” надав статистику, що 

при потребі приблизно в 5,5 тис. волонтерів від охочих стати волонтерами 

УЄФА надійшло майже 24 тис. заявок, з яких більшість (90%) були з України 

та Польщі [17].  

Загалом в Україні під час Євро-2012 було залучено понад 12 тисяч 

волонтерів, 2879 з яких – волонтери УЄФА [18]. 

Отже, після невеликого дискурсу історією розкриємо зміст базової 

категорії понятійно-термінологічного апарату, що стосується суспільного 

феномена волонтерства, або волонтерської діяльності. 

В.Герасимов та І.Кузьменко розглядають суспільний феномен 

волонтерства, або волонтерської діяльності, як широке коло діяльності, 

включаючи традиційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, офіційне 

надання послуг та інші форми громадянської участі, яка здійснюється 

добровільно на благо широкої громадськості без розрахунку на грошову 

винагороду [19].  

У Законі України “Про волонтерську діяльність” визначено, що 

волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова 

діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської 

допомоги. У вищезазначеному законі також закріплено, що волонтерська 

допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються й надаються 

волонтерами [16]. 



	  

	  

35 

Проаналізувавши визначену законом дефініцію, можемо виділити 

основні ознаки волонтерської діяльності, які відрізняють її від інших видів 

благодійної допомоги: 

– добровільність; 

– соціальність; 

– неприбутковість. 

Отже, за покликанням волонтер – це насамперед добра, милосердна 

людина, яка володіє неабиякими комунікативними навичками й приваблює 

до себе людей, розуміє проблеми інших та співчуває їм, має бажання 

безкорисливо допомагати, вирішувати проблеми людей. До того ж, волонтер 

характеризується порядністю, уважністю, відповідальністю, відвертістю з 

клієнтами [20]. 

У радянській традиції термін “волонтер”, “волонтерський рух” (від лат. 

voluntarius, voluntas – добра воля) сприймався винятково у воєнному 

контексті для позначення особи, що добровільно вступила на військову 

службу. І лише із активізацією світового волонтерського руху в різних 

формах в останній третині ХХ ст. розповсюдженням на пострадянському 

просторі в 1990-х років діяльності численних благодійних організацій, 

програм обміну, цільових благодійних міжнародних програм, у суспільній 

свідомості термін “волонтерство” оформлюється та починає сприйматися як 

різновид суспільно-корисної діяльності, найчастіше безоплатної та соціально 

значимої, що надається фізичними особами – добровольцями з особистої 

ініціативи або ж від недержавної некомерційної організації-об’єднання [10].  

Проте із часом дефініція “волонтер” змінилася й має інше значення. 

В українському тлумачному словнику слово “волонтер” означає той, 

хто став на військову службу за власним бажанням; доброволець [21].  

Учений В.Голуб у кандидатській дисертації тлумачить базову 

категорію “волонтер” як фізичну особу, яка у вільний час організовано, 

системно, добровільно та усвідомлено застосовує власні знання, уміння та 
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навички задля суспільної користі, не отримуючи за це фінансової винагороди 

[22].  

Законом України “Про волонтерську діяльність” зазначено, що 

волонтером є фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну 

неприбуткову та мотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер 

[30]. 

У зв’язку з проведенням на території України антитерористичної 

операції (ООС) волонтерську діяльність асоціюють із наданням допомоги 

військовим на сході України. 

Наказом Міністерства фінансів України визначено, що волонтером 

антитерористичної операції є фізична особа – благодійник (громадянин 

України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на 

законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, здійснює 

волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до 

Реєстру волонтерів антитерористичної операції згідно з Податковим 

кодексом України та Законом України “Про благодійну діяльність та 

благодійні організації”, надає благодійну допомогу на користь осіб, 

визначених у підпункті “а” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 

розділу IV Податкового кодексу України [23].  

Волонтерство ґрунтується на добровільності, співчутті, солідарності з 

потребами та ідеями інших, а також глибокій повазі до людей. Вільний час 

волонтери присвячують суспільним справам, беручи участь у всіляких 

акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва 

тощо. Волонтери сприяють перемозі України й збереження її державності, не 

чекаючи за це винагороди. Волонтерська діяльність як вияв милосердя і 

доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій 

допомозі, доки державна участь обмежена у задоволенні потреб громадян.  

На думку І.Звєрєвої, волонтерський рух – це доброчинна робота, яка 

здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без 

заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання 
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спільнот та суспільства загалом. Людину, яка добровільно надає безоплатну 

соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим особам та соціальним 

групам, що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером    

[24]. 

В.Голуб тлумачить волонтерський рух як сукупність дій усіх суб’єктів 

волонтерської діяльності, спрямованих на досягнення мети волонтерської 

діяльності, у спосіб волонтерської діяльності [22].  

За результатами досліджень науковця Л. Жужи, волонтерам притаманні 

такі моральні якості: загальнолюдські (відповідальність, почуття обов’язку, 

совісність); громадянські (патріотизм, пріоритет цінностей суспільства перед 

цінностями індивіда, прагнення до свободи та демократії, українська 

ідентичність, віра в праведність боротьби); міжособистісні (альтруїзм, 

емпатія, доброта, гуманність); особистісні якості (гідність, оптимізм, 

ініціативність, безкорисність, романтизм, прагматизм) [25].  

Коментуючи швидкий розвиток волонтерства в Україні в ширшому 

контексті, у зв’язку із загальносуспільними процесами, заступник директора 

Інституту соціології НАН України Є.Головаха зазначає: “В Україні стало 

значно більше людей, які вважають, що вони повинні щось робити не для 

себе, а для інших. Феномен волонтерства зробив українців щасливішими 

саме тому, що вперше в історії приніс українцям задоволення від допомоги 

іншим” [26]. 

Волонтерський рух в Україні до 2014 р. розвивався досить слабо, у 

порівнянні з іншими країнами світу. Згідно з рейтингом World Giving Index в 

2010 р. Україна займала лише 150-е місце (тільки 5 процентів населення було 

залучено до волонтерської роботи [27]. 

Найбільш ефективний внесок у посиленні обороноздатності держави 

волонтери та волонтерські організації зробили саме на початку військових 

дій у Донецькій та Луганських областях, коли забезпечення державою 

силових підрозділів здійснювалося повільно, не вистачало елементарних 

систем захисту, обмундирування та продовольства. За лічені місяці 
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волонтерські ініціативи перетворилися в потужні організації, діяльність яких 

була спрямована на забезпечення майже всього спектру потреб, і силових 

структур, і громадян, що постраждали від військових дій. Вирішальну роль у 

цьому процесі відіграли два фактори: патріотичний підйом у суспільстві, що 

привів до появи значної кількості волонтерів й благодійників; менеджерські 

якості керівників волонтерських організацій [10].  

Український волонтерський рух за масштабом поширення у 2014 р. 

став безпрецедентним виявом громадської самоорганізації. Зростання 

активності волонтерського руху в оборонному напрямку було обумовлене  

основними факторами: внутрішньополітичною кризою, що призвела до 

розбалансуванням системи державного управління, дефіциту якісних 

управлінських рішень, браку ресурсних можливостей; зовнішньою агресією, 

яка поглибила дисбаланс між здатністю держави ефективно виконувати 

функції та забезпеченням основних потреб громадян [10].  

Також існують й інші фактори, які слугували розвитку діяльності 

волонтерів та волонтерських організацій щодо посилення обороноздатності 

України, зокрема: 

– криваві події на Євромайдані (Революція Гідності, або 

Єврореволюція), що розпочалася 21 листопада 2013 р. у формі протестів як 

реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Надалі 

протести після силового розгону студентів  переросли в мітинг, який 

відбувався в м. Києві та об’єднав українців заради кращого майбутнього. 

Протести були спрямовані проти подолання корупції та корупційних схем, 

осіб, які перебували на владних посадах, незгода із свавіллям 

правоохоронних органів, а також заради підтримки європейського вектора 

зовнішньої політики України; 

– насильницька анексія Кримського півострова та м. Севастополя  

Російською Федерацією; 



	  

	  

39 

– сепаратистські рухи  на Сході України, які із військових дій 

переросли в АТО;  

– відсутність в армії достатніх ресурсів (одягу, засобів особистого 

захисту, медикаментів, їжі); 

– недостатнє забезпечення технікою Збройних Сил України тощо. 

Перелічені події слугували підґрунтям та утвердженням на 

законодавчому рівні нового напряму волонтерської діяльності, який 

зосереджує увагу саме на наданні волонтерської допомоги Збройним Силам 

України, Службі безпеці Украни та іншим військовим формуванням, 

правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях [30].  

Волонтери та волонтерські організації, окрім сприяння сектору безпеки 

і оборони, допомагають цивільному населенню, які залишилися на 

прифронтових зонах, де відбуваються військові дії, а також переселенцям. 

Згідно з даними дослідження “Волонтерський рух в Україні”, 

підготовленого на замовлення ООН в Україні, українці надають велике 

значення волонтерському руху в розвитку суспільних процесів:                      

62% визнають роль волонтерів у змінах останнього року; 85% вважають, що 

волонтерський рух допомагає зміцненню миру; 81% схильні до того, що 

волонтерський рух є обов’язковою складовою громадянського суспільства. 

Експерти вказують, що основними напрямами діяльності волонтерів цього 

року стали допомога українській армії та пораненим, а також соціально 

незахищеним групам населення та благоустрій громадського простору [28].  

Таким чином, науковці та експерти консолідовані в тому, що 

основними напрямами розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави є надання волонтерської допомоги: 

громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного 
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чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у 

результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам 

злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам; Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням [30].  

Отже, волонтерська діяльність щодо посилення обороноздатності 

держави є найбільш дієвою формою самоорганізації населення на 

добровільній основі щодо здійснення волонтерської (суспільно корисної) 

діяльності, що об’єднала зусилля громадянського суспільства та держави в 

боротьбі із зовнішньою агресією шляхом консультативно-дорадчої, 

інформаційної та фінансової підтримки сил безпеки і оборони з боку 

волонтерських організацій України, з метою посилення спроможностей 

організацій громадянського суспільства сприяти проведенню реформ у 

секторі безпеки і оборони та підвищенню обороноздатності держави. 

Тому в умовах зовнішньої агресії питання щодо особливостей 

формування та реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності з метою посилення обороноздатності держави є найбільш 

важливими та значущими для суспільства та цивільно-військових відносин. 

Відповідно до норм Закону України “Про волонтерську діяльність” 

реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється 

Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності. Кабінет 

Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, що 

керується Конституцією та законами України, а також указами Президента 

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції й законів України [30].  

На Кабінет Міністрів України у сфері волонтерської діяльності 

покладено низку завдань, яка полягає в забезпеченні єдиної державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; розробленні державних цільових 

програм у сфері волонтерської діяльності; спрямованні й координації роботи 
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері волонтерської діяльності, та інших органів виконавчої влади щодо 

реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері 

волонтерської діяльності [30; 106]. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють у сфері волонтерської діяльності в межах своїх повноважень 

поширенню інформації про організації та установи, що залучають до 

діяльності волонтерів (їхнє місцерозташування, поштову адресу, номери 

засобів зв’язку, а також за наявності адреси офіційного веб-сайту в мережі 

Інтернет та електронної пошти), перелік фізичних осіб (у разі їхньої 

письмової згоди відповідно до закону), організацій та установ, які 

потребують волонтерської допомоги, шляхом розміщення відповідної 

інформації на веб-сайтах у мережі Інтернет і місцевих засобах масової 

інформації [30].  

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань формування і реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності є Міністерство соціальної політики України.  

Міністерство соціальної політики відповідно до норм Закону України 

“Про волонтерську діяльність” реалізує державну політику у сфері 

волонтерської діяльності шляхом: забезпечення реалізації державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; уживання інших заходів для 

розвитку та популяризації волонтерської діяльності; спрямування 

поширенню інформації про волонтерську діяльність; сприяння громадським 

об’єднанням та благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на 

розвиток волонтерської діяльності; поширення інформації про стан реалізації 

галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської 

діяльності; оприлюднення на веб-сайті наявної інформації про організації та 

установи, що залучають до діяльності волонтерів, зокрема, відомостей про 

організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для 

провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох 
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робочих днів з дня отримання відповідної інформації; сприяння здійсненню 

міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності узагальнює 

і поширює практику роботи у цій сфері [30].  

До основних завдань Міністерства соціальної політики України 

належать: надання в установленому законом порядку юридичним особам 

статусу волонтерської організації; прийняття рішення про позбавлення 

статусу волонтерської організації; розміщення на веб-сайті  інформації про 

волонтерські організації; затвердження методичних рекомендацій з 

підготовки волонтерів за різними напрямами волонтерської діяльності; 

затверджує примірний зразок посвідчення волонтера; має право звертатися 

до суду з позовом про позбавлення юридичної особи статусу волонтерської 

організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності 

[31].  

З метою належної та ефективної роботи при Міністерстві соціальної 

політики України утворено Раду координаційної роботи щодо надання 

волонтерської та благодійної допомоги. Основними завданнями Ради у сфері 

волонтерської діяльності є : 

– сприяння забезпеченню координації дій регіональних рад щодо 

надання волонтерської та благодійної допомоги (далі – регіональні ради); 

– проведення аналізу та підсумків роботи регіональних рад; 

– визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних 

питань, що виникають під час організації надання волонтерської та 

благодійної допомоги; 

– вироблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства 

України з питань волонтерства та благодійності; 

– проведення щорічного конкурсу “Волонтер року” [32].  

Рада координаційної роботи щодо надання волонтерської та 

благодійної допомоги відповідно до покладених на неї завдань координує 

роботу регіональних рад з визначення потреб у волонтерській та благодійній 

допомозі; готує пропозиції з удосконалення механізму співпраці при наданні 
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волонтерської та благодійної допомоги; здійснює аналіз стану справ з 

організації та надання волонтерської та благодійної допомоги, визначає за 

підсумками роботи найкращих волонтерів та благодійників; розробляє 

тематичний веб-ресурс для всебічного висвітлення роботи Ради, розміщує на 

ньому інформацію, зокрема, про потреби у волонтерській та благодійній 

допомозі осіб, сімей (за згодою), установ та закладів системи соціального 

захисту населення, з урахуванням вимог Закону України “Про захист 

персональних даних” [32].  

Міністерство оборони України є головним центральним органом 

виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері 

оборони, якому підпорядковуються Збройні сили України. Так, 11 серпня 

2015 р. затверджено положення про Громадську раду при Міністерстві 

оборони України, що є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, 

утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики в управлінні державними справами, здійсненні 

громадського контролю за діяльністю Міністерства оборони України, 

налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, урахування громадської 

думки під час формування та реалізації державної політики у військовій 

сфері [33].  

Ще одним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень, який 

є суб’єктом реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності, є  

Державна фіскальна служба України. Відповідно до наказу Міністерства 

фінансів України від 30 жовтня 2014 р. № 1089 “Про затвердження Порядку 

формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції” 

Державна фіскальна служба створює й адмініструє зазначений Реєстр в 

електронній формі, а також щодекади оприлюднює на офіційному веб-

порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) відомості з нього. Завдяки цьому Реєстру 

кожен охочий може отримати інформацію такого змісту про волонтера: 

прізвище, ім’я, по батькові волонтера АТО; категорії громадян, на користь 

яких надається благодійна допомога волонтером АТО; реквізити відкритих 
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банківських рахунків волонтера АТО (найменування банку, код банку, номер 

рахунка, валюта рахунка, дата відкриття); найменування органу ДФС за 

основним місцем обліку волонтера АТО; дату початку здійснення 

громадянином діяльності як волонтера АТО; дату включення до Реєстру, 

внесення змін до Реєстру стосовно волонтера АТО; дату припинення 

діяльності як волонтера АТО; дату виключення з Реєстру [34].  

Зазначимо, що із прийняттям Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

благодійної допомоги” від 02 вересня 2014 р. № 1668-VII звільнено 

від оподаткування благодійну допомогу, яку отримують учасники бойових 

дій, постраждалі учасники масових акцій, а також у певних випадках – члени 

їхніх сімей, переселенці. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції є органом виконавчої влади України, діяльність 

якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері 

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які 

звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників 

антитерористичної операції, у межах своїх повноважень регулює державну 

політику у сфері волонтерської діяльності призначення відповідної 

одноразової грошової допомоги [35].  

Також волонтери та волонтерські організації співпрацюють з 

Міністерством охорони здоров’я, зокрема, залучаються до різних масових, 

інформаційно-агітаційних та благодійних акцій, виконання гуманітарних 

програм.  

Державна міграційна служба України бере активну участь у реалізації 

державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги 

біженцям.  

До інших органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування в межах повноважень, які залучають волонтерів до 

діяльності у сфері щодо посилення обороноздатності держави, належать 

координаційні ради та громадські організації. У регіонах за рекомендацією 

Міністерства соціальної політики України створено відповідні координаційні 

ради за участю представників місцевих органів виконавчої влади та 

громадських організацій, у 3 областях – Запорізькій, Київській, 

Миколаївській, м. Київ створено – Ради волонтерів, у 2 областях – 

Харківській та Хмельницькій  зазначені питання вирішують Громадські ради 

при обласних державних адміністраціях. У Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях питання волонтерської 

діяльності розглядаються Центрами допомоги учасникам АТО [36].  

Отже, особливості вироблення та реалізації державної політики у сфері 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави в 

умовах зовнішньої агресії полягають у цілеспрямованій, розрахованій на 

тривалий період стратегічній діяльності держави щодо сприяння 

волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності, 

пов’язаної із війною на сході України, кризовим управлінням та політичним 

прогнозуванням під час формування механізмів реалізації цієї політики, 

визначенням цілей і пріоритетів діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання 

забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської діяльності в 

Україні з метою надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення операції об’єднаних сил, а 

саме агрегації та забезпечення адресною допомогою українських військових, 

залучених до ООС, ресурсами відповідно до сьогоднішніх викликів та загроз 

національній безпеці [99]. 

Структурно-функціональна схема координації і взаємодії держави та 

суспільства у сфері волонтерської діяльності щодо посилення 

обороноздатності держави подана на рис. 1.1. 
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здоров’я України 

 

Міністерство молоді і 
спорту України 

	  

Державна міграційна 
служба України 

 
Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників АТО 
(ООС) 

 

Державна фіскальна служба 
України 

 

Головний офіс волонтерства України 
Право: представляти інтереси всіх волонтерів та волонтерських організацій  

	  
	  

Координація  Всеукраїнський 
громадський центр 

«Волонтер» 
	  
	  

Взаємодія 

Мета 
створення відповідного режиму 
цивільно-військових відносин 
між цими суб’єктами, при 
якому виконання узгоджених 
завдань щодо посилення 
оборонноздатності держави 
досягається з найменшими 

витратами, сил, засобів та часу 

Мета 
здійснення узгоджених дій у 

сфері гарантування 
національної безпеки і оборони, 
спрямованих на досягнення 
конкретного результату щодо 
посилення обороноздатності 

держави 

Взаємодія із 
міжнародними 
організаціями 

Взаємодія із 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
зокрема Центрами 
допомоги учасникам 
АТО (ООС) 
 

Взаємодія між 
громадськими 
об’єднаннями, 
яким надано 
статус 
волонтерської 
організації 
 

Створення ефективної системи державного регулювання у сфері 
розвитку волонтерської діяльності в Україні, спрямованої на 
посилення спроможностей організацій громадянського суспільства 

сприяти проведенню реформ у секторі безпеки і оборони та 
підвищенню обороноздатності держави 

	  



	  

	  

47 

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що запорукою на 

шляху створення та побудови громадянського суспільства в Україні є 

розвиток волонтерської діяльності в усіх сферах суспільного життя, зокрема 

в безпековій та оборонній. 

Зазначено, що національний волонтерський рух за масштабом 

поширення у 2014 р. став безпрецедентним виявом самоорганізації мільйонів 

українців. Зростання активності волонтерського руху в безпековому та 

оборонному напрямі було обумовлене  основними факторами: 

розбалансуванням системи державного та військового управління; 

корупцією; недієздатністю правоохоронної системи; зовнішньою агресією 

Російської Федерації проти України тощо.  

  

1.2. Характеристика механізмів державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави  

	  

Сучасні тенденції розвитку державності та інституцій громадянського 

суспільства в Україні, участь в євроінтеграційних процесах зумовлюють 

потребу перегляду ролі держави в керуванні суспільними справами, методів і 

способів її впливу на суспільні (цивільно-військові) відносини. 

Питанням співвідношення понять “державне управління” та “державне 

регулювання” присвячено низку досліджень вітчизняних та зарубіжних 

учених-юристів, економістів, фахівців з державного управління з радянських 

часів і до сьогодні. Дослідження останніх років все частіше присвячені 

кардинальним змінам у підходах до питання керування суспільними 

процесами з боку держави, вивченню сучасного європейського та світового 

досвіду державного управління, у зв’язку з чим у вітчизняному 

адміністративно-правовому понятійному апараті з’являются терміни 

“публічне управління”, “публічне адміністрування”. Ведеться мова про 
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трансформування “державного управління” у “публічне адміністрування” не 

лише за формою, назвою, а й за змістом [37]	  .  

У сучасних теоретичних і прикладних дослідженнях  наукова категорія 

“механізми державного управління” відіграє важливу роль у науці 

державного управління. У вітчизняній науці державного управління 

дослідженню теоретичних та практичних основ, що пов’язані із 

формуванням та впровадженням механізмів державного управління 

присвячені роботи українських вчених: В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, 

О.Ю.Амосова, В.Д.Бакуменка, М.В.Гамана, В.М.Князева, В.Д.Коломійчука, 

О.Б.Коротича, М.А.Лисечка, В.Я.Малиновського А.В.Маршалової, 

О.А.Машкова, Н.М.Мельтюхова, Н.Р.Нижник, Г.С.Одінцова, В.М.Олуйка, 

О.Ю.Оболенського, Р.М.Рудницької, А.С.Сіцінського, М.В.Сіцінської, 

Г.П.Ситника, О.М.Стельмаха, О.Г.Сидорчука, В.В.Цвєткова, Л.П.Юзькова 

Ф.І.Шамхалова та ін.  

У концептуально-методологічному аспекті які є важливими для 

висвітлення перспектив розвитку волонтерської діяльності присвячені 

наукові дослідження українських учених та експертів О.Безпалька, І.Білич, 

З.Бондаренка, Я.Буздугана, Р.Вайноли, В.Голуб, Д.Горєлова, І.Долі, 

Н.Заверико, І.Звєрєва, Н.Івченка, А.Капської, О.Караман, Т.Керцоє, 

О.Кіндратець, Н.Комарової, О.Корнієвського, Г.Крапівіної, В.Кратінової, 

Г.Лактіонової, Н.Ларіонової, Д.Лещенка, І.Лиховид, Т.Лях, І.Миговича, 

Л.Міщика, О.Песоцької, С.Пальчевського, В.Петрович, Ю.Поліщука, 

А.Рижанової, К.Сидоренка, М.Тименка, Г.Туки, С.Харченка та ін. 

Тому є потреба, на нашу думку, використати метод систематизації 

вітчизняних і зарубіжних теоретичних підходів до поняття “механізми 

державного управління” та розкрити їх зміст щодо формування та 

впровадження механізмів державного управління.  

Енциклопедичний словник з державного управління (автори: 

Г.С.Одінцова, В.Б.Дзюндзюк, Н.М.Мельтюхова, Н.С.Миронова, 

О.Б.Коротич) дає визначення механізмів державного управління як 
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“…способів розв’язання суперечностей явища чи процесу в державному 

управлінні, послідовну реалізацію дій, які базуються на основоположних 

принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 

відповідних їй форм і методів управління. За формою подання – це 

схематичне зображення статично-динамічного (структурно-

функціонального) змісту процесу управління як взаємодії суб’єкта і об’єкта, 

єдності діяльності і відносин, функціонування певної системи чи підсистеми. 

Склад елементів та порядок функціонування механізмів державного 

управління визначається метою, засобами впливу на об’єкт, зв’язками між 

елементами системи, наявністю ресурсів та можливостей конкретної 

ситуації. Обов’язковими складовими є: цілі, принципи, функції, методи, 

інформація, технологія та технічні засоби. Залежно від засобів, які 

використовуються у конкретних механізмах державного управління, вони 

можуть бути політичними, економічними, соціальними, організаційними та 

правовими, а також комплексними відповідно до основних сфер суспільної 

діяльності” [38].  

Автори навчального посібника “Державне управління в Україні: 

наукові, правові, кадрові та організаційні засади” вважають, що “механізми 

управління – це складова системи управління, що забезпечує здійснення 

впливу на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта. При цьому механізм має відображати стійкі 

взаємозалежності та взаємодії між елементами керованої системи, 

забезпечувати узгодження їх інтересів” [39; 45].	    

Професор В.Б.Авер’янов визначає, що “механізми державного 

управління – це сукупність відповідних державних органів, організованих у 

систему для виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до 

їх правового статусу, та масив правових норм, що регламентують 

організаційні засади та процес реалізації вказаними органами свого 

функціонального призначення. Звідси складовими елементами зазначеного 

механізму виступають: система органів виконавчої влади; сукупність 
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правових норм, що регламентують як організаційну структуру системи 

органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування та розвитку”          

[40; 45].	    

Професор Г.В.Атаманчук вважає, що механізми управління – “це 

складова частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від 

стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта” [41; 45].	   

У дослідженнях О.Єрьоменко-Григоренко визначає, що механізм 

управління є системою технологічного, економічного, організаційного 

і соціального блоків, з їхніми елементами [42; 45].  

Дослідники професор В.Д.Бакуменко та Д.О.Безносенко у наукових 

розробках акцентують увагу на тому, що механізми державного управління – 

це “практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою 

досягнення поставлених цілей. Механізм державного управління виконує 

роль механізму суспільного самоуправління. Він може бути відображений 

наступною ланцюговою схемою: цілі − завдання − рішення − впливи − дії – 

результати. При цьому фактори, що впливають на процеси державного 

управління, можуть бути політичними, економічними, соціальними, 

культурними відповідно до основних сфер суспільної діяльності. Також 

відповідно до основних форм державно-управлінської діяльності вони 

можуть мати політичний, адміністративний і правовий характер” [43; 45].	   

На думку науковців Н.Р.Нижник та О.А.Машкова, “механізми 

державного управління – це складова частина системи управління, що 

забезпечує вплив на внутрішні (коли йдеться про механізм управління 

організацією) та зовнішні (коли говорять про механізм взаємодії з іншими 

організаціями) фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта. Механізм управління – це категорія управління, що 

включає цілі управління, елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється 

вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та 

фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний потенціали. 
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Реальний механізм управління завжди конкретний, оскільки спрямований на 

досягнення конкретних цілей за допомогою впливу на конкретні фактори і 

цей вплив здійснюється через використання конкретних ресурсів” [44; 45].	   

М.І.Круглов розглядає механізми державного управління як 

“…сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого виливу суб’єктів державного управління на діяльність 

об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів учасників державного 

управління, які взаємодіють”. Він вважає, що оскільки фактори державного 

управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, політичну і 

правову природу, то комплексний механізм державного управління повинен 

являти собою систему економічних, мотиваційних, організаційних, 

політичних і правових механізмів [45]. 

Професор В.Я.Малиновський визначає механізми державного 

управління як “…сукупність засобів організації управлінських процесів та 

способів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням 

відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління” [46; 50].	   

О.В.Федорчак вважає, що “механізми державного управління – це 

складна система, призначена для практичного здійснення державного 

управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним 

правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням” [47; 50].	   

Професор О.Ю.Оболенський вважає, що механізм сучасної держави – 

це просякнута єдиними, законодавчо закріпленими принципами, заснована 

на розподілі влади і наявності потрібних матеріальних додатків система 

органів державної влади та місцевого самоврядування, яка здійснює завдання 

і функції держави або забезпечує їх не здійснення. Механізм держави 

базується на певних принципах. Їх можна розподілити на загальні, що 

належать до механізму держави загалом, і часткові, дія яких поширюється 
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лише на окремі ланки державного механізму, певні органи або групи органів                

[48; 50].  

Дослідники Г.С.Одинцова та Н.М.Мельтюхова під механізмами 

державного управління розуміють засіб розв’язання суперечностей явища чи 

процесу, послідовну реалізацію дій, які базуються на основоположних 

принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 

відповідних методів управління та спрямовані на досягнення мети [49; 50].	   

Відомий вітчизняний правознавець, перший Голова Конституційного 

суду України Л.П.Юзьков звернув увагу на існування двох основних підходів 

до визначення поняття “механізм” у державному управлінні: 

– структурно-організаційний підхід, за яким механізм характеризується 

як сукупність певних складових елементів, що створюють організаційну 

основу певних явищ, процесів, а механізм держави – як “сукупність установ”, 

через які здійснюється державне керівництво суспільством; 

– структурно-функціональний, за яким при визначенні механізму того 

чи іншого державно-правового інституту (процесу, явища) увагу акцентують 

не тільки на організаційній основі побудови, але й на динаміці, реальному 

функціонуванні [50].	   

Автор наукового посібника “Теорія державного управління” 

Ф.І.Шамхалов трактує поняття “механізм держави” в широкому розумінні як 

механізм практичної реалізації державної влади, а у вузькому – як 

конкретний засіб впливу держави на суспільство для вирішення поставлених 

завдань або розв’язання суперечностей [50; 51].	   

За визначенням О.В.Радченка, механізм державного управління – це 

системна сукупність інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів 

і процесів у державі як продукт організованої людської діяльності, що має за 

мету реалізацію інтересів і потреб людей та вирішення нагальних суспільно-

політичних проблем за рахунок державного впливу й регулювання суспільної 

життєдіяльності на основі усталених суспільних цінностей, норм і правил 

[50; 52].	   
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Аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття “механізми 

державного управління” дає підстави стверджувати, що попри відсутність у 

науці державного управління загальноприйнятої дефініції цього поняття, 

більшість вітчизняних науковців консолідовані в тому, що термін має 

комплексний характер і є певною системою, призначеною для практичного 

здійснення цілей державного управління.  

Ця система має визначену структуру, для неї характерні певні 

інструменти, методи, важелі впливу на об’єкт управління, а також ця система 

має відповідне правове, нормативне та інформаційне забезпечення. 

Ефективність системи державного управління залежить від наявності 

успішних механізмів, які дають можливість забезпечити: скоординоване, 

цілеспрямоване та дієве керівництво суспільними процесами держави; 

належний організаційно-управлінський вплив на суспільний розвиток 

держави; реалізацію цілей та завдань державного управління, і загальних, і 

персоніфікованих, які потрібно вирішувати в конкретних сферах суспільного 

життя” [50; 53].  

Також установлено, що механізми державного управління становлять 

комплекс організаційних та практичних засобів, а також важелів і стимулів, 

за допомогою яких органами державної влади здійснюється управління всім 

спектром суспільно-політичного життя у державі.  

Зазначимо, що вагоме місце у вітчизняній науці державного управління 

посідає дослідження процесів, пов’язаних із теоретичними і прикладними 

розробками наукових понять “державне регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави”, “структура 

механізму державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави” та “механізми 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави”. Важливість цих наукових розробок 

зумовлена тим, що реформування сектору безпеки і оборони та посилення 

обороноздатності держави є одним із стратегічних пріоритетів політики 
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національної безпеки держави, спрямованих на вдосконалення механізмів 

щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості 

державного кордону. 

Серед науковців, які досліджують означену проблему, варто виділити 

українських учених наукової школи галузі “Державне управління” 

Хмельницького університету управління та права, які зробили значний 

внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів державного 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку, 

зокрема формування та реалізації сучасних механізмів державного 

управління у цій сфері. 

Сьогодні, спираючись на сучасні підходи до методології державного 

управління у соціальній сфері та сфері національної безпеки і враховуючи 

різноманітний характер суб’єктів забезпечення національної безпеки, які 

формують та реалізують державну політику в цій сфері, ми поділяємо точку 

зору дослідників наукової школи Національного інституту стратегічних 

досліджень, Національної академії державного управління при Президентові 

України та Хмельницького університету управління та права щодо 

тлумачення методології державного управління та його механізмів, вивчення 

якої дасть змогу нам чіткіше зрозуміти методологію державного управління 

у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.  

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності державного 

управління дало змогу виявити, що, попри наявність ґрунтовних досліджень, 

які проводилися у сферах національної безпеки та державної безпеки, 

тематика наукового дослідження в галузі науки “Державне управління” у 

сфері державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави в умовах проведення 

антитерористичної операції (ООС) ще не отримала достатньої міри 

опрацювання.  

Отже, державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави – це системна та 
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впорядкована діяльність органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства, спрямована на проведення оборонної реформи в 

Україні з метою протидії зовнішній агресії та її наслідків, підвищення якості 

надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, зокрема в 

питаннях покращення соціального, медичного та матеріально-технічного 

забезпечення, раціонального використання державних ресурсів, допомога 

вимушеним переселенцям; пошук зниклих безвісти та звільнення полонених, 

виявлення та покарання псевдоволонтерів тощо [100]. 

Доведено, що структура механізму державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави – це система заходів, запропонованих, розроблених та 

впроваджених державою для розвитку волонтерської діяльності, з 

урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-

економічних можливостей держави та вимог національних інтересів України. 

До цієї системи входять організаційний, правовий, соціальний та 

мотиваційний механізми; спеціальні заходи стимулоювання, підтримки, 

сприяння, контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні 

фонди (Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд соціального страхування, 

Пенсійний фонд України тощо), покликані займатися реалізацією державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; розвитком та популяризацією 

волонтерської діяльності; поширенням інформації про волонтерську 

діяльність; допомогою громадським об’єднанням та благодійним 

організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської 

діяльності тощо. 

Для покращення якості надання волонтерської допомоги сектору 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, 

медичного та матеріально-технічного забезпечення, раціонального 

використання державних ресурсів; підвищення рівня взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування із волонтерами та 
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волонтерськими організаціями з метою протидії зовнішній агресії, автор, 

спираючись на загальні результати наведеної класифікації механізмів у галузі 

науки державного управління, визначив та охарактеризував такі механізми 

державного регулювання волонтерської діяльності щодо посилення 

обороноздатності держави: організаційний, правовий, соціальний та 

мотиваційний.  

Організаційний механізм – це система певних інструментів, методів, 

засобів, важелів та заходів, спрямованих на розвиток волонтерської 

діяльності в Україні у сфері проведення оборонної реформи в Україні з 

метою підвищення якості надання волонтерської допомоги сектору безпеки і 

оборони, ужиття ефективних заходів боротьби із псевдоволонтерами. 

Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-правових 

норм державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави, яка може бути реалізована 

шляхом: прийняття системного законодавства, спрямованого на 

врегулювання волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 

держави; узгодження правових норм з питань забезпечення  взаємодії 

волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади та 

сектором безпеки і оборони; упровадження Концепції залучення 

громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави, що сприятиме розвитку волонтерської 

діяльності, зокрема залучення волонтерів та волонтерських організацій до 

вирішення проблеми забезпечення обороноздатності держави. 

Соціальний механізм – це комплекс соціально-економічних заходів 

держави в особі її органів та посадових осіб, що підтримує громадську 

ініціативу щодо здійснення волонтерської діяльності, спрямований на 

реалізацію конституційних прав, свобод і законних інтересів волонтерів, 

отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають 

до діяльності волонтерів. 
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Мотиваційний механізм – це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 

які впливають на свідомість людини та визначають її поведінку, спрямовану 

на допомогу іншим, що ґрунтується на власній відповідальності за громаду 

або через переконання до здійснення волонтерської діяльності з метою 

забезпечення подальшого розвитку волонтерського руху.  

Основна роль полягає в спрямуванні на забезпечення подальшого 

розвитку волонтерського руху, доступність волонтерства для кожного 

громадянина держави, залучення волонтерів до процесів розвитку складових 

сектору безпеки і оборони, забезпечення прозорості та розширення напрямів 

волонтерської діяльності в державних та громадських організаціях з 

урахуванням її проведення під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій, 

оптимізацію взаємовідносин органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності, що в 

сукупності забезпечуватимуть обороноздатність держави. 

Тому реагування на сучасні виклики й загрози, зумовлені складною 

воєнно-політичною та економічною ситуацією, потребує реформування 

системи державного управління, проведення оборонної реформи в Україні, 

яка має відповідати масштабам наявних викликів і загроз національній 

безпеці України, висувають на порядок денний питання активізації 

волонтерського руху в Україні як інституту громадянського суспільства 

шляхом розвитку волонтерської діяльності в Україні, як-от: визначення 

повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської 

діяльності; удосконалення системи навчання волонтерів; упровадження 

формалізації трудових відносин у сфері волонтерства; підвищення рівня 

правового регулювання волонтерської діяльності; упровадження системи 

обліку волонтерів; ужиття ефективних заходів боротьби із 

псевдоволонтерами; розширення системи міжнародного обміну волонтерів 

світу тощо. 
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Рис. 2.1. Класифікація механізмів державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави 

 

Отже, на підставі аналізу характеристик вищезазначених механізмів та 

їхньої ролі щодо забезпечення подальшого розвитку волонтерського руху 

запропоновано авторське визначення механізмів державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
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обороноздатності держави як комплексу взаємопов’язаних організаційних, 

соціальних, правових та мотиваційних засобів координації та взаємодії 

органів держаної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності, спрямованих на забезпечення національної безпеки 

за допомогою розширення напрямів волонтерської діяльності в державних та 

громадських організаціях з урахуванням її проведення під час надзвичайних 

ситуацій чи бойових дій [103]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що сьогодні гостро постає 

питання потреби в ефективному розв’язанні проблем реформування сектору 

безпеки і оборони та проведенні оборонної реформи в Україні шляхом 

установлення тісного взаємозв’язку між теорією та практикою, координації і 

взаємодії держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності, чого 

неможливо досягти без подальшого розвитку державного управління та 

активізації волонтерського руху в Україні як інституту громадянського 

суспільства. 

 

1.3. Аналіз законодавчої та нормативно-правової бази забезпечення 

розвитку волонтерської діяльності в Україні 

 

Значущість волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності визнана на державному рівні, це твердження засвідчено в 

окремих законодавчих документах. Зокрема, нормативно-правова база у 

сфері волонтерської діяльності складається з національного законодавства, а 

також міжнародних документів.  

Фундаментом для формування законодавчої бази волонтерської 

діяльності України слугували такі міжнародні нормативно-правові акти. 

1. Загальна декларація прав людини. 

2.  Міжнародна конвенція про права дитини.  

3. Загальна декларація волонтерів, ухвалена 14 вересня 1990 р. у 

Парижі на XI Всесвітній конференції Міжнародної асоціації. 
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4.  Декларація про волонтерську діяльність, ухвалена в січні 2001 р. 

на  XVI Всесвітній конференції добровольців. 

5.  Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами. 

Відповідні положення Резолюції ООН та рекомендація щодо підтримки 

волонтерського руху пропонують урядам усіх держав включити 

волонтерство в національні плани розвитку як компонент з досягнення цілей 

сталого розвитку [54]. Отже, розкриємо зміст міжнародних документів, які 

надають право людині займатися волонтерською діяльністю. 

У Загальній декларації прав людини, ухваленій Генеральною асамблеєю 

ООН 10 грудня 1948 р., визначено, що кожна людина має право на свободу 

мирних зборів i асоціацій, а також ніхто не може бути примушений вступати 

до будь-якої асоціації [55].	   

Міжнародною конвенцією про права дитини, ухваленій у 1989 р., 

передбачено, що держави-учасниці визнають право дитини на свободу 

асоціацій і свободу мирних зборів. У Конвенції про права дитини визначено, 

що не можна застосовувати будь-які обмеження, крім тих, які застосовуються 

відповідно до закону та необхідні в демократичному суспільстві в інтересах 

державної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і моралі 

населення або захисту прав і свобод інших осіб [56].	   

Зазначені міжнародні нормативно-правові акти передбачали право 

людей на свободу мирних зборів та заборону примушувати людей вступати 

до будь-яких організацій без їхнього власного бажання.  

Установлено, що Міжнародна асоціація добровольчих зусиль 

починаючи з 1970 р. та щодва роки проводить Всесвітню конференцію 

волонтерів, на якій у 1990 р. в Парижі було ухвалено першу Загальну 

декларацію волонтерів. Згідно нею волонтерська діяльність розглядається як 

інструмент соціального, економічного, культурного, екологічного розвитку. 

Також у цій декларації підкреслюється, що волонтерство – це добровільний 



	  

	  

61 

вибір, що відображає особисті погляди й позиції: це активна участь 

громадянина в житті суспільства, що виражається, як правило, у спільній 

діяльності в межах різних асоціацій. Волонтерство сприяє покращенню 

якості життя, особистому процвітанню й поглибленню солідарності, 

реалізації основних потреб на шляху будівництва справедливішого і мирного 

суспільства, більш збалансованому економічному і соціальному розвитку, 

створенню нових робочих місць і професій.  

Декларація підтримує право кожної жінки, чоловіка та дитини на 

вільне об’єднання в спілки та волонтерську діяльність без будь-якої 

дискримінації відносно культурного та етнічного походження, 

віросповідання, віку, статі, фізичного, соціального чи економічного 

становища. Усі люди повинні мати право на вільне витрачання свого часу, 

таланту та енергії на користь інших людей чи громади, працюючи 

індивідуально чи в колективі і не сподіваючись на фінансову винагороду 

[57]. 

Також у січні 2001 р. у Амстердамі (Нідерланди) Міжнародною радою 

директорів Міжнародної асоціації волонтерських зусиль на XVI Всесвітній 

конференції волонтерів ухвалена Загальна декларація про волонтерську 

діяльність. У ній закріплено принципи діяльності: визнання права на 

волонтерство за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої 

раси, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та 

матеріального стану; повага гідності та культури всіх людей; надання 

допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі партнерства 

та братерства; визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їх колективному забезпеченню; перетворення волонтерства на 

елемент набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, 

стимулюючи при цьому ініціативу та творчість людей, надаючи кожному 

можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем. Волонтерська 

діяльність сприяє самореалізації, особистісному росту, саморозвитку 

особистості, успішній соціалізації, допомагає одержувати навички 
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взаємодопомоги та взаємопідтримки та має суспільно корисний характер 

[58].  

Так, Міжнародна рада директорів закликала всіх волонтерів заявити 

про віру у волонтерську діяльність як креативну та моделювальну силу й 

звернулася до лідерів країн світу з такими вимогами:  

– усім секторам об’єднати зусилля для створення потужних та 

ефективних місцевих волонтерських центрів як базових пунктів 

волонтерського руху; 

– урядам забезпечити право людини на волонтерську діяльність, 

зняти всі законодавчі перешкоди, які існують у країні, залучати волонтерів до 

своєї діяльності, надавати громадським організаціям ресурси для 

популяризації та підтримки ефективної мобілізації волонтерських сил та 

управління діяльністю волонтерів; 

– бізнесу заохочувати залучення працівників до волонтерської 

діяльності на благо місцевих громад та надавати людські та фінансові 

ресурси для розвитку відповідних інфраструктурних організацій;  

– подавати в пресі волонтерські історії та інформувати 

громадськість про волонтерську діяльність для залучення більшої кількості 

людей до волонтерського руху; 

–  закладам освіти заохочувати та сприяти залученню людей 

різного віку до волонтерської діяльності, створюючи можливість 

ознайомлення з волонтерською діяльністю через певні освітні програми та 

курси; 

– релігійним організаціям проголосити волонтерство своєрідною 

відповіддю на духовне покликання всіх людей до служіння; 

–  громадським організаціям створити дружнє організаційне 

середовище для волонтерів та надати людські та фінансові ресурси [57].	   

Наголошуємо, що в резолюції Генеральної асамблеї ООН волонтерство 

визначається як “традиційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, 

офіційне надання послуг та інші форми громадської участі в економічному та 
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соціальному розвитку, що приносять користь суспільству загалом, громадам і 

самим добровольцям” [59].	    

Також волонтерство є важливим компонентом будь-якої концепції, 

стратегії та програми, спрямованої на скорочення масштабів жебрацтва, 

сталий розвиток, зміцнення здоров’я, запобігання стихійним лихам, на 

управління й соціальну інтеграцію (подолання соціального відчуження і 

дискримінації).  

У черговій доповіді міжнародної організації “Волонтери ООН” 

зазначається: “Терміни, які визначають волонтерство в різних мовах і 

культурах, відрізняються один від одного, але цінності, які лежать в їхній 

основі: бажання внести вклад у загальне благо, свобода, воля, дух 

солідарності, відсутність очікування матеріального винагородження, – є 

загальними і універсальними. Добровольці мотивовані такими цінностями, як 

справедливість, рівність і свобода. У місії міжнародної організації 

“Волонтери ООН” до вже виділених вище сутнісних ознак волонтерства 

додається відповідальне ставлення до обов’язків [60].	   

Обов’язковими до виконання нашою державою є норми Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, підписаної 

21 березня 2014 р. У ст. 434 передбачено, що сторони домовилися 

заохочувати поглиблення співробітництва та обмін досвідом у галузі 

молодіжної політики та неформальної освіти для молоді, що спрямовано на 

сприяння молоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь поза 

освітньою системою, зокрема волонтерство, та визнання цінності такого 

досвіду [61].  

Пріоритетною для України є ухвалена Радою Європи 11 травня 2000 р. 

Конвенція про сприяння транснаціональній довгостроковій волонтерській 

службі молоді. Конвенція сприяє тому, щоб волонтерський рух України 

інтегрував в загальноєвропейський волонтерський рух. Саме тому 

Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в 
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Україні на 2016-2020 рр., затвердженою Указом Президента України від         

26 лютого 2016 р. № 68/2016, передбачено стимулювання волонтерської 

діяльності, зокрема опрацювання питання щодо участі України в 

Європейській конвенції про довгострокову волонтерську службу [62]. 	  

Таким чином дослідник міжнародного права Я.Буздуган відмічає 

прагнення ООН заохотити держави враховувати волонтерство в 

національних стратегіях соціально-економічного розвитку, знайти і зняти в 

законах усі бар’єри, які прямо або побічно заважають людям вести 

волонтерську діяльність, послабити податковий прес, що ставить волонтера в 

невигідне становище. ООН закликала світову спільноту надати волонтерам 

правовий статус і незалежний соціальний захист [63].  

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 

обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародноправовим 

документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з 

третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом [64].  

Безпосередньо в ст. 434 Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом передбачається сприяння молоді в отриманні знань, 

навичок і професійних умінь поза освітньою системою, зокрема 

волонтерство, та визначення цінності такого досвіду [65].	   

До цього варто додати, що відповідно до статей 469-470 Угоди про 

Асоціацію Україна – ЄС в листопаді 2014 р. було створено Платформу 

громадянського суспільства, яка складається з представників громадських 

організацій, асоціацій роботодавців та профспілкових об’єднань із України, 

із ЄС. Угодою також передбачено зміну підходів до відносин між 

профспілками, роботодавцями, неурядовими організаціями та державою у 

вирішенні соціально-економічних проблем [66].	   

За часів незалежності України державою видано низку законодавчих 

актів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху в Україні. 

Проаналізуємо основні правові акти, що визначають основи волонтерської 
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діяльності в Україні, повноваження та завдання державних органів України у 

цій сфері.  

Процес легітимації волонтерської діяльності в Україні розпочався із 

розпорядження Президента України від 22 березня 2001 р. № 67/200-1, “Про 

організацію проведення в Україні у 2001 р. Міжнародного року волонтерів”, 

яке зобов’язало органи державної влади забезпечити підтримку громадським 

організаціям [67].  

Також на створення організацій волонтерського типу вплинув Закон 

України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р. № 2460-XII, який 

узагальнено й досить поверхово визначав принципи створення, 

функціонування, звітності громадських організацій, проте конкретизації 

щодо типів об’єднань громадян та специфіки їхньої діяльності не містив, 

зокрема не пропонував визначення поняття “благодійництво” та “благодійні 

організації”, які дослідники визначають вихідними щодо волонтерства [68].	   

Отже, не беручи до уваги законів, які частково регулювали 

волонтерську діяльність в Україні, волонтерство офіційно визнано 

постановою Кабінету Міністрів “Про затвердження Положення про 

волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг” від 10 грудня 

2003 р. № 1895 (утратила чинність на підставі Постанови КМ № 711 від    

06 липня 2011 р.) та уперше визначено напрями волонтерської діяльності, які 

охоплювали: 

– надання допомоги у сфері соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата 

рухової активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, відсутність 

житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо);  

– надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у 

складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, 

безпритульністю, малозабезпеченістю,  конфліктами і жорстоким ставленням 

у сім’ї, а також було визначено шляхи надання волонтерської допомоги [69].	   
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Наступним Законом України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю” від 21 червня 2001 р. № 2558-III визначено поняття 

волонтерського руху, під яким розуміли добровільну, доброчинну, 

неприбуткову та вмотивовану діяльність, яка має суспільно корисний 

характер. Проте цей Закон лише частково визначив основні напрями 

державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю, які 

полягали в сприянні розвитку та підтримки волонтерського руху [70].  

У Законі України “Про соціальні послуги”, ухваленому Верховною 

Радою України 19 червня 2003 р., уперше на законодавчому рівні було 

зазначено, що волонтером є фізична особа, яка добровільно здійснює 

благодійну, неприбуткову та вмотивовану  діяльність, що має суспільно 

корисний характер [71].  

Також у 2003 р. розпорядження Кабінету Міністрів України утворено 

Координаційну раду з підготовки та проведення в Україні Міжнародного 

року волонтерів, метою якої була активізація волонтерського руху в Україні 

та посилення координації і взаємодії держави та суспільства у сфері 

волонтерської діяльності. Зокрема, на Координаційну раду покладалися такі 

функції: сприяти розвитку в Україні волонтерського руху, поліпшити 

надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально незахищеним 

громадянам; надавати Всеукраїнській школі волонтерів центру соціальних 

служб для молоді, осередкам Всеукраїнського громадського центру 

“Волонтер”, іншим об’єднанням громадян допомогу в роботі, спрямованій на 

підтримку соціально незахищених верств населення; узагальнити кращий 

вітчизняний досвід роботи волонтерів і вжити заходів щодо його поширення 

[72].  

Закон України “Про волонтерську діяльність” від 19 квітня 2011 р.      

№ 3236-VI є основним законодавчим актом, який регулює правові засади 

волонтерської діяльності, ухвалений перед проведенням в Україні ЄВРО-

2012. Також Верховною Радою України для організації проведення 
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чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. був ухвалений Закон “Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 

зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів” від 08 липня    

2011 р., який регулював організаційно-правові особливості забезпечення 

громадського порядку та безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на 

території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до 

національних та міжнародних вимог, а також деякою мірою регулював 

відносини, пов’язані з волонтерською діяльністю [73].  

Після кривавих подій під час Революції Гідності, анексії Криму і 

початку військових дій на Сході України волонтерська діяльність почала 

потужно розвиватися в безпековому та оборонному напрямах, про що 

свідчить внесення змін до Закону України “Про волонтерську діяльність” та 

ухвалення інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 

волонтерів та волонтерських організацій у сфері посилення обороноздатності 

України.  

Тому для досягнення національних цілей (стратегічних орієнтирів), 

визначених стратегічними документами у сфері національної безпеки щодо 

протидії зовнішній агресії та посилення обороноздатності України,                   

03 березня 2015 р. Верховною Радою ухвалено Закон України “Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо волонтерської діяльності”, зокрема 

значно доповнено Закон України “Про волонтерську діяльність”, зокрема 

щодо напрямів допомоги сектору безпеки і оборони, за якими здійснюється 

волонтерська діяльність, як-от:  

− надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних 

випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним 

особам; 
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− надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам 

державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції       

[74].  

Також Законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

волонтерської діяльності” передбачено дії, які стосуються реалізації 

державної політики у сфері волонтерської діяльності, здійснюваної 

Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 

іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 

межах повноважень [74].  

Не менш важливим кроком у цьому законі було закріплення гарантій, 

які полягають у виплаті одноразової грошової допомоги в разі загибелі 

(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми 

або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів. Також розширено права та обов’язки волонтерів [74].  

Безперечно, зміни до Закону “Про волонтерську діяльність” дещо 

покращили становище волонтерів, проте багато питань не було врегульовано 

та вирішено.	  

Наступна хвиля змін до Закону України “Про волонтерську діяльність” 

відбулася у 2018 р. шляхом ухвалення Верховною Радою Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України “Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях”, яким відкориговано напрями діяльності волонтерів, 

як-от [30; 75]:  

– надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
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антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, у результаті соціальних 

конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, 

внутрішньо переміщеним особам; 

– надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам 

державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції 

(ООС), здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях. 

Внесення змін до Закону України “Про волонтерську діяльність” 

остаточно утвердило значущість такої діяльності, яка передбачає надання 

допомоги Збройним Силам України, безпосередньої адресної допомоги 

військовим, які обороняють країну на території Донецької та Луганської 

областей [75].  

Наголошуємо, що діяльність волонтера не повинна суперечити законам 

України, а також міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. Волонтерська діяльність має відповідати 

та ґрунтуватися на законах, підзаконних нормативно-правових актах, які 

діють та є чинними на території України.  

Цим Законом визначено, що волонтерська діяльність − це добровільна, 

соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 

волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги	  [30].  

Тому, є потреба розкрити основний зміст концептуальних принципів 

волонтерської діяльності в Україні та її нормативно-правове наповнення.  

Науковці А.Капсько, О.Любарська, В.Назарук, В.Петрович та інші 

визначають у наукових працях основні принципи волонтерської діяльності, 
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які ґрунтуються на загальних засадах суспільства, серед яких вони 

виділяють:  

– альтруїзму (волонтер готовий до здійснення діяльності, 

спрямованої на вирішення важкої життєвої ситуації клієнтів);  

– безкорисливості (заснований на відсутності матеріальної 

зацікавленості у відносинах між волонтером і клієнтом);  

– гласності (полягає у відкритості волонтерської роботи для 

суспільного ознайомлення й обговорення);  

– гуманізму (виражається в дотриманні прав людини, вияві 

доброзичливості, толерантності);  

– добровільності (полягає в залученні до волонтерської роботи 

лише за власним бажанням);  

– законності (вимагає відповідності волонтерської роботи 

ухваленому законодавству України);  

– милосердя (полягає в готовності волонтера допомогти людям 

через співчуття);  

– самовідданості (висуває пріоритетність інтересів клієнта у 

волонтерській роботі);  

– співчуття (передбачає гуманне ставлення до клієнтів);  

– партнерства (є таким стилем відносин, що припускає 

неізольовану один від одного діяльність фахівця із соціальної роботи та 

клієнта) [76].  

Основні принципи волонтерської діяльності закріплені в “Загальній 

декларації волонтерів” та в Законі України “Про волонтерську діяльність”. 

Отже, розкриємо зміст основних принципів волонтерського руху, 

визначених у “Загальній декларації волонтерів”, як-от: 

– визнається право на об’єднання за всіма чоловіками, жінками та 

дітьми незалежно від їхньої расової приналежності, віросповідання, фізичних 

особливостей, соціального та матеріального становища; 

– базуються на повазі гідності та культури всіх людей; 
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– надаються допомога, безкоштовні послуги особисто або 

організовано в дусі партнерства і братерства;  

– визнають рівну важливість особистих і колективних потреб, 

сприяють колективному забезпеченню цих потреб;  

– ставлять мету перетворити волонтерство на елемент особистого 

розвитку, набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей шляхом 

стимулювання ініціативи та творчості людей, які при цьому мають 

можливість бути творцями, а не користувачами; 

– стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, 

колективну та міжнародну солідарність [77].  

Також волонтери та волонтерські організації в Україні керуються в 

діяльності принципами, закріпленими в Законі України “Про волонтерську 

діяльність”, як-от: законності, гуманності, рівності, добровільності, 

безоплатності, неприбутковості [30].  

Принцип законності – це відправні засади, незаперечні засадничі 

вимоги, які лежать в основі формування норм права	  [78].  

Принцип гуманності означає людяність, тобто вміння поважати й 

визнавати цінності людини, гідність кожної особистості загалом [79].  

Гуманність виявляється в повазі людини, у піклуванні про неї, зокрема 

в забезпеченні соціального захисту певним категоріям людей [80].  

Гуманність також охоплює доброту, моральність. Під час надання 

волонтерської допомоги волонтери насамперед поважно ставляться до 

людини, із співчуттям та роблять усе можливе, щоб забезпечити їй належний 

соціальний захист та надають підтримку малозабезпеченим сім’ям. 

Гуманність є пріоритетною засадою волонтерської діяльності. 

Принцип рівності визначає рівний обсяг прав, свобод та обов’язків 

юридичних та фізичних осіб [81].  

Принцип рівності можна визначити як гарантування кожному члену 

суспільства, незважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки (за винятком 

обставин, передбачених Конституцією й законодавством), однакових 
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можливостей для реалізації конституційних прав і свобод, покладення на 

осіб, які перебувають в однаковому правовому становищі, рівних обов’язків, 

а також забезпечення рівності всіх перед законом і судом [82].  

Принцип добровільності у волонтерській діяльності відіграє важливу 

роль, адже лише за добровільної згоди волонтера на волонтерську діяльність 

їхня праця буде ефективнішою та якіснішою.  

Принцип добровільності також виявляється в дотриманні волонтерами 

прав та обов’язків під час надання волонтерської допомоги. Конституція 

України проголошує, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-

яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи 

неналежність до політичних партій або громадських організацій [29]. 

Принцип гарантує кожній особі самостійно приймати рішення, чи бажає він 

займатися волонтерською діяльністю чи ні.  

Принцип безоплатності передбачає, що волонтери надають допомогу 

за власний кошт, тобто на безоплатній основі. Якщо за працю волонтерів 

будуть сплачувати кошти, то вона втратить своє значення. 

 Принцип неприбутковості волонтерства передбачає 

непідприємницький характер волонтерської діяльності, пов’язаний з 

відсутністю мети на отримання прибутку [83].  

 Основною метою діяльності волонтерів є не одержання прибутку, а 

провадження благодійної діяльності. 

Перелічені принципи, безперечно, відповідають загальним засадам 

суспільства, проте, на нашу думку, потрібно вдосконалити та доповнити 

Закон України “Про волонтерську діяльність” такими принципами:  

– свободи у виборі напряму волонтерської діяльності; 

– відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської 

діяльності; 

– самовдосконалення;  

– міжнародного співробітництва; 

– солідарності; 
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– моральності; 

– регулярності; 

– невідворотності покарання за злочини, проступки. 

Отже, розкриємо зміст зазначених принципів. 

Принцип свободи у виборі напряму волонтерської діяльності означає 

право осіб самостійно обирати, за яким напрямом буде надаватися 

волонтерська допомога. Цей принцип має на меті відрізнити волонтерство 

від іншої неоплачуваної роботи, певних обов’язків, з якими людина 

зіштовхується протягом життя. Волонтерство – це завжди питання вибору, і 

будь-який примус є неприйнятним. 

Принцип відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської 

діяльності передбачає, що кожна особа має вільний доступ до інформації про 

діяльність волонтерів. Окрім того, це один із найважливіших принципів 

демократизму, який полягає в невід’ємному праві кожного громадянина на 

отримання повної й достовірної інформації з будь-якого питання 

громадського життя, що не становить державної (військової) таємниці [84].  

Закріплення цього принципу на законодавчому рівні надасть змогу 

спростити доступ до інформації про волонтерську діяльність, а також буде 

сприяти залученню більшої кількості волонтерів. Зараз переважно в мережі 

Інтернет та через телебачення можна знайти інформацію про волонтерську 

діяльність. Було б доцільно в школах та університетах розповсюджували 

інформацію такого характеру, і таким чином більше людей мало б змогу 

долучитися до волонтерської діяльності. 

Принцип самовдосконалення у волонтерстві відіграє важливу роль. Під 

самовдосконаленням варто розуміти плідну роботу над собою й особистими 

якостями. Багато волонтерів та волонтерських організацій  визнає, що 

добровільна діяльність сприяє їхньому вдосконаленню, отриманні нових 

знань і навичок, умінь, допомагає самореалізуватися. Якщо людина не 

докладає жодних зусиль для розвитку своїх здібностей і своєї особистості, то 
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вона починає деградувати, а тому саме волонтерська дільність допоможе 

людям стати кращими та добрішими. 

Принцип міжнародного співробітництва у сфері волонтерської 

діяльності полягає в співпраці держав незалежно від розходжень у їх 

політичних, економічних і соціальних системах [85].  

Закріплення принципу міжнародного співробітництва у волонтерстві 

зобов’яже держави більше співрацювати задля розвитку волонтерства.  

Принцип солідарності волонтерської діяльності полягає в спільній 

відповідальності фізичних осіб, які займаються волонтерством, заснованій на 

особистій відповідальності і згоді, єдності і спільності інтересів. Існує думка, 

що солідарність − це усвідомлення масами спільних інтересів і готовність до 

дій, а також вона потрібна в повсякденному житті. Солідарність – це 

головний інструмент демократичних змін [86].  

Тому можна сміливо зазначити, що принцип солідарності в діяльності 

волонтерів вкрай необхідний, адже він закріплює засади спільних ідей 

волонтерів у подоланні певних проблем та досягненні спільних цілей під час 

волонтерської діяльності. 

Принцип моральності у волонтерській діяльності має загальне 

значення, так завдяки принципам та нормам моралі регулюється процес 

спілкування між особами, які надають волонтерську допомогу, та особами, 

які її отримують.  

Принцип регулярності волонтерської діяльності полягає в тому, що 

волонтерська допомога надається особам протягом тривалого часу, на 

постійній основі. 

 Принцип невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки і оборони України псевдоволонтерами ставить мету 

запобігти злочинам, які вчиняються такими особами.  
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Таблиця 1.1  

Принципи волонтерської діяльності 

 

Принципи 
волонтерства, 

закріплені в “Загальній 
декларації волонтерів” 

Принципи волонтерства, 
закріплені у Законі України 

“Про волонтерську 
діяльність” 

Запропоновані автором 
принципи 

у сфері волонтерської 
діяльності 

визнається право на 
об’єднання за всіма 

чоловіками, жінками та 
дітьми незалежно від 

їхньої расової 
приналежності, 

віросповідання, фізичних 
особливостей, 
соціального та 

матеріального становища 

законість 
 

свободи у виборі напряму 
волонтерської діяльності 

базуються на повазі 
гідності та культури всіх 

людей 

гуманність відкритості й послідовності 
політики 

 
надається допомога, 
безкоштовні послуги 

особисто або 
організовано в дусі 

партнерства і братерства 

рівність 
 

самовдосконалення 

визнають рівну 
важливість особистих і 
колективних потреб, 

сприяють колективному 
забезпеченню цих потреб 

добровільність міжнародного співробітництва 

ставлять мету 
перетворити 

волонтерство на елемент 
особистого розвитку, 
набуття нових знань і 
навичок, удосконалення 
здібностей шляхом 

стимулювання ініціативи 
та творчості людей, які 
при цьому мають 
можливість бути 
творцями, а не 
користувачами; 

безоплатність солідарності 

стимулюють почуття 
відповідальності, 
заохочують сімейну, 
колективну та 

міжнародну солідарність 

неприбутковість моральності 

  регулярності 
  невідворотності покарання за 

злочини, проступки. 
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Отже, автором удосконалено систему принципів волонтерської 

діяльності в Україні, що базується на: верховенстві права; обов’язку держави 

дбати про добробут і гармонічний розвиток власних громадян, гарантувати 

їм достатній життєвий рівень і соціальну захищеність; чіткому розмежуванні 

функцій і повноважень органів державного управління та громадських 

організацій (установ), які залучають до діяльності волонтерів; самостійності 

й добровільності прийняття рішення про участь у волонтерській діяльності; 

відсутності плати за волонтерську допомогу та безкорисливості; 

неприбутковості волонтерської діяльності, пов’язаної з відсутністю мети на 

отримання прибутку, зокрема цю систему доповнено такими принципами: 

добровільності; солідарності; рівності; моральності; регулярності; 

відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської діяльності; 

невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки і оборони України псевдоволонтерами. 

Сьогодні національна волонтерська діяльність в безпековому та 

оборонному напрямі розвинена найбільше, аналогів такої діяльності 

практично немає у світі. 

Зазначимо, що Законом України “Про волонтерську діяльність” 

передбачено низку гарантій для волонтерів під час надання волонтерської 

допомоги в районі проведення антитерористичних операцій (ООС), бойових 

дій та збройних конфліктів, які умовно можна поділити на загальні та 

спеціальні. 

Також Законом України “Про волонтерську діяльність” установлений 

віковий ценз для осіб, які виявили бажання займатися волонтерською 

діяльністю, що полягає в тому, що волонтерами можуть стати дієздатні 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють 

волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних 

батьків, батьків-вихователів або піклувальників. Особи віком від 14 до 18 

років не можуть надавати волонтерську допомогу в медичних закладах [16]. 



	  

	  

77 

Таблиця 1.2 

Гарантії волонтерської діяльності 

Загальні Спеціальні 
(діяльність яких пов’язана з наданням 
волонтерської допомоги в соціальному 

напряму) 

(діяльність яких пов’язана з наданням 
волонтерської допомоги в безпековому та 

оборонному напряму) 

– належні умови здійснення волонтерської 
діяльності, що охоплюють: 
1) отримання достовірної, точної та повної 
інформації про порядок та умови 
провадження волонтерської діяльності; 
2) забезпечення спеціальними засобами 
захисту, спорядженням та обладнанням. 
– зарахування часу здійснення 
волонтерської діяльності до навчально-
виробничої практики в разі її проходження 
за напрямом, що відповідає отримуваній 
спеціальності, за згодою навчального 
закладу; 
– відшкодування коштів волонтерам за 
наявності підтверджувальних документів: 
1) витрати на проїзд (включаючи 
перевезення багажу) до місця здійснення 
волонтерської діяльності; 
2) витрати на отримання візи; 
3) витрати на харчування, коли 
волонтерська діяльність триває більше 4 
годин на добу; 
4) витрати на проживання в разі 
відрядження волонтера до іншого 
населеного пункту для провадження 
волонтерської діяльності, що триватиме 
більше 8 годин; 
5) витрати на поштові та телефонні 
послуги, якщо волонтер здійснює 
волонтерську діяльність поза межами 
місцезнаходження волонтерської 
організації; 
6) витрати на проведення медичного 
огляду, вакцинації та інших лікувально-
профілактичних заходів, безпосередньо 
пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги. 

– у разі загибелі (смерті) волонтера під час 
надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних конфліктів сім’ї 
загиблого (померлого), його батькам та 
утриманцям виплачується одноразова грошова 
допомога в розмірі 500 прожиткових 
мінімумів, установлених законом для 
працездатних осіб; 
– виплата одноразової грошової допомоги в 
разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера внаслідок поранення (контузії, 
травми або каліцтва), отриманого під час 
надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних конфліктів 
у разі встановлення інвалідності I групи – 250 
прожиткових мінімумів, установлених законом 
для працездатних осіб; 
у разі встановлення інвалідності II групи – 200 
прожиткових мінімумів, установлених законом 
для працездатних осіб; 
у разі встановлення інвалідності III групи – 150 
прожиткових мінімумів, установлених законом 
для працездатних осіб. 
 
 
 

 

Вважаємо за необхідне внести зміни і доповнення до норми Закону 

таким положенням: “Особи, які досягли повноліття та є дієздатними, мають 
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право займатися волонтерською діяльністю за напрямом надання допомоги  

Збройним Силам України, військовим формуванням та правоохоронним 

органам.” Зазначеною нормою встановлено віковий ценз, який полягає в 

досягненні особою, яка бажає займатися волонтерством, 18-річчя задля 

власної безпеки осіб. 

Також пропонуємо внести зміни до ч. 3 ст. 7 Закону України  “Про 

волонтерську діяльність” шляхом доповнення її таким положенням: 

“Волонтер чи волонтерська організація, яка надає допомогу Збройним Силам 

України, військовим формуванням, правоохоронним органам, має право на 

отримання посвідчення волонтера АТО (ОСС).” Документ буде належним 

чином посвідчувати особу волонтера. Коли волонтери чи волонтерські 

організації доставляють допомогу військовим, вони долають сотні 

кілометрів, а також небезпечні блокпости. 

Зазначимо, що науковці та експерти неодноразово надавали пропозиції 

щодо внесення змін до Закону України “Про волонтерську діяльність” 

шляхом зарахування праці волонтерів як пільги при вступі до закладу вищої 

освіти. Автор підтримує висловлені пропозиції, адже це буде великим 

стимулом (мотивацією) для осіб, які займаються волонтерством. 

Також в європейських країнах широко практикується право надання 

волонтерам пільги при прийомі на роботу. Вважаємо, що зараз це актуально 

й для законодавства в Україні.  

Доцільно законодавцям урегулювати проблемні питання, які 

стосуються розмитнення товарів, котрі купують волонтери для армії за 

кордоном. До прикладу, потреби армії в автомобільному транспорті 

колосальні. Волонтери ввозять з-за кордону, оскільки їхня вартість там 

значно менша. Виникає потреба в розмитненні автомобілів, проте всім добре 

відомо, що зробити це не так просто, і на митниці волонтери витрачають 

значні кошти для того, щоб транспорт доставити в Україну. До речі, схожу 

практику свого часу застосувала Грузія, звільнивши від мита волонтерську 

допомогу та залучивши таким чином іноземну поміч на свою територію [87].  
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Зазначимо, що для обліку волонтерів АТО (ООС) Міністерством 

фінансів України був ухвалений наказ “Про затвердження Порядку 

формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції” від 

30 січня 2014 р., за допомогою якого було впроваджено реєстр, що містить 

інформацію про волонтерів АТО (ООС). Згідно з цим документом, волонтер 

АТО (ООС) – це фізична особа-благодійник, яка досягла 18-річного віку, 

проводить волонтерську діяльність на добровільній і безоплатній основі (на 

користь учасників АТО (ООС), внесена до Реєстру [88].  

Питання волонтерства в Законі України “Про благодійну діяльність та 

благодійні організації” розглядається в контексті визначення порядку 

формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції 

(ООС). У Законі передбачено, що Реєстр волонтерів антитерористичної 

операції (ООС) формується і ведеться центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на 

його офіційному веб-сайті [89].  

Для того, щоб відомості про волонтера антитерористичної операції 

(ООС) були включені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції 

(ООС), потрібно пройти декілька етапів. 

Таблиця 1.3  

Етапи включення до Реєстру волонтерів 
антитерористичної операції (ООС) 

 
1 етап Фізична особа подає заяву, а також копію документа про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 

2 етап Фізична особа повинна мати рахунок у банку для того, щоб подати 
довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів 
рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, призначених для 
здійснення благодійної діяльності. 

3 етап Включення посадовими особами до Реєстру волонтерів фізичних 
осіб, що подали заявку протягом одного робочого дня.  
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Реєстр волонтерів антитерористичної операції вкрай потрібний, адже за 

допомогою нього можна визначити кількість волонтерів АТО (ООС), а також 

запобігти існуванню псевдоволонтерів. 

Законом України “Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про 

благодійну діяльність та благодійні організації” від 02 вересня 2014 р.           

(№ 1663-VII) особам, які перебувають на державній або іншій публічній 

службі, дозволено здійснювати публічний збір благодійних пожертв для 

забезпечення боєздатності Збройних Сил України [90].  

Також до Податкового кодексу України були внесені зміни, які 

спрямовані на зменшення податкового тиску на благодійників. Зокрема, 

статтю 165 ПКУ доповнено п. 165.1.54, згідно з якою, до розрахунку 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не 

включається сума (вартість) благодійної допомоги: 

а) виплаченої (наданої) благодійниками, зокрема благодійниками – 

фізичними особами, внесеними до Реєстру волонтерів антитерористичної 

операції в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну 

діяльність та благодійні організації”; 

б) отриманої благодійниками – фізичними особами, внесеними до 

Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному 

Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” [107]. 

Вказані доходи не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, 

наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію. 

Наголошуємо, що на зміну антитерористичній операції (АТО), яка 

діяла на території України протягом тривалого часу, прийшла операція 

Об’єднаних сил (ООС), а тому вкрай потрібно внести зміни та доповнення до 

реєстру волонтерів та волонтерських організацій АТО щодо ООС. 

У зв’язку із захопленням частини Донецької і Луганської областей 

України багато людей були змушені покинути домівки та шукати притулку в 

інших областях. Тому Законом України  “Про забезпечення прав і свобод 
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внутрішньо переміщених осіб” визначено що, центральний орган виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах 

зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального 

захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з 

питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав 

депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, є 

відповідальним за забезпечення формування та ведення Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Центральні 

органи виконавчої влади взаємодіють з громадськими об’єднаннями, 

волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та 

фізичними особами з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб [91].  

Також у законі закріплено важливість наданої допомоги волонтерами 

внутрішньо переміщеним оособам. 

Проаналізувавши норми Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріам осіб, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740, 

виявили, що законодавцем установлені додаткові гарантії в разі загибелі 

(смерті) волонтера АТО (ООС) [92]. 

Зокрема, статус особи, на яку поширюється дія вказаного Закону 

України, надається: сім’ям осіб, які добровільно забезпечували (добровільно 

залучалися до забезпечення) проведення АТО і загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення АТО (зокрема провадження волонтерської 

діяльності за напрямом: надання допомоги Збройним Силам України, іншим 

військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної 

влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи 

воєнного стану, проведення АТО), перебуваючи безпосередньо в районах 

АТО у період її проведення [93].  
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Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 

установлені додаткові гарантії, якими передбачено, що умови, норми і 

порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців та 

членів їхніх сімей, поширюються також:  

– на осіб, які стали інвалідами (у зв’язку з пораненням, каліцтвом, 

контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою 

участю в АТО або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо 

в районах її проведення) та членів їхніх сімей; 

– членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО або забезпечення її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення [93; 108].  

 Ці законодавчо закріплені права та гарантії волонтерам, які брали 

участь в АТО та членам їхніх сімей, безумовно, не вирішують усіх проблем 

цієї категорії волонтерів, але наближають до встановлення державно-

громадського партнерства у сфері волонтерської діяльності [93].  

Волонтерська діяльність модернізується і набуває нових обертів, 

підтвердженням цього слугує прийняття нового Закону України “Про 

національну безпеку України” від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Закон 

визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні 

засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному 

громадянину захист від загроз.  

Законом України “Про національну безпеку України” передбачено, що 

громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю через 

громадські об’єднання, членами яких вони є. Громадським об’єднанням, 

зареєстрованим у встановленому законом порядку, гарантується можливість 

отримувати від державних органів, зокрема від керівників складових сектору 

безпеки і оборони, інформацію з питань діяльності цього сектору, крім даних 

з обмеженим доступом. Громадським об’єднанням надається можливість 
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здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно 

презентувати їхні результати, створювати для цього громадські фонди, 

центри, колективи експертів, а також проводити громадську експертизу 

проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції 

для розгляду відповідним державним органам. Члени громадських об’єднань 

мають право брати участь у громадських дискусіях та відкритих 

парламентських слуханнях з питань діяльності й розвитку сектору безпеки і 

оборони, питань правового та соціального захисту військовослужбовців та 

працівників розвідувальних і правоохоронних органів, зокрема звільнених у 

запас чи відставку, учасників бойових дій та членів їхніх сімей [94].  

Тепер розкриємо зміст стратегічних документів у сфері національної 

безпеки, які стосуються питань розвитку волонтерського руху в Україні та 

підвищення якості надання волонтерської допомоги сектору безпеки і 

оборони. 

Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 введено в 

дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про концепцію 

розвитку сектору безпеки і оборони України” від 04 березня 2016 р., у якому 

зазначено, що основними шляхами щодо сприяння участі громадських 

організацій у підвищенні готовності складових сектору безпеки і оборони до 

виконання визначених їм завдань є:  

– створення умов для залучення громадських організацій до 

військово-патріотичного виховання молоді, підготовки громадян до захисту 

Батьківщини;  

– удосконалення законодавчого забезпечення з питань розвитку 

волонтерського руху в Україні;  

– підвищення якості надання волонтерської допомоги; залучення 

громадськості до процесів розвитку складових сектору безпеки і оборони, 

зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, медичного та 

матеріально-технічного забезпечення, раціонального використання 

державних ресурсів [95].  
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Стратегічні підходи до процесу підвищення обороноздатності України 

в контексті нових викликів і загроз закладено в Стратегічному оборонному 

бюлетені України, затвердженому Указом Президента України від                  

06 червня 2016 р. № 240/2016, де визначено особливості проведення 

оборонної реформи в Україні, обумовлені складною воєнно-політичною, 

оперативно-стратегічною та економічною ситуацією, яка склалася внаслідок 

збройної агресії Росії проти України, окупації Російською Федерацією 

частини суверенної території України, здійснення реформи сприятиме 

консультативно-дорадчій, інформаційній та фінансовій підтримці сил 

оборони з боку громадянського суспільства та волонтерських рухів України 

[96].  

Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016 прийнята 

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки. Вона стала закономірним результатом 

реагування Української держави на основні тенденції та проблеми розвитку 

після Революції Гідності, зростання впливу організованої громадськості на 

різні сфери життєдіяльності [97].  

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки спирається на базові цінності відносин між 

демократичною державою і громадянським суспільством, зумовлена 

становленням такої спільноти як основи народовладдя та прагненням 

створити належні умови для ефективної взаємодії держави, громадянського 

суспільства та бізнесу задля модернізації України.  

Розвиток громадянського суспільства за системної державної 

підтримки дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, фінансові та 

технічні ресурси для надання соціальних та інших суспільно значущих 

послуг, сприяння процесу децентралізації державного управління і 

підвищення його якості, а також скоротити державні видатки і запобігти 

корупційним ризикам [98].  
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Сьогодні Президент України П.О.Порошенко відзначає важливість 

волонтерського руху в Україні й наголошує на тому, що українському 

волонтерському рухові немає аналогів у світі, “зокрема подив викликає те, 

що два роки тому соцопитування свідчили, що лише 13% українців готові 

були зі зброєю у руках боронити українську державу. А сьогодні 82% своєю 

конкретною справою підтримали Збройні сили України, підтримали захист 

держави: хтось перерахунком грошей через СМС, хтось активною участю у 

волонтерському русі, хтось у складі добровольчих батальйонів, 

підпорядкованих Збройним Силам України, брав до рук зброю і захищав 

Україну. Населення всіх куточків України продемонстрували, що таке 

насправді любити державу, любити Україну” [10].  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що Конституція України та 

низка законів України, зокрема “Про волонтерську діяльність”, “Про 

громадські об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні 

організації”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності 

держави”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 

питань оподаткування благодійної допомоги”, усі статутні закони регулюють 

діяльність волонтерського руху в Україні та є правовою основою розвитку 

волонтерської діяльності в Україні.  

Проведено системний аналіз законодавчої та нормативно-правової бази 

з питань правового регулювання волонтерської діяльності в Україні, який 

свідчить, що формування національної правової системи в цій сфері 

проходить складний процес гармонізації за міжнародно-правовими та 

загальноєвропейськими стандартами. 

Доведено, що наявний нормативно-правовий фундамент забезпечує 

чітку вертикаль відносин між органами державної влади та інститутами 

громадянського суспільства (громадськими об’єднаннями, благодійними 

організаціями, волонтерамами), спрощує роботу благодійних та 

волонтерських організацій, проте становить точкову реакцію на події, інколи 
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має тимчасовий характер. Тому прийняття системного законодавства, 

спрямованого на врегулювання волонтерської діяльності щодо посилення 

обороноздатності держави, дозволить створити умови для забезпечення 

розвитку якісно нового рівня цієї діяльності та взаємодії волонтерів 

(волонтерських організацій) з органами державної влади та сектором безпеки 

і оборони [102]. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні (цивільно-

військові) відносини в цій сфері, дав змогу встановити  основні проблеми 

системного законодавчого й правового регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави: низький 

рівень правового регулювання волонтерської діяльності в цій сфері; 

відсутність концептуальної правової бази з питань урегулювання 

адміністративно-правового статусу волонтерів АТО (ООС); недостатність 

правового врегулювання питань соціального захисту та відповідності 

законодавства сучасним реаліям, зокрема, проведенню антитерористичної 

операції на Сході України; неповний перелік організаційно-правових форм, у 

яких можуть створюватися волонтерські організації; відсутність Кодексу 

волонтерів – документу, дія якого розповсюджується на волонтерів та 

визначає основні принципи іхньої діяльності; наявність у чинній 

законодавчій та нормативно-правовій базі недоліків, що спричиняють 

розвиток зловживань у цій сфері; відсутність дієвого правового механізму 

покарання псевдоволонтерів [101]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі зазначається, що запорукою на шляху створення та побудови 

громадянського суспільства є розвиток волонтерської діяльності в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема в безпековій та оборонній. 

З’ясовано, що на українських землях про зародження волонтерської 

діяльності можна говорити під час створення різноманітних громадських 
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організацій, що опікувалися лікарнями для малозабезпечених, притулками, 

безкоштовними їдальнями, зокрема активно діяли організації Червоного 

Хреста, особливо під час російсько-турецької, російсько-японської та Першої 

світової воєн.  

Розкрито зміст базової категорії понятійно-термінологічного апарату, 

що стосується суспільного феномена волонтерства або волонтерської 

діяльності. Так, волонтерська діяльність щодо посилення обороноздатності 

держави є найбільш дієвою формою самоорганізації населення на 

добровільній основі щодо провадження волонтерської (суспільно корисної) 

діяльності що об’єднала зусилля громадянського суспільства і держави в 

боротьбі із зовнішньою агресією шляхом консультативно-дорадчої, 

інформаційної та фінансової підтримки сил безпеки і оборони з боку 

волонтерських організацій України. 

Запропоновано структурно-функціональну схему координації і 

взаємодії держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності щодо 

посилення обороноздатності держави. 

Запропоновано визначення наукових понять “державне регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави”, “структура механізму державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави” та “механізми державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави”. 

Набули подальшого розвитку механізми державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави (організаційний, правовий, соціальний, 

мотиваційний), основна роль яких полягає в спрямуванні на забезпечення 

подальшого розвитку волонтерського руху, доступності волонтерства для 

кожного громадянина держави, залучення волонтерів до процесів розвитку 

складових сектору безпеки і оборони, забезпечення прозорості та 
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розширення напрямів волонтерської діяльності в державних та громадських 

організаціях з урахуванням її проведення під час надзвичайних ситуацій чи 

бойових дій, оптимізацію взаємовідносин органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності, що в 

сукупності забезпечуватимуть обороноздатність держави. 

Визначено та охарактеризовано механізми державного регулювання 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави, 

зокрема організаційний, правовий, соціальний та мотиваційний.  

Проведено системний аналіз законодавчої та нормативно-правової бази 

з питань правового регулювання волонтерської діяльності в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 

2.1. Аналіз проблемних питань державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави 

 

Волонтерська діяльність в Україні вважається безкорисливою та не 

передбачає жодної матеріальної вигоди для волонтерів та волонтерських 

організацій. Волонтери важливі для кожного суспільства, тому що вони 

працюють без користі для себе, показуючи цим спільноті, що є в житті речі 

більш цінні, ніж отримання матеріальної нагороди. Волонтерська діяльність в 

Україні останнім часом набула масового характеру, що дозволяє говорити 

про неї як про суспільне явище та про важливу складову діяльності 

недержавних соціальних служб. Узагалі ж, волонтерство є запорукою 

успішного процвітання України.  

Характерною особливістю українських реалій є побудова та 

формування нового ставлення громадськості до волонтерської діяльності 

щодо посилення обороноздатності в умовах зовнішньої агресії. Масштаби 

теперішнього волонтерського руху в Україні не можуть залишати 

суспільство байдужим, а державу – другорядною, змушуючи до надання 

адекватної оцінки заслуг та визнання загалом.  

Феномен волонтерства в Україні став символом єдності громадян 

проти зовнішньої агресії і ознакою того, що в Україні міцніє громадянське 

суспільство. Проте волонтери та волонтерські організації під час надання 

благодійної допомоги зіштовхуються з низкою проблемних питань, які 

потребують негайного вирішення.  
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Гальмування процесу розвитку волонтерської діяльності в Україні 

спричиняє низка негативних факторів. Насамперед на розвиток  волонтерства 

впливає затягування реформ спрямованих на вихід із кризи в Україні 

прийнятих урядом та Верховною Радою України. Загалом в українському 

експертному середовищі поширеною набула є думка про відсутність на 

сьогодні комплексного підходу до реформування волонтерської діяльності в 

Україні [1].  

Простежуються труднощі з організацією волонтерської діяльності в 

Україні. Відсутність скоординованості дій всередині волонтерського сектору, 

брак компетенцій для розвитку організації чи об’єднання гальмує розвиток 

волонтерського руху. Організаторам такого процесу потрібно не тільки 

ознайомитися з історією руху інших країн, організувати роботу і контроль, 

навчитися складати робочі плани і ставити завдання для волонтерів, а й 

завжди враховувати думку і досвід самих добровільних помічників. Часто 

керівники організації, які залучають до роботи волонтерів, ігнорують їхнє 

навчання, сподіваючись тим самим заощадити кошти і час. Таке ставлення є 

хибним, оскільки зводить волонтерський рух до процесу використання 

безоплатної робочої сили. Відсутність навчання  для волонтерів та 

волонтерських організацій позбавляє останніх досягти певних здобутків у 

діяльності та гальмує розвиток та набуття навичок та компетенції останніх, 

що своєю чергою знижує мотивацію до роботи [2].  

Крім того, недостатнє законодавче регулювання волонтерської 

діяльності впливає на розвиток волонтерського руху в Україні. У країнах 

Європи діяльність волонтерських організацій регламентована 

законодавством. Згідно з законом, вони отримують незначні нематеріальні 

дивіденди, але це стимулює людей присвячувати час і зусилля волонтерській 

діяльності. Однак, чинна нормативно-правова база українського 

законодавства переважно не враховує реалій, і час від часу перешкоджає 

вирішенню волонтерами актуальних проблем. Законодавство, що писалось у 

мирний час, не враховує й половини потреб волонтерської діяльності під час 
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військових дій. Зі свого боку Верховна Рада України тривалий час не 

ухвалювала нових законодавчих актів та не вносила змін до чинних 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність волонтерів та 

волонтерських організацій. У нормативно-правовій базі відсутній порядок 

залучення волонтерів та волонтерських організацій для вирішення проблем 

забезпечення оборонноздатності держави. Верховна Рада України на 

пленарних засіданнях може місяцями розглядати зміни до законів, які 

регулюють волонтерську діяльність. Зокрема, відсутні на законодавчому 

рівні норми, які підтримують діяльність волонтерів та благодійних 

організацій, спрямовану на надання волонтерської допомоги Збройним 

Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях. 

Закон України “Про волонтерську діяльність” від 19 квітня 2011 р.        

№ 3236-V містить низку недоліків, які чітко виявляються на практиці і які 

варто усунути при доопрацюванні закону. Зокрема, перебування іноземців в 

Україні обмежується терміном у 90 днів, тим самим ускладнює діяльність 

міжнародних волонтерів й перешкоджає розвитку волонтерського руху в 

Україні [3].  

Залишається неврегульованим питання надання статусу “волонтерської 

організації” та “неформальних волонтерських груп”. Законом України “Про 

волонтерську діяльність” нечітко визначено повноважний центральний орган 

виконавчої влади, а також інші органи державної влади та місцевого 

самоврядування в межах повноважень у сфері волонтерської діяльності, а 

також відсутній чіткий перелік повноважень, які покладаються на органи 

державної влади та місцевого самоврядування в межах реалізації державної 

політики у сфері волонтерської діяльності. Cтаття 10 Закону України “Про 
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волонтерську діяльність” регулює питання надання волонтеської допомоги 

на підставі договору [4]. Цей договір про надання волонтерської допомоги в 

обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської 

допомоги в письмовій формі та має містити: опис волонтерської допомоги 

(завдання), період провадження волонтерської допомоги, права та обов’язки 

сторін, відповідальність за заподіяння збитків. Однак у Законі “Про 

волонтерську діяльність” відсутні норми, що регулюють питання укладення 

та застосування договорів про надання волонтерської допомоги під час 

надзвичайних ситуацій чи бойових дій.  

Змін потребують норми Закону України “Про волонтерську 

діяльність”, які передбачають здійснення обов’язкового страхування життя 

та здоров’я волонтерів, які надають допомогу сектору безпеки і оборони, 

адже кожного разу під час відправлення на Схід України, де проходять 

військові дії, вони ризикують життям.  

Проблемним питанням залишається надання волонтерам пільг, що 

охоплюють: 

– переваги під час вступу до закладів вищої освіти, а також при 

прийомі на роботу; 

– зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до 

навчально-виробничої практики в разі збігу з напрямом, що відповідає 

отримуваній спеціальності. 

У рекомендаціях ООН “Volunteerism and Legislation: a Guidance Note”  

чітко визначено, що національне законодавство повинне встановити, які види 

компенсацій мають право обґрунтовано отримувати волонтери і при цьому 

не розглядатися як “наймані працівники” в галузі трудового права. Має бути 

прямо передбачено, що дія положень про мінімальну заробітну плату не 

поширюється на волонтерів. Законодавство у сфері соціального забезпечення 

повинне створити умови, які дозволять учасникам займатися волонтерською 

діяльністю, не втрачаючи при цьому своїх пільг [5].  
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Ще однією прогалиною в законодавчій базі можна виокремити 

неприйняття відповідних законопроектів, спрямованих на подолання 

податкового тиску на волонтерів, а також норм, які б стимулювали 

волонтерів шляхом надання субсидій волонтерським організаціям. 

Законодавчими актами залишається неврегульованим надання 

волонтерам статусу “учасник бойових дій”. 

На думку військових, волонтери в зоні проведення АТО (ООС) 

ризикують життям та заслуговують на отримання відповідного статусу [6].  

Тож, прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення 

дозволить уникнути дискримінаційної ситуації та буде позитивно сприйнято 

в суспільстві. 

Науковець К.Ю.Галушко зазначає, що внесення змін до законодавчих 

актів, що регулюють волонтерську діяльність, украй потрібна, адже 

нормативно-правове забезпечення волонтерської діяльності є одним з 

ключових аспектів взаємовідносин держави та суспільства, оскільки 

встановлює певні межі та правила – норми, що регулюють цю діяльність [7].  

Окрім того, масового поширення набули проблеми, пов’язані з 

оподаткуванням та законністю діяльності волонтерів, пов’язаної із наданням 

волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони. На сьогодні волонтери та 

інші представники громадянського суспільства, з одного боку, перебувають 

поза законом. Перед тими, хто надає допомогу військовим в АТО (ООС), 

стоять дві основні загрози. Перша з них полягає в збиранні коштів на 

банківські картки, за яке передбачено накладення адміністративного 

покарання у вигляді штрафів за несплачені податки. Усі категорії волонтерів, 

задіяних в АТО (ООС), повинні зареєструватися в реєстрі АТО (ООС). За 

наявності мінімального набору підтверджувальних документів їх звільнять 

від сплати податку на дохід фізичних осіб, якщо зібрана фондом або 

волонтером сума становить до 1000 мінімальних зарплат. На сьогодні це        

1 млн 218 тис. грн. Допомога, зібрана понад цю суму, оподатковується. Тому 

волонтерам, які мають намір далі надавати допомогу сектору безпеки і 
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оборони, варто реєструвати фонд для того, щоб не сплачувати податки за 

благодійну діяльність. 

Друга загроза стосується саме благодійних фондів створених для 

допомоги АТО (ОСС). Їх можуть звинуватити в нецільовому використанні 

коштів під здійснення волонтерської діяльності [8].  

Наступним проблемним питанням державного регулювання 

волонтерської діяльності є відсутність оптимізації взаємовідносин органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності, що в сукупності забезпечуватимуть 

обороноздатність держави. 

Пропозиції з боку української влади щодо використання потенціалу 

волонтерських організацій на окупованих українських територіях відсутні 

[9].  

На жаль, державний сектор не бажає повністю залучати компетентних 

волонтерів до процесу формування та реалізації державної політики. Силові 

структури не запозичують позитивного досвіду роботи волонтерів у 

підрозділах Міністерства оборони України, де в листопаді 2014 р. вісім 

волонтерів із проекту “Волонтерський десант” стали консультантами. Їхнім 

завданням було підсилення й оптимізація роботи міністерства та його 

структурних підрозділів, служб, зокрема, департаменту держзакупівель. 

“Волонтерський десант” також заклав основи інституційних змін у 

Міністерстві оборони України, і вже на початку 2015 р. реформи та 

нововведення стали набувати системного характеру. Наказом Міністра 

оборони України було створено Проектний офіс реформ, метою якого стало 

комплексне та експертне ведення процесу реформування цього міністерства 

[10]. 

Представники волонтерських організацій зробили роботу Міністерства 

оборони України більш відкритою та ефективною, що значно покращило        

матеріальне забезпечення військ. Представникам таких організацій були 

запропоновані посади в Департаменті державних закупівель та постачання 
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матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, службах тилу 

Збройних Сил України з метою проведення оперативного моніторингу 

переліку цінових пропозицій та інформації щодо постачання та своєчасної 

закупівлі майна, пально-мастильних матеріалів, продовольства [13].  

Створення рад волонтерів або залучення до роботи кваліфікованих 

волонтерів до співпраці із такими військовими структурами, як Міністерство 

внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України, 

Національна поліція України, Державна міграційнійна служба України, 

Національна гвардія України, дозволило б прискорити процес реформування 

вітчизняного силового блоку, сприяло б налагодженню інформаційного 

обміну та віднаходженню найкращих способів задоволення потреб 

суспільства [11]. 

Відсутність системи громадського контролю над сектором безпеки і 

оборони України, що полягають у здійсненні контролю за фінансовими 

процесами, є ще одним проблемним питанням, яке потребує негайного 

вирішення. 

В Україні волонтерські організації змушені підміняти в деяких 

випадках державу у більш значущих питаннях: забезпечення 

обороноздатності країни, турбота про поранених та переселенців, хоча 

кожного року на такі цілі виділяється все більше бюджетних коштів, які 

можуть бути використані не на встановлені цілі. Вирішення цієї проблеми – 

участь волонтерів у контролі за всіма фінансовими процесами: у кожній 

державній закупівлі військовим відомством, в освоєнні цільової міжнародної 

допомоги, тотальному нагляді за всіма державними програмами й витратами 

щодо переселенців – допоможуть побороти корупційні ризики [12].  

Було б доцільним, якби держава популяризувала волонтерський рух в 

Україні. Державні інституції повинні приділяти увагу розвитку цього руху, 

виділяти кошти на проведення соціальних акцій, реклами. Владні інституції 

не забезпечують та не сприяють на належному рівні поширенню інформації 

про волонтерську діяльність через пресу, радіо, телебачення або мережу 



	  

	  

106 

Інтернет. Не поширюються інформаційні матеріали з висвітлення кращих 

волонтерських практик у форматі соціальної реклами, журналістських 

розслідувань, окремих тематичних програм, щодо стану волонтерської 

діяльності в секторі безпеки і оборони, відсутня актуальна інформація щодо 

збору коштів на потреби армії або лікування поранених військових [13].  

Також простежується низький рівень правової допомоги волонтерам та 

волонтерським організаціям. У кожній області України при Міністерстві 

юстиції України функціонують Центри безоплатної правової інформації та 

консультацій, які в змозі надавати безоплатну допомогу волонтерам при 

вирішенні проблемних питань. Однак, лише  п’ять Центрів правової 

інформації та консультацій з Волинської, Херсонської, Київської, 

Харківської та Чернігівської областей реалізовували спільну ініціативу 

“Підвищення рівня правового захисту військовослужбовців, учасників АТО 

та членів їх сімей шляхом надання правової допомоги та здійснення 

моніторингів”. Голова ГО “Центр Правової Допомоги” Олена Матвійчук 

повідомила, що учасники АТО найчастіше звертаються до Центрів правової 

інформації та консультацій з питань мобілізації, отримання статусу учасника 

бойових дій, пільг, допомоги із місцевого бюджету, медичного чи 

матеріального забезпечення, надання земельних ділянок [14]. Було б 

позитивно, якби інші області України запровадили такий досвід перелічених 

областей. 

Учена О.В.Панькова виділяє ще одну проблемну ситуацію, з якою 

зіштовхуються волонтери, полягає вона в недостатньому контролі за 

подальшою долею майна, переданого волонтерами. Неодноразово 

зазначалось, що на результати волонтерської допомоги впливає недостатня 

увага до обліку зібраних коштів і майна, що передається, а також подальшого 

контролю. В окремих випадках наслідком стає зловживання отриманою 

допомогою, її привласнення та торгівля нею. Не завжди є можливість 

оцінити реальні потреби особи (сім’ї, військового підрозділу) в отриманні 
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допомоги. Наслідком стає зростання споживацьких настроїв і недоотримання 

допомоги тими, хто дійсно її потребує [15].  

Не менш важливим проблемним питанням є боротьба із 

“псевдоволонтерами” і випадки зловживань з боку волонтерів, через яких 

справжні помічники АТО (ООС) втрачають значний відсоток людей, готових 

допомагати військовим на Сході України. Ошукані такими шахраями, люди 

перестають довіряти волонтерам і відмовляються перераховувати кошти на 

благодійність. Крім того, псевдоволонтери дискредитують роботу справжніх 

волонтерів та підривають довіру до волонтерського руху загалом. Аби не 

потрапити на шахрая, варто знати, що справжній волонтер, який збирає 

кошти на допомогу сектору безпеки і оборони, повинен при собі мати: 

– скриньку для пожертвувань з одноразовою пломбою і номером; 

– посвідчення волонтера; 

– копію реєстраційних документів фонду, учасником якого є волонтер; 

– статут фонду; 

– належно оформлений документ (зазвичай – довіреність), яким фонд 

довіряє волонтерові збирати кошти на певні цілі; 

– за наявності уніформу з символікою фонду;  

– пакет документів, що містить дозвіл від Міністерства оборони 

України, батальйону або завідувача частини, якщо благодійна допомога 

надається сектору безпеки і оборони, а якщо ж допомога збирається для 

пораненого бійця, то мають бути вказані особисті дані солдата, письмовий 

дозвіл від сім’ї або від самого бійця; 

– наявність інформації стосовно рахунків для готівкової та 

безготівкової допомоги, а також обізнаність щодо пунктів прийому речей або 

іншого виду допомоги [16]. 

Волонтери на вимогу осіб, які здійснюють пожертви зобов’язані 

надавати інформацію стосовно прізвищ очільника волонтерської організації 

та її регіональних представників, відомості щодо адрес офісів, де працюють 

останні. Якщо особа не володіє зазначною інформацією, це свідчить про те, 
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що, ймовірно, ви маєте справу з шахраями. Слід негайно повідомити про цей 

факт до Національної поліції України. 

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України на офіційному сайті 

оприлюднює список  “волонтерських” організацій, представники яких 

шахрайським способом збирають кошти на потреби АТО (ОСС) [17].  

Слушно зауважує активіст Дорожнього контролю С.Круглов, що 

справжні волонтери не є жебраками: вони не ходять зі скриньками по 

маршрутках, не чіпляються до людей та не стоять на перехрестях, а також 

існує неписане правило, що волонтери не набридають людям, не 

нав’язуються, бо це хоч юридично не заборонено, але морально неправильно 

[18].  

Також не визначено жодного порядку звітності волонтерів про 

використання благодійних пожертв на цілі АТО (ООС), що допожуть 

боротися із розтратою коштів, що надходять до благодійників [19].  

 О.В.Панькова зазначає, що  у волонтерських організаціях визріло 

проблемне питання, яке полягає у відсутності достатньої координації 

волонтерів між собою. Це обмежує ефективність волонтерської діяльності. 

Одним з чинників є амбіції волонтерів та їхнє прагнення робити все 

самостійно, що є виявом активної позиції. Інший важливий чинник – 

відсутність ефективних механізмів і центрів координації. Саме на подолання 

цієї проблеми спрямовано налагодження процесів матеріального 

забезпечення через структури МОУ, а також створення волонтерами 

логістичних центрів і електронної системи обліку потреб 

військовослужбовців [20].  

Зниження обсягів допомоги з боку населення України, представників 

діаспори та інших благодійників простежується серед благодійників. Для 

частини волонтерів та волонтерських організацій це означає відсутність 

ресурсів для реалізації діяльності та неможливість її продовження. 

Висловлюють кілька причин такої ситуації:  
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– “звикання” населення до ситуації збройного конфлікту на Сході 

України та його наслідків;  

– об’єктивні соціально-економічні фактори, пов’язані з економічною 

ситуацією в країні (девальвація гривні, підвищення комунальних тарифів, 

погіршення економічної ситуації в країні); 

 – послаблення моди на волонтерство та благодійництво [21].  

Брак високаліфікованих військових-психологів волонтерів, які вміють 

працювати з посттравматичним синдромом є ще однією проблемою, яка 

потребує нагального вирішення. Волонтерка Інна Ткачова з Товариства 

ветеранів АТО зазначає, що військовий психолог від “цивільного” 

відрізняється тим, що він реально розуміє ситуацію, у яку потрапив боєць, 

тому що він або сам бував у зоні бойових дій, або має достатньо досвіду 

роботи з солдатами. На думку Інни Ткачової, іноді проблема полягає в тому, 

що декотрі психологи-волонтери ставлять не ті завдання: замість того, щоб 

дійсно допомогти іншим, вони прагнуть підвищити свою самооцінку. Ще 

одна перепона, яку доводиться долати психологам, – те, що деякі українці, 

особливо чоловіки, традиційно з підозрою ставляться до професії з коренем 

“псих”, убачаючи в психологах і психіатрах загрозу власній мужності. 

Повернувшись з війни, солдати зовсім по-іншому сприймають мирну 

реальність, ніж люди, які ніколи не чули вибухів. Декого з солдатів 

відштовхує ще й те, що психологами в Україні переважно працюють жінки. 

За оцінками Тетяни Конрад з Психологічної кризової служби, їх у цій сфері 

близько 80 % [22].  

Спостерігається психологічне виснаження та вигорання волонтерів, які 

впродовж 2014 р. та дотепр активно допомагають військовим та мешканцям 

зони АТО (ООС) на Сході України. Дослідження показало: люди, які 

впродовж останніх чотирьох років невтомно допомагають українцям, теж 

потребують  підтримки та перезавантаження [23]. Напружений ритм життя 

протягом довгого часу, постійні стреси та навантаження призводять до 

“виключення” з активної діяльності. Додатковим демотиваційним чинником 
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може стати відсутність системної підтримки волонтерської діяльності з боку 

суспільства та державних структур [24].  

Також залишається не до кінця вирішеним питання щодо проходження 

волонтерами акредитації для надання дозволу на допуск волонтерської 

діяльності для сектора безпеки і оборони, а також іншим державним 

структурам. Частина волонтерської спільноти виступає проти прийняття 

такого документу – частина визнає потребу такого регулювання, 

але пропонують долучити до підготовки інструкції самих волонтерів і 

представників військово-цивільного співробітництва як тих, хто знає 

особливості волонтерської діяльності. Проект інструкції стосовно 

акредитації волонтерів передбачає таке: волонтер для виїзду в зону 

проведення ООС повинен отримати картку (акредитацію). Для отримання 

картки волонтер має передати військовим (до Генерального штабу ЗСУ) свої 

особисті дані: номер паспорта; місце проживання згідно з пропискою та 

фактичне; особистий номер телефону та адресу електронної пошти. Також 

треба вказати назву й дату реєстрації волонтерської організації. Копії цих 

документів і фотографію волонтер передає в департамент цивільно-

військового співробітництва. Координатор Білоцерківської волонтерської 

групи  Юрієм Москаленком пропонуєя розробити систему перепусток для 

волонтерів, залежно від сфери їхньої діяльності на Сході України [25]. 

 На думку Ю.Москаленка, перепустки мають отримати волонтери, які 

працюють з дитячими будинками та прифронтовими госпіталями; ті, хто 

їздить до батальйонів і бригад; перепустки повинні мати ті з волонтерів, хто 

працює  “в окопах“ тощо [25].  

Деякі актівісти стверджують, що до процесу розроблення Інструкції 

акредитації волонтерів варто підключати самих волонтерів, адже їм відомі 

всі проблемні питання, з якими вони зіштовхуються під час надання 

волонтерської допомоги. Однак, на цьому етапі не вироблено остаточної 

позиції, яким чином має відбуватися процес акредитації волонтерів. 
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Корупція гальмує процес еволюції правової системи, що 

унеможливлює наближення України до передових світових показників рівня 

життя. Відсутність дієвих важелів боротьби з корупцією, поширення 

корупціогенних ризиків практично на всі сфери суспільного життя та 

лояльне ставлення частини громадян до вказаного явища призвели до того, 

що корупційна діяльність на всіх щаблях влади паралізувала проведення 

реформ, визначених керівництвом держави як пріоритет розвитку 

громадянського суспільства [26].  

Вирішення проблемних питань стане важливим кроком у розвитку 

волонтерського руху в Україні, сприятиме доступності волонтерства для 

кожного громадянина держави незалежно від віку, статі, релігійних та 

політичних переконань, забезпечення прозорості та розширення напрямів 

волонтерської діяльності та посилить обороноздатність держави [126]. 

 

2.2. Сучасний стан та аналіз особливостей державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в умовах зовнішньої агресії 

 

Волонтерство є фундаментом громадянського суспільства. Без участі 

волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без 

них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями владних 

інституцій та бізнесу. 

Стан, у якому перебуває Україна, кидає виклик всьому громадянському 

суспільству на дієздатність та загальнонаціональну консолідацію. 

Громадянський сектор, представлений волонтерським рухом, відіграє 

важливу роль у цьому поцесі. Кризовий стан у державі досить часто 

приводить до виникнення нових ідей, активізації певних не надто помітних 

неприбуткових організацій, а також вихід на поверхню всіх латентних 

проблем, які вже довгий час крились глибоко в соціальній структурі. Саме 

тому військова агресія Російської Федерації проти України спонукала 

українців згуртуватися задля збереження незалежності держави [125]. 
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З початку проголошення незалежності України волонтерська діяльність 

розвивалася повільно та більше в соціальному напряму, зокрема допомога 

надавалася малозабезпеченим, безробітнім, багатодітним, особам з 

інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним 

верствам населення. Окрім того, волонтери долучалися до проведення 

заходів пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, 

збереженням культурної спадщини, а також проведенням масових 

спортивних, культурних заходів. 

Установлено, що до 2014 р. волонтерський рух в Україні розвивався 

досить слабо, у порівнянні з іншими країнами світу. Згідно з рейтингом 

World Giving Index, у 2010 р. Україна займала лише 150 місце. 

Однак, знаковим для волонтерства в Україні став 2013 р., який сприяв 

розвитку цілого ряду волонтерських рухів. Поштовхом стала відмова 

керівництва держави підписати Угоду про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом і силового розгону мітингу студентів у Києві 30 листопада       

2013 р., яке згодом переросло в Революцію гідності. Саме під час подій на 

майдані волонтери взяли на себе велику частину роботи, яка полягала в 

організації польової кухні, установленні наметів, наданні потрібної 

інформації. Можна стверджувати, що події Революції Гідності сприяли 

виникненню волонтерського руху – важливої складової громадянського 

суспільства і головної рушійної сили реформування країни. 

Згодом через агресивні дії незаконних збройних формувань в окремих 

районах Донецької та Луганської областей, які призвели до припинення 

діяльності місцевих органів влади, керівництво держави прийняло рішення 

щодо проведення на цих територіях антитерористичної операції та виконання 

завдань територіальної оборони. Для безпосереднього управління силами 

і засобами, які залучалися до участі в проведенні антитерористичної операції, 

був створений оперативний штаб на чолі з керівником Антитерористичного 

центру при Службі безпеки України [125].  
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Органи державної влади, усіх ланок воєнної організації України, 

органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, 

національної економіки виявились непідготовленими до переведення з 

мирного на воєнний стан та надання відсічі збройній агресії. Їхні дії в перші 

місяці протистояння агресії характеризуються розгубленістю та 

бездіяльністю [27].  

Саме в той момент на допомогу владним інституціям прийшли 

волонтери та благодійники, що стали новими лідерами в суспільстві. Багато 

громадських ініціатив, що виникли під час Революції Гідності і були 

спрямовані на допомогу протестувальникам на Майдані, згодом 

переорганізувалися на допомогу Збройним Силам України, Національній 

гвардії України, добровольчим батальйонам, вимушеним переселенцям з АР 

Крим та Сходу України [28].  

На превеликий жаль, точної дати створення волонтерського руху, 

спрямованого на допомогу сектору безпеки і оборони, зокрема щодо 

посилення оборонноздатності держави, назвати не можна. Орієнтовно цією 

датою є 20 лютого 2014 р. – початок російської інтервенції до АР Крим. 

Вирішальну роль у процесі формування волонтерського руху, який 

активно надає допомогу армії, відіграли два фактори: патріотичний підйом у 

суспільстві, що призвів до появи безпрецедентної кількості волонтерів й 

благодійників; менеджерські якості керівників волонтерських організацій 

[29].  

За результатами наших досліджень, інтерв’ю з провідними 

волонтерами країни, розміщених у мас-медійному просторі України, було 

виявлено основні мотиви участі у волонтерській діяльності:  

– реалізація соціально відповідальних громадських ініціатив, 

спрямованих на розв’язання нагальних соціальних та інших проблем 

власними силами, силами громади; 

 – виконання обов’язку перед собою і перед суспільством за 

принципом: “Якщо не я – то хто?”;  
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– бажання громадянина добровільно і безоплатно надати допомогу тим, 

хто її потребує, реалізувати моральні та релігійні принципи, відчути себе 

потрібним і корисним для інших; 

 – самореалізація людини, подальше професійне зростання; 

– отримання морального задоволення від вдячності людей, яким надано 

допомогу; 

 – отримання широких можливостей мати доступ і розпоряджатися 

фінансовими та іншими ресурсами тощо [28; 30].  

Водночас основними адресатами, яким надавалася масова волонтерська 

допомога у період військових дій, є: 

– українська армія; 

– поранені бійці АТО;  

– полонені військові із зони АТО та їхні сім’ї; 

– сім’ї вимушених переселенців з Криму та Донбасу; 

– сім’ї бійців  учасників АТО, сім’ї загиблих;   

– мирне населення в зоні АТО [28; 30].  

Окремої уваги заслуговують напрями волонтерської діяльності, 

спрямованої на допомогу сектору безпеки і оборони України. Дослідники 

проблем волонтерської діяльності погоджуються з тим, що вичерпний 

перелік видів та напрямів волонтерської діяльності скласти неможливо.  

Одним з успішних методів волонтерської допомоги силовим 

структурам є надання адресної допомоги окремим підрозділам. Поширення 

набула практика, коли допомога адресується не керівництву підрозділів, а 

безпосередньо особовому складу. Волонтери це пояснюють наявністю 

випадків, коли ресурси не доходять до адресата [57]. 

З багатьох напрямів роботи волонтерів, спрямованої на протидію 

зовнішній агресії та її наслідкам, виділимо основні, якими опікуються 

найбільше. 

Найбільш поширений вид волонтерської діяльності під час військових 

дій – це агрегація та забезпечення українських військових, залучених до АТО 
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(ООС), необхідними ресурсами, що охоплюють: продукти харчування, одяг, 

амуніцію, автотранспорт, військові приладдя та інше. Заклик щодо їхнього 

збору сформованими в соціальних мережах волонтерськими групами був 

підтриманий небайдужими людьми в Україні та за її межами. Відчутну 

підтримку волонтерському руху надає українська діаспора, представники 

якої пересилають до України грошові перекази, медичні препарати, приціли, 

господарські товари [31; 32].  

Волонтери та волонтерські організації  активо надають військовим на 

Сході України  технічну допомогу, яка полягає у відновленні старих, 

ремонті, удосконаленні та бронюванні бойових машин [127]. 

Досить потужно у волонтерському русі представлений медичний 

напрям. Так, волонтери-медики були задіяні під час збору медикаментів на 

потреби учасників громадського протистояння (євромайданів) та силових 

структур у зоні проведення АТО. При цьому вони створювали власні групи 

та входили до добровольчих батальйонів, надавали медичну допомогу 

вприфронтових лікарнях та забезпечували їх необхідним обладнанням. І саме 

волонтери-медики до налагодження стабільної роботи медичних служб під 

час бойових дій здійснювали їхні функції [32]. 

Міністерством оборони України також сформовано Координаційний 

штаб волонтерів “Сармат” під керівництвом Олексія Ліпіріді. Представники 

Штабу працюють у зоні бойових дій і сприяють вирішенню проблем з 

тиловим та медичним забезпеченням, наданням статусу учасника АТО та 

бойових дій, виплатами бійцям, а також відстежують представлення їх до 

нагород. Через високу довіру волонтерам їм надано можливість 

контролювати використання благодійних пожертв, для чого упорядковано 

їхній збір та унормовано фінансове забезпечення потреб національної 

оборони держави, заходів з мобілізації Збройних Сил України за рахунок 

фізичних та юридичних осіб [33].  

Варто відзначити вагомий внесок українських громадян, які у 

волонтерській роботі використовують комп’ютерні технології. Так, під час 
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проведення євромайданів вони створювали сайти, які забезпечували 

інформаційну підтримку, допомагали координувати спільні протестні дії. 

Події на Сході України перепрофілювали діяльність ІТ-волонтерів, які 

почали займатися розробкою електронних планшетів для артилеристів, 

автоматизацією армійських систем зв’язку, створенням безпілотних 

літальних апаратів [34; 35].  

Правозахисний напрям у діяльності волонтерів переважно був 

спрямований на захист прав людей, що потрапили у важкі життєві ситуації. 

Так, волонтери-юристи відслідковували та намагалися протидіяти в 

правовому полі незаконним діям влади під час проведення євромайданів. 

Сьогодні вони допомагають вимушеним переселенцям оформити належні 

документи, входять до переговорних груп, які займаються звільненням 

заручників та пом’якшенням умов їхнього утримання [35]. 

Волонтерські організації активно надають допомогу переселенцям із 

Криму та зони АТО (ООС). Волонтерська допомога полягає в допомозі із 

пошуку житла та роботи, наданні особам гуманітарної, юридичної та 

психологічної допомоги. Також волонтери найбільш вразливим верствам 

населення, які пережили військові дії, допомагають призвичаїтися до нового 

місця проживання та адаптуватися в соціумі.  

І нарешті остання велика група волонтерських організацій – групи з 

пошуку зниклих безвісти та звільнення полонених. Насамперед зазначимо, 

що важливим аспектом діяльності цієї групи волонтерів є ідентифікація 

власне зниклих безвісти, адже в умовах військових дій не завжди можна 

однозначно стверджувати, чи людина загинула, чи потрапила в полон, чи 

самовільно залишила частину. Офіційно облік загиблих та померлих 

військовослужбовців регулюється відповідними наказами, зокрема 

Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України 

(затверджена Наказом Міністерства оборони України № 333 від 26 травня 

2014 р.). Інструкція зобов’язує військові частини за місцем служби 

військовослужбовця або відповідні кадрові органи провести розслідування 
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причин зникнення упродовж 15 днів, після чого військовослужбовці 

виключаються зі списків особового складу частини [36].  

Гнучкі форми волонтерської діяльності виявилися найбільш 

продуктивними, які в обхід бюрократичних процедур за умов 

екстраординарних обставин приводили до економії часу, що позитивно 

вплинуло на якість волонтерських послуг [37].  

Таким чином, волонтерська діяльність в Україні характеризується 

значною кількістю нестандартних для світової практики напрямів діяльності, 

створюючи не тільки систему допомоги особам і структурам, що її 

потребують, але й паралельну систему розробки та реалізації рішень, 

спрямованих на ефективніше виконання функцій відповідними державними 

структурами, насамперед, у військовій сфері. 

З кожним роком волонтерська діяльність набувала ширших масштабів. 

Так, в аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень визначено основні фактори, що сприяли зростанню активності 

волонтерського руху: внутрішня криза, що призвела до розбалансування 

системи державного управління; дефіцит якісних управлінських рішень; 

зовнішня криза [38].  

На нашу думку, до зазначених факторів можна додати наступні: зміна 

світогляду громадян України; брак ресурсних можливостей у сфері 

забезпечення обороноздатності держави; бажання зберегти мир на території 

держави.  

Крім того, що волонтерська діяльність набула масового пошерення 

серед українців, також вона користується високою довірою населення, цей 

факт підтверджується  опитуванням, яке проводилося у 2017 р. центром 

Разумкова, яким виявлено, що серед державних та суспільних інституцій 

найбільшою довірою громадян користуються волонтерські організації (їм 

довіряють 66 % опитаних). Далі йдуть церква (63,3 %), Збройні Сили України 

(55,9 %), Нацгвардія (49 %). Для порівняння: Президенту України довіряють 

22 % українців, Уряду України –12,8 %, Верховній Раді України– 9 % [39].  
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На початку активної діяльності волонтерського руху механізмів його 

взаємодії з владними структурами практично не було. Але пізніше значна 

роль та високий авторитет волонтерів підштовхнули владу до співпраці та 

прийняття Верховною Радою низки змін до законодавчої бази України [46]. 

Відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, держава в 

особі її органів та посадових осіб підтримує громадську ініціативу щодо 

провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує захист 

передбачених Конституцією України та законами прав, свобод і законних 

інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та 

установ, що залучають до діяльності волонтерів [4]. 

У жовтні 2014 р. при Міністерстві оборони України була створена Рада 

волонтерів, що забезпечує координацію всіх волонтерських організацій. 

Завданням Ради стали речове забезпечення армії, ремонт військової техніки, 

закупівля оптичних приладів зв’язку та військова медицина [40].  

Рада волонтерів наділена повноваженнями стосовно прийняття рішень, 

що повинно закуповуватися для Української армії. Під управління Ради 

надано бюджетні кошти з благодійної програми “Підтримай українську 

армію” за номером “565” в сумі 60 млн грн. [41].  

За активної участі Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, 

інших громадських об’єднань започатковано реформи, які кардинально 

змінили ситуацію щодо забезпечення військовослужбовців усім потрібним. 

На постачання Збройних Сил України за результатами випробувань у 

бойових умовах були прийняті сучасні індивідуальні засоби захисту та 

екіпірування [128]. 

Президент України теж відзначав вагомий внесок волонтерів у 

покращенні роботи Міністерства оборони України. Так, під час проведення 

зустрічі з Радою волонтерів при Міністерстві оборони України глава держави 

наголосив, що Рада волонтерів зробила роботу Міністерства оборони 

України більш відкритою та ефективною, що значно покращило матеріальне 
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забезпечення війська. Завдяки діяльності волонтерів та волонтерських 

організацій Україна має потужну та професійну армію [42].  

Згодом, проаналізувавши позитивний досвід, створили громадську 

організацію “Асоціація народних волонтерів України”, до якої ввійшли 

зареєстровані волонтерські організації, котрі регулярно надають допомогу 

військовим і цивільним особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО і їхнім 

сім’ям. [43].  

Відомий волонтер Давид Арахамія зазначив, що створення Асоціації є 

важливим кроком, якщо волонтерські організації, об’єднавшись, будуть 

доносити проблеми до чиновників, то останні – почнуть прислухатися. 

“Наше сьогоднішнє завдання – виступати єдиним фронтом перед 

державними структурами” [44].  

Головними завданнями Асоціації є: сприяти підвищенню 

обороноздатності та мобілізаційної готовності України, надавати підтримку 

Збройним Силам України та іншим воєнізованим формуванням, створеним 

відповідно до українськогог законодавства. Крім того, члени асоціації 

сприятимуть реформуванню Збройних Сил України та інших органів влади 

[45].  

В Асоціації народних волонтерів України функціонує кілька комітетів, 

від яких делегуються по дві особи в Раду волонтерів при Міністерстві 

оборони України, а троє членів її координаційної ради призначені 

заступниками міністра. Асоціація звітує про низку досягнень у галузях 

організації, підготовки та забезпечення військових формувань, 

винагородження та житлового забезпечення військових, протидії російській 

пропаганді тощо [46; 53]. 

У зв’язку з обмеженістю повноважень Ради волонтерів стоворено 

“волонтерський десант”, який передбачав  влаштування волонтерів на роботу 

в Міністерство оборони України. У листопаді 2014 р. співробітниками  

міністерства стали вісім волонтерів, що пройшли тест на поліграфі. Серед 

їхніх досягнень на державній службі відзначають упровадження електронної 
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системи закупівель та електронного реєстру обліку майна Міністерства, 

розробку нових технічних умов для постачальників, а також новації в галузі 

харчування військових та автоматизації складів. Однак упродовж першого 

року роботи більшість “десантників” звільнилися, а їхні починання були 

передані “Проектному офісу реформ” [46; 53]. 

Навесні 2015 р. створено “Проектний офіс реформ”, постійний 

консультаційно-дорадчий орган, створений відповідно до наказу Міністра 

оборони України в складі 30 менеджерів з метою сприяння реалізації 

системних реформ в українському війську [47]. Офіс реформ Міністерства 

оборони України забезпечує прозорість закупівель, медичного, харчового та 

речового забезпечення. Також були розроблені проекти електронних 

закупівель, електронний портал послуг (розроблений волонтерами за участі 

ICT Competence Center) [48].  

З квітня 2018 р. Проектний офіс реформ Міністерства оборони України 

перейшов до наступного етапу реалізації системних проектів, які 

відповідають стратегічним пріоритетам на 2018 р. Зокрема, основна увага 

зосереджена на реформах: сержантського корпусу, харчування, проектного 

менеджменту, військової освіти, закупівель, військової медицини [49].  

Ураховуючи велику кількість військовополонених, при Міністерстві 

оборони України створили об’єднаний координаційний центр звільнення 

заручників, члени якого займаються пошуком, звільненням, реабілітацією 

заручників, а також питаннями соціального захисту переговірників. До 

складу центру звільнення заручників входять десять громадських діячів, які 

вже мають досвід ведення перемов з “ДНР”, “ЛНР” та іншими незаконними 

збройними формуваннями, і визволення незаконно утримуваних ними осіб. 

Пліч-о-пліч з головою об’єднаного координаційного центру звільнення 

заручників при Міністерстві оборони України працюватимуть переговірники, 

психологи, лікарі, а також волонтери. Важливим аспектом діяльності центру, 

на якому наголосив радник заступника Міністра оборони України Василь 
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Будик, є не викупляти заручників, а звільняти їх, домовляючись, базуючись 

на людській і християнській моралі [50].  

Особливу складну справу щодо пошуку загиблих взяли на себе 

українські волонтери. На прохання Збройних Сил України почала роботу в 

зоні АТО місія “Чорний Тюльпан”, коли після боїв під Іловайськом не 

змогли зібрати тіла загиблих солдат. Комбатанти ДНР не допустили на 

контрольовані ними території українських військових для збору тіл загиблих, 

але погодилися на громадянську волонтерську місію. Волонтери тісно 

співпрацюють з місією “Чорний тюльпан”, що займається пошуком зниклих 

безвісти військових. Місія з пошуку зниклих в зоні АТО була започаткована 

Міністерством оборони України. Від початку існування місія “Чорний 

тюльпан” вивезла близько 800 тіл. Роботи з пошуку загиблих проводилися 

повністю за рахунок коштів, які зібрали волонтери, адже держава в 2014–

2015 роках на пошук і впізнання солдат грошей не виділяла взагалі [51].  

У складі Збройних Сил України працює проект “Евакуація 200”. До 

відділу пошукової роботи з різних джерел надходить інформація про місце та 

обставини зниклих або про ймовірні місця поховання. Після цього готується 

план пошукових робіт, за яким у зоні АТО працює відповідна група. 

Зазвичай на окуповану територію вирушають цивільні (волонтери) у 

супроводі “Червоного Хреста”. Для невпізнаних тіл робиться аналіз ДНК. 

Далі в базі ДНК програма автоматично доходить висновку, чи є збіг. Пошук 

загиблих та зниклих безвісти й сьогодні неможливий без волонтерських 

організацій [52].  

Той факт, що держава в особі її органів та посадових осіб підтримує 

громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, 

підтверджується тим, що у вересні засновник волонтерської групи 

“Народний проект” Давид Арахамія був призначений уповноваженим 

Міністра оборони України з питань закупівель, а в жовтні засновник “Крил 

Фенікса” Юрій Бірюков став помічником Міністра оборони України з питань 
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речового забезпечення армії. Інший відомий волонтер Тетяна Ричкова 

очолила підприємство, що забезпечує Сили спеціальних операцій [53].  

Крім того, Катерина Зарембо досліджувала  вплив волонтерських 

організацій на реформування Міністерства оборони України. Вона виявила, 

що волонтери одночасно й зміцнили державу, швидко заповнивши критичні 

прогалини в інституційній спроможності тоді, коли це було потрібно, і 

ослабили її, адже в певних випадках військовим стало зручніше покладатися 

на волонтерів, аніж вимагати змін від держави.  

Усвідомивши важливу роль волонтерства в суспільних процесах, 

владні інституції теж дещо підтримують розвиток волонтерського руху в 

Україні шляхом створення у 8 областях відповідних координаційних рад за 

участю представників місцевих органів виконавчої влади та громадських 

організацій (Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, 

Одеська, Полтавська, Херсонська обл.), у трьох – Ради волонтерів 

(Запорізька, Київська, Миколаївська обл., м. Київ), у двох – Громадські ради 

при ОДА (Харківська та Хмельницька обл.), ще у двох – інші дорадчі органи 

(Дніпропетровська та Рівненська обл.). У Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях питання волонтерської 

діяльності розглядаються Центрами допомоги учасникам АТО [54].  

Визначити реальний кількісний склад учасників волонтерського руху 

видається неможливим через постійне його поповнення, небажання 

афішувати діяльність та напівлегальність частини волонтерських організацій.  

О.В.Панькова зазначає, що участь населення країни у волонтерській 

діяльності може виявлятися: а) безпосередньо – збір коштів, речей, продуктів 

харчування, ліків, перевезення їх у зону АТО, догляд поранених і хворих, 

ремонт техніки тощо; б) опосередковано – в організованих формах 

волонтерської діяльності людина може не брати участі, але може допомагати 

по можливості (перераховувати гроші, робити інші пожертвування, надавати 

житло, здавати кров тощо) [55].  
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Вищезазначений  факт підтверджується статистикою, установленою 

Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва”  спільно з КМІС,          

32,5 % українців лише протягом травня–вересня 2014 р. мали досвід 

переказів коштів на рахунки української армії. Ще 23 % громадян 

скористалися допомогою благодійних фондів та волонтерських організацій, 

передавши кошти, речі та продукти саме через ці громадські інституції.          

9 % громадян брали участь у магазинних акціях, купивши товари за списками 

для потреб армії та передавши їх волонтерам. Особисто допомагали 

вимушеним переселенцям речами та грошима 7 % українських громадян. 

Безпосереднім збором коштів, ліків, речей та доставкою їх в зону проведення 

АТО займались 3 %. Респонденти дослідження “Волонтерський рух в 

Україні” відповіли й на запитання щодо власної участі в благодійній 

діяльності. Так, 74 % з них жертвували кошти на різні цілі коли-небудь у 

житті, з яких 25 % зробили благодійні внески протягом останніх 12 місяців. 

Їхні суми пожертв різняться та складають від кількох гривень до 283 тис. грн 

на рік [56; 57]. Зазначена статистика підтверджує ступінь залучення громадян 

нашої держави до волонтерської діяльності щодо посилення 

оборонноздатності держави. Перелік волонтерських організацій та окремих 

активістів, які допомагають сектору безпеки і оборони України в посиленні 

оборонноздатності держави наведено у додатку Д. 

Однак протягом чотирьох років антитерористична операція не 

вирішила всіх проблем, що існували в Україні, частина території України 

залишається під контролем ворожих сил, а тому було прийнято рішення  

перейти з Антитерористичної операції (АТО) на операцію Об’єднаних сил 

(ООС). Президентом України підписаний наказ Верховного 

Головнокомандувача ЗСУ “Про початок операції Об’єднаних сил із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської 

областей”, згідно з яким з 14.00 год. 30 квітня 2018 р. розпочато операцію 

відповідно до плану [66].  
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Головними відмінностями, що відрізняють АТО від ОСС, полягають у 

тому, що повноваження управління військовими і правоохоронними 

підрозділами на Донбасі переходять від Служби безпеки України до 

Збройних сил України. Військовим підпорядковані всі підрозділи сектору 

безпеки і оборони – Національна поліція України, Служба безпеки України, 

прикордонники. До повноважень військових Збройних сил України входить  

координація діяльності в рамках військово-цивільних адміністрацій. Під час 

проведення військове командування займалося лише бойовими діями [67].  

Наступною відмінністю є те, що вводиться посада командувача 

Об’єднаних сил, на яку було призначено генерал-лейтинанта Сергія Наєва, 

котрий здійснює керівництво ООС через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ 

України. Сергій Наєв займається керівнитвом всіма військовими і 

правоохоронними підрозділами, залученими для проведення заходів із 

забезпечення нацоборони і відсічі збройної агресії Росії в Донецькій і 

Луганських областях. У його підпорядкуванні є Об’єднаний оперативний 

штаб Збройних Сил. До штабу ввійшли всі роди Збройних сил і 

правоохоронці, які перебували на території проведення заходів із нацбезпеки 

до виведення окупаційних військ. Також усі рішення ухвалює безпосередньо 

Командувач Об’єднаних сил. 

Хоча на зміну АТО прийшла ООС, проте надання волонтерської 

допомоги сектору безпеки і оборони залишається незмінним. Генеральний 

штаб Збройних сил України має намір впровадити акредитацію волонтерів у 

районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Зараз розробляється 

проект “Інструкції з акредитації волонтерської діяльності в районах 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській 

областях”, який визначить порядок організації акредитації, допуску 

(пропуску) волонтерів під час надання ними волонтерської допомоги ЗСУ та 

іншим силовим і держструктурам, задіяним в ООС на території Донецької та 

Луганської областей. Для отримання акредитації волонтери, які бажають 
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працювати в районі бойових дій, будуть зобов’язані надати командуванню 

ООС персональні дані та пройти перевірку. Водночас у разі незаконної 

передачі противнику інформації щодо позицій ЗСУ або негідної поведінки в 

районі ООС волонтера буде позбавлено акредитації. Законодавством 

передбачено, що акредитація та пропуск до району ООС можуть бути 

припинені у зв’язку із загостренням ситуації в районі відвідування, 

проведенням там заходів з підготовки або введенням режиму обмеження 

переміщення цивільних осіб [68].  

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ 

Олексій Ноздрачов зазначив, що ситуація, яка склалася в Україні, вимагає від 

волонтерів проходження акредитації та отримання відповідних пропусків, 

адже обставини 2018 р. відрізняються від 2014 р. “Обмундируванням, 

засобами захисту й продовольством українські військовослужбовці 

забезпечені. Але російська агресія триває в різних формах, у тому числі й з 

використанням інформаторів, диверсантів, агітаторів у нашому тилу”, – 

підкреслив представник ЗСУ. За його словами, щоб мінімізувати ці ризики, 

треба контролювати ситуацію. “Довіряти, але перевіряти. І в цьому немає 

нічого образливого. Тим, хто щиро допомагає армії, боятися нема чого”, – 

наголосив він. Рішення з акредитації і пропуску в зону ООС 

ухвалюватимуться в штабі Об’єднаних сил на основі заяв волонтерів [69].  

Завдяки “Інструкції з акредитації волонтерської діяльності в районах 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській 

областях”, Генштаб планує ввести волонтерську діяльність у правове поле, а 

також створити механізми захисту волонтерів (у вигляді “служби” їхньої 

підтримки в Донецькій і Луганській областях) і за бажанням волонтерів 

допомагати їм з обліком і контролем над дорогим майном, яке вони 

поставляють армії [70].  

Беззаперечним є той факт, що волонтерський рух протягом                

2014 – 2018 рр. набув великих обертів та  позитивно впливає на зміцнення 
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нашої держави. У рейтингу World Giving Index Україна у 2017 р. посіла           

90 місце. У цьому дослідженні взяли участь 146 тис. осіб. Воно є найбільшим 

у сфері доброчинності і єдиним на сьогодні [71].  

Останні події в Україні й зростання військової активності на Сході 

України призвели до створення нових волонтерських громадських 

організацій за рахунок ініціативи громадськості. Саме завдяки волонтерам у 

2014 р. Україна зберегла суверенітет, зупинила російську агресію на сході та 

відновила боєздатну армію з високим моральним духом. Десятки тисяч 

людей працею та пожертвуванням надали велику підтримку Збройним Силам 

України, що відіграло ключову роль у збереженні країни. Участь волонтерів 

у розвитку та реформуванні Збройних Сил України також була і залишається 

визначальною, оскільки вони перші очолили процес перетворень [124]. 

Отже, нами уперше установлено особливості державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, що полягають у необхідності врегулювання 

питань уніфікації чітких і прозорих правил діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування щодо зазначеної сфери 

(спрямованої на вироблення правових норм, які однаково регулюють 

відносини в процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері 

волонтерської діяльності), ужиття комплексних заходів щодо чіткого 

розмежування функцій та повноважень цих органів, удосконалення 

механізму співпраці й обміну інформацією між ними, посилення 

громадського контролю в цій сфері й адаптації національного законодавства 

до законодавства Європейського Союзу з популяризації волонтерського 

руху. 
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2.3. Зарубіжний досвід державного регулювання волонтерської 

діяльності в соціальній та безпековій сферах 

 

Волонтерство як соціокультурне явище нерозривно пов’язане з 

історією розвитку суспільства та має історичні передумови і цивілізаційний 

досвід розвитку. Історію волонтерського руху важко простежити, оскільки 

раніше точно ніхто не фіксував дії подібного роду. Але у всесвітній історії 

людства не було такого суспільства, якому були б чужі ідеї добровільної та 

безкорисливої допомоги.  

У різних країнах волонтерство має різні назви – у Ботсвані – mephato, в 

Еквадорі – minga, в Індонезії – gotongroyong, у Руанді – kwitango, у Південній 

Африці – ubuntu, у Південній Азії – shramadana, воно є універсальним 

людським феноменом, який зустрічається в усіх культурах, на всіх рівнях 

економічного розвитку, серед представників обох статей і людей різного віку 

[127]. 

Значимість волонтерства у світовому вимірі підтверджується 

визнанням ООН як суспільно корисної діяльності на добровільній основі, яка 

повинна бути важливою складовою будь-якої стратегії, націленої на 

вирішення проблем, особливо в таких сферах, як боротьба з бідністю, сталий 

розвиток, охорона здоров’я, попередження та вчасне реагування, соціальна 

інтеграція, подолання соціальної нерівності та дискримінації [57; 72].  

Зростання значимості волонтерства демонструє й той факт, що 

Генеральною асамблеєю ООН було проголошено 2001 рік міжнародним 

роком волонтерів. Основними цілями проведення міжнародного року 

волонтерів були визначені: підвищення рівня визнання волонтерської 

діяльності, допомога та сприяння їй, популяризація, поширення інформації 

про неї [73; 127].  

Учені А.Саламон і X.Анхайер вважають, що нині у світі відбувається 

“глобальна суспільна революція”, що полягає у “вибуху” організованої 

приватної волонтерської діяльності, пов’язаної зі зростанням самовизначення 
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особистості в сучасному суспільстві, де наявні інформаційна революція та 

криза держави [74; 127].  

Загалом кожного року волонтерською діяльністю охоплено понад         

100 мільйонів осіб дорослого населення планети [75].  

У сучасних суперечливих і складних умовах розвитку світової 

спільноти спостерігається тенденція активної практики формування і 

функціонування волонтерських організацій, діяльність яких спрямовано на 

залучення населення в соціально корисну громадську діяльність. 

Волонтерство в усьому світі стає частиною життя різних людей, які 

об’єднуються для вирішення нагальних соціальних проблем. 

Світове співтовариство визнає волонтерський рух способом 

збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав і 

обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення 

людського потенціалу [86]. 

Центром волонтерів Великобританії проводилося національне 

опитування волонтерів, що ідентифікувало головні причини волонтерської 

роботи:  

– пов’язана з моїми потребами й інтересами (48 % – чоловіки, 31 % 

– жінки);  

– я хочу покращувати стан речей та допомагати людям (35 % – 

чоловіки, 42 % – жінки);  

– я хочу зустрічати людей та заводити друзів (24 % – чоловіки,         

28 % – жінки);  

– я хочу мати можливість отримувати нові вміння (12 % – 

чоловіки, 11 % – жінки); 

Поряд з причинами волонтерської роботи респонденти оцінювали 

також її фактичні переваги:  

– дає можливість робити те, що я вмію (70 % – чоловіки, 68 % – 

жінки);  
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– дає мені відчуття персональних досягнень (по 78 % – як чоловіки, 

так і жінки) [73; 127].  

Волонтерська робота необов’язково є безоплатною.  

Вважаємо за необхідне проаналізувати зарубіжний досвід 

волонтерської діяльності в таких розвинутих країнах, як Сполучені Штати 

Америки, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща, оскільки 

аналіз зарубіжного досвіду дасть змогу розширити напрями волонтерської 

діяльності, усунути недоліки та заповнити деякі прогалини в законодавчій 

базі України.  

Волонтерство в Сполучених Штатах Америки 

Общинний спосіб життя і прагнення до створення умов для збереження 

колективної безпеки призвели до того, що ще на початку ХVIII ст. 

американці в Сполучених Штатах Америки почали формувати громадянські 

неформальні об’єднання з боротьби з пожежами в таких містах, як Бостон, 

Філадельфія і Нью-Амстердам (Нью-Йорк) [76].  

Крім того, на початку XIX ст. США переживали “релігійне 

відродження”, що стало однією з причин активізації соціального руху 

спрямованого проти рабства. Місцеві церкви в той період надавали всі види 

соціальної підтримки парафіянам, масовими були програми для бездомних, 

жертв непередбачених обставин і т. д. [77].  

Ще в 1835 р. прагнення американців до волонтерської праці відзначав 

А.Товкіль. У деяких американських сім’ях складаються династії волонтерів. 

Найчастіше вони працюють у сфері обслуговування, госпіталях, релігійних 

організаціях, навчальних закладах, некомерційних організаціях [78]. 

Історія США свідчить, що неоціненну роль волонтерського руху в 

період воєнних дій між Північчю і Півднем зіграли жіночі благодійні 

комітети, які створювалися при лікарнях і військових шпиталях [131]. 

Американські жінки при церковних парафіях добровільно шили форму 

солдатам. Можна стверджувати, що цей вид волонтерської допомоги 

пов’язаний з наданням допомоги армії, однак на ранніх його проявах.  
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Настільки велика кількість американок допомагали військовим, що 

К.Бартон в 1881 р. заснувала “Американський Червоний Хрест” у 

Вашингтоні, який сьогодні вважається відділенням найбільшої в світі 

волонтерської організації, що має представництва в 187 країнах [79].  

Перша благодійна організація – United Way of America – була 

заснована в США в 1887 р. в Денвері, яка координувала надання  

волонтерської допомоги нужденним американцям. Зазначена організація 

займалася збором необхідних коштів, призначених для благодійної 

діяльності [80].  

Зародження волонтерського руху відбулося в Сполучених Штатах 

Америки в ХІХ столітті під час Великої депресії в 1930-х рр. Чисельність 

волонтерства сягала 3 млн. добровільних учасників некомерційних 

організацій. Саме в той період за ініціативи Франкліна Рузвельта в рамках 

політики “Нового курсу” та з метою зниження рівня безробіття, виконання 

важливої роботи зі збереження довкілля та природних ресурсів була створена 

організація Civilian Conservation Corps. Програма здобула надзвичайну 

популярність серед населення, ставши прообразом для великої кількості 

масових, передусім екологічно орієнтованих проектів [81; 86].  

Згодом 18 червня 1997 р. конгресом США був ухвалений Закон “Про 

захист волонтерів” (The Volunteer Protection Act). Метою є обмеження 

можливості подачі позовів проти волонтерів, які служать в некомерційних і 

приватних організаціях, а також в державних установах. На законодавчому 

рівні чітко прописані не тільки умови діяльності волонтерів, їхні права та 

обов’язки, а й підтримка, захист діяльності з боку держави,  конкретизовані і 

деталізовані механізми мотивації волонтерів в США [82]. 

Варто відзначити, що органи державної влади США надають активну 

підтримку волонтерському руху, тим самим роблять його сильним та 

незалежним. Так за ініціативи Дж.Кеннеді в 1961 році був створений  Корпус 

Миру США. Зазначена організація підпорядковується безпосередньо 

президенту США. Уряд США надає волонтерам фінансові кошти на 
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проживання, харчування, дрібні витрати, особа бере зобов’язання протягом 

двох років виконувати напружену роботу за кордоном.  Корпус Миру США 

об’єднує американських громадян, які бажають працювати в інших 

країнах[127]. 

При президенті Б.Клінтоні волонтерський рух досяг найбільших 

розмахів, оскільки глава держави, зацікавлений проблемою волонтерства, 

виокремив низку форм волонтерської діяльності, що практикуються в США:  

– спорудження й обладнання спортзалів школи за кошти членів 

місцевої громади;  

– співпраця зацікавлених громадян з поліцією; діє програма 

“сусідський нагляд”;  

– тренування спортивних дитячих команд поліцейськими;  

– збирання учнями герметично закритих продуктів, розподіл їх між 

бідними в День подяки;  

– надання окремими сім’ями допомоги людям, потерпілим від 

торнадо;  

– програма зв’язків працівників інституту громадських прав міста 

Бірмінгем із громадою – школами, церквами, притулками; 

– відвідування на волонтерських засадах підготовчих занять 

старшокласниками, майбутніми учасниками підліткового суду, їхня участь у 

судах в ролі присяжних, адвокатів, сторони обвинувачення;  

– розбудова релігійними громадами церков, каплиць на території 

приватного університету, виділення коштів на підтримання закладів;  

– участь окремих приватних осіб у подіях, пов’язаних із 

урегулюванням міжетнічних, політичних, релігійних конфліктів у різних 

країнах світу [127].  

Президент Дж. Буш у 2002 р. підтримав створення Корпусу свободи 

США для підтримки і координації роботи на громадських засадах, а у 2003 р. 

було створено Президентську раду зі служби та громадської участі [83; 86].  
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 Президентом Бараком Обамою у 2009 р. введено в дію Закон “Про 

служіння Америці”, що підтверджує й розширює національні волонтерські 

програми, проведені CNCS. Конгрес довірив штатам важливу роль в 

управлінні національними волонтерськими ресурсами шляхом призначення 

волонтерів губернаторами в “Державних комісіях служіння” (State Service 

Commissions).   

 З ініціативи президентської адміністрації було запропоновано низку 

законодавчих актів, що передбачали істотне розширення 

загальнонаціональних волонтерських програм, спрямованих на підвищення 

дієвості суспільно корисної роботи, що її виконують учителі, лікарі, 

пожежні, співробітники поліції та служб з надзвичайних ситуацій. Цей 

заклик був підтриманий мільйонами американських громадян, а участь 

волонтерів у забезпеченні внутрішньої безпеки держави та її громадян 

визнавалася невідкладною потребою [84; 86].  

Добровільність праці в Америці зовсім не передбачає хаотичного 

характеру роботи. Стосунки між волонтером і приймаючою організацією 

регулюються договорами, що суворо визначають умови, характер і обсяг 

роботи. У США праця волонтером враховується при визначенні трудового 

стажу [85]. 

Основною структурою, завдяки якій американські волонтери можуть 

знайти заняття, а організації та особи – помічників-волонтерів, є 

волонтерські центри. Фінансовий еквівалент волонтерської праці на рік в 

США становить більше як $ 5300 млрд. [86].  

Популярність волонтерського руху в США спричинила появу низки 

організацій, які цілеспрямовано займаються підготовкою й розподілом 

волонтерів між некомерційними та державними організаціями й установами, 

наданням цільової допомоги окремим фізичним особам.  

Крім того, у США створено Армійський волонтерський корпус (The 

Army Volunteer Corps), яким керує Громадська служба в Збройних силах. 

Армійський волонтерський корпус допомагає ідентифікувати волонтерські 
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можливості, сприяти волонтерству та залучати солдатів, членів їхніх сімей, 

громадськість, пенсіонерів та членів громади до роботи в організації. Місія 

Армійського волонтерського корпусу полягає в тому, щоб заохочувати та 

зміцнювати волонтерство. У зазначеній організації створено Департамент 

інформаційної системи управління волонтерською армією (DAVMI), у якому 

добровольці мають змогу зареєструватися і шукати потрібну інформацію на 

офіційному веб-сайті, зареєструватися для навчання в цій сфері, отримати  

нагороду за свою діяльність. 

Військові із США відзначають добровольців такими щорічними 

нагородами, як за відмінну цивільну службу, за цивільну службу, за 

державну службу та військову волонтерську службу. 

Збройні сили в США вважають, що створення добровольчих мереж та 

волонтерських проектів сприяє підвищенню якості життя солдатів, їхніх 

сімей по всьому світу [87].  

За оцінками фахівців, понад 50 % дорослого населення США беруть 

участь у волонтерській діяльності; близько 80 % благодійних організацій 

існують саме завдяки роботі волонтерів. У волонтерському русі задіяні різні 

верстви населення, незалежно від рівня освіти, професії чи доходів [88].  

Відмінною рисою розвитку волонтера в США є децентралізація, яка 

полягає в наявності і реалізації різних соціальних програм на всіх рівнях: 

федеральному, штатовому, місцевому. Такий програмний підхід має 

переваги, що дозволяє оперативно реагувати на соціальні потреби різних 

категорій населення з урахуванням місцевої специфіки [127; 130]. 

У сприйнятті американців участь у волонтерському русі є 

визначальним показником особистісних якостей і характеристик людини: 

участь у добровільних проектах допомоги є безумовною перевагою при 

пошуку роботи; безоплатна допомога з боку висококласних фахівців, 

особливо лікарів чи юристів, забезпечують їм репутацію і популярність, 

посилюють їхню конкурентну перевагу; волонтерський досвід істотно 

збільшує шанси на отримання стипендій на навчання та вступ до престижних 
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навчальних закладів; робота волонтером зараховується при визначенні 

трудового стажу так само, як і оплачувана праця. Доволі часто участь у 

волонтерському русі беруть цілими родинами, що має значний виховний 

ефект для дітей, практично гарантуючи участь наступних поколінь у 

добровільних ініціативах [88].  

Волонтерська діяльність у Німеччині 

У Німеччині, на відміну від англо-американської традиції, терміни 

“волонтер” і “волонтерство” зустрічаються рідко. Проте часто 

використовуються поняття “робота” та “діяльність на громадських засадах” 

(тобто та, що не оплачується). Другий термін охоплює традиційне 

визначення волонтерської роботи: вона добровільна й безкоштовна. 

Волонтерська робота в Німеччині виникла в 1788 р. завдяки Гамбурзькому 

кодексу для бідних [131].  

Протягом наступних десятиліть у більшості німецьких поселень 

соціальний захист бідних було організовано саме завдяки громадській 

волонтерській роботі, що була інституціоналізована комунальною реформою 

в Пруссії у 1808 р. Завдяки волонтерам, які піклувалися про окремих людей 

чи родини, було можливо надавати соціальну допомогу з мінімальним 

використанням суспільних ресурсів. Професіоналізація соціальної роботи, 

яка виникла серед учасників руху за виборчі права, призвела до зміщення 

акценту в соціальній сфері з волонтерського руху на соціальні спілки [89; 

131]. 

Волонтерська діяльність у Німеччині має особливості, відображені в 

законодавчих ініціативах. Так, з 1964 р. реалізується державна програма 

“Добровольчий соціальний рік” (Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ або Freiwilliges 

Ökologisches Jahr (FÖJ), яка дозволяє німецькій молоді протягом року 

здійснювати практичну діяльність в соціальній або ж екологічній сферах. 

FÖJ трактується як допоміжна практична діяльність на повний робочий день 

упродовж 6–12 місяців (з можливістю продовження до 18): здійснюється в 

лікарнях по догляду за хворими, роботі з дітьми і молоддю (молодший 
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медперсонал); будинках для літніх людей (санітари, прибиральники, 

аніматори); дитячих закладах (помічники вихователів); спецзакладах для 

людей з фізичними або розумовими вадами (санітари, помічники 

вихователів, прибиральники). До екологічної складової FÖJ належить 

добровільна робота на фермах, лісних господарствах, У сприйнятті 

німецьких громадян участь у таких програмах – це насамперед можливість 

здобути цінний життєвий досвід та визначитися з власним майбутнім. За 

різними підрахунками, приблизно третина жителів Німеччини на постійній 

основі бере участь в різноманітних волонтерських проектах, вважаючи це 

невід’ємною складовою успішного співіснування громади [88; 90].  

У Німеччині у 2011 р. запрацювала Федеральна служба волонтерів, 

запроваджена як ініціатива для добровільної, некомерційної та неоплачуваної 

роботи в Німеччині. Їй передувала альтернативна цивільна служба 

(Zivildienst), яка проіснувала в країні 50 років [91; 92]. 

Владними інституціями Німеччини була запроваджена альтернативна 

служба в армії для незначної кількості груп громадян, які через певні 

причини не в змозі служити в армії. Юнаки, які не бажали йти в армію, 

працювали, наприклад, у лікарнях, в установах по догляду за літніми 

людьми, у дитячих будинках або розносили їжу в притулках. За 50 років 

альтернативну службу обрали майже три мільйони юнаків. Щоб потрапити 

на альтернативну службу в Німеччині, особам потрібно було для початку 

пройти комісію, яка з’ясовувала, чи не прикидаються вони  пацифістами або 

вірянами для того, щоб не йти до армії. Згодом у 1984 р. чоловіки отримали 

можливість замість проходження комісії мати право подати письмове 

клопотання про відмову від військової служби до Федерального відомства 

[91]. 

Після тривалої дискусії щодо загального військового обов’язку в 

Німеччині у 2011 р. скасували обов’язковий призов, а з ним і альтернативну 

службу.  
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Волонтерів у Німеччині забезпечують кишеньковими грошима, 

організації, які приймають волонтерів, можуть також забезпечувати їх 

житлом, харчуванням та робочим одягом, але це практикується не в усіх 

установах. На період добровільної служби держава оплачує внески в 

пенсійний фонд і страхує волонтерів в лікарняній касі. Час роботи в програмі 

Федеральної служби волонтерів зараховується до трудового стажу. Робочий 

час добровільної служби залежить від положень відповідного місця роботи. 

Переважно волонтери працюють повний робочий день [92].  

Відповідно до Закону про Федеральну службу волонтерів у Німеччині 

надаються додаткові місця проходження добровільної служби –  здебільшого 

в організаціях, які надають допомогу біженцям та займаються їх інтеграцією. 

Станом на березень 2018 р. більше десяти тисяч волонтерів добровільно 

працюють в організаціях, пов’язаних з наданням допомоги біженцям. 

Іноземці також можуть взяти участь у програмі 

Федеральної служби волонтерів, але вони повинні отримати дозвіл на 

перебування в Німеччині, який надаватиме їм право на оплачувану трудову 

діяльність. Отримання дозволу пов’язане з наявністю національної візи для 

Німеччини, що перебуває в компетенції посольства ФРН у країні, 

громадянином якої є заявник-іноземець. Віз не потребують громадяни країн 

ЄС, а також Австралії, Канади, Японії та ще кількох країн [93].  

Загалом всі волонтерські програми в Німеччині можна розділити на два 

види: добровольчі робочі табори (Workcamps, short-term volunteering):               

2–4 тижні, інтернаціональна команда з 5–40 чоловік, зазвичай 18–30 років 

(тобто країни, де немає вікових обмежень). Команда табору покликана 

вирішити конкретні поставлені перед волонтерами завдання – соціальні, 

екологічні, реставраційні, археологічні, організаційні. Робота виконується під 

чуйним керівництвом досвідчених професіоналів; довгострокові 

волонтерські проекти (Mid-term and Long-term volunteering): 2–12 місяців, 

кількість учасників варіюється залежно від цілей проекту, але зазвичай не 

перевищує 5–6 осіб. Завдання проекту, як правило, мають соціальний 
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характер (робота з дітьми, інвалідами, біженцями, іншими соціально 

незахищеними групами населення), іноді бувають архітектурно-

відновлювальні та археологічні [94].  

За статистикою, яку наводить Федеральне відомство в справах сім’ї та 

громадської діяльності (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben), щороку близько 40 тисяч жителів Німеччини обирають 

Федеральну службу волонтерів. Станом на лютий 2018 року в країні 

зареєстровані 43827 федеральних волонтерів [93; 95].  

Волонтерська діяльність у Великій Британії 

Британські дослідники позначають волонтерство як зобов’язання 

витрачати час і енергію на благо суспільства, інших людей, які не є їм 

родичами. Волонтерство в їхньому розумінні здійснюється вільно й на 

власний вибір, без очікування будь-якої матеріальної винагороди за працю 

[96].  

Велика Британія є однією із найбільш соціально захищених країн, яка 

має велику історію, практику й досвід волонтерської діяльності. Тут 

найбільша кількість людей займається волонтерською діяльністю. 

Волонтерські агентства складаються з представників державного, приватного 

та некомерційного секторів [97; 102].  

У Великій Британії, починаючи з 60-х років XX століття, функціонує 

спілка волонтерів Centre European Volunteer (CEV), яка в умовах сьогодення 

розвинулась в активну громадську організацію, що має вагомий вплив на всі 

суспільні процеси країни [98; 102]. 

Centre European Volunteer у статуті діяльності зазначає, що центр 

зобов’язаний: 

– cтворити волонтеру всі належні умови праці; 

– роз’яснити його права і обов’язки; 

– гарантувати його безпеку (проінструктувати про потрібну техніку 

безпеки або, якщо діяльність несе загрозу життю і здоров’ю, забезпечити 

його медичне страхування); 
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– надавати повну інформацію про діяльність організації; 

– вирішувати конфліктні ситуації, що виникають у процесі 

волонтерської діяльності; 

– проводити навчальні семінари та тренінги [99; 102].  

 У статуті Centre European Volunteer зазначено, що основними 

підставами для набуття статусу волонтера є прийняття  цілей, методів і 

принципів діяльності; активна участь у діяльності; заповнення анкети та 

співбесіда з ким-небудь із керівництва волонтерського департаменту [99; 

102].  

Підготовка волонтерів у Великій Британії складається з декількох 

етапів.  

Перший етап передбачає проведення співбесіди, інтерв’ю з 

кандидатом, під час яких відбувається ознайомлення претендента зі 

структурою волонтерської діяльності, програмою соціальної допомоги, до 

якої він залучається. На цьому етапі кандидат отримує основну інформацію, 

осмислює мотиви участі у волонтерській роботі.  

Другий етап називається підготовчим. Під час цього етапу проводять 

заняття, на яких волонтери отримують основні знання, оволодівають 

уміннями і навичками роботи з різними цільовими групами і категоріями 

населення. Строки навчання, зміст навчальних програм, їхня інформаційна 

насиченість залежать від віку кандидатів, участі в інших волонтерських 

програмах, загальнокультурного рівня.  

Третій етап – організація волонтерських груп, реалізація волонтерської  

роботи. На цьому етапі волонтери працюють відповідно до певної соціальної 

програми, плану роботи у групі, графіка волонтерської допомоги. У разі 

припинення роботи програми волонтерів переводять в інші програми [100; 

102].  

Основною метою організації волонтерів Centre European Volunteer 

(CEV) є світ, де добровільна діяльність є центральною ланкою в укладі 

самодостатнього суспільства, що опирається на солідарність і активне 
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громадянство. Основна місія спілки – створення політичного, соціального та 

економічного середовища, яке дозволить реалізувати весь потенціал 

добровільної діяльності. 

У Великобританії Європейським волонтерським центром визначено 

права і обов’язки кожного волонтера. Волонтер має право:  

– обрати той вид добровольчої діяльності, який відповідає його 

потребам і прагненням;  

– отримати всю потрібну інформацію, устаткування, а також 

матеріальні засоби для виконання поставлених перед ним завдань;  

– просити організацію надати документи (довідки, рекомендації), що 

містять відомості про характер, якість і обсяг виконаних ним робіт, рівні 

виявленої кваліфікації; 

 – вносити пропозиції під час обговорення форм і методів здійснення 

волонтерської діяльності;  

– на визнання і подяку за працю; 

 – отримання додаткових знань, потрібних волонтеру для виконання 

покладених на нього завдань; 

 – відмовитися від виконання завдання (з поясненням причини 

відмови);  

– припинити діяльність у волонтерській організації [101; 102]. 

Обов’язки волонтера полягають у тому, щоб:  

– чітко і сумлінно виконувати доручену роботу; 

– знати, поважати та дотримуватися цілей і принципів волонтерської 

діяльності;  

– дотримуватись принципу конфіденційності (не поширювати не 

призначені для розголошення відомості про організацію, а також інформацію 

про особисте життя співробітників і клієнтів);  

– дотримуватись інструкцій, виданим йому при інструктажі;  

– берегти матеріальні ресурси, надані організацією [102].  
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Основні заходи, які проводяться волонтерами у Великобританії, 

охоплюють: 

 – роботу для закріплення та підтримки широкої мережі агентств 

волонтерів, їхнього розвитку, заохочення й участі в діяльності місцевих 

громад;  

– проведення наукових досліджень, політики та розвитку діяльності;  

– надання субсидій, підтримку та консультації щодо збереження та 

розвитку волонтерства; 

– роботу з урядом для заохочення можливостей і подолання 

інституційних бар’єрів волонтерської діяльності; 

 – підтримку добровільності громадян (надання консультацій, 

навчання, підготовку, публікації, інформаційні та інтернет-послуги);  

– надання грантів і стратегічну підтримку роботи волонтерів;  

– виявлення, поширення і заохочення передового досвіду в участі 

добровольців [102; 103].  

Сьогодні у Великій Британії застосовують нові методи роботи з 

волонтерами. Одним з таких нововведень є менеджмент волонтерських 

програм, який вносить значний вклад у розвиток волонтерського руху. На 

місцях у громадських та державних організаціях координація здійснюється 

координатором роботи волонтерів – спеціально прийнятим для цього 

штатним співробітником. Координація роботи волонтерів містить 

планування волонтерської програми, залучення, навчання, підвищення 

кваліфікації, підтримку, супервізії волонтерів, оцінку їхньої діяльності, 

сприяння співробітництву волонтерів зі штатними працівниками, а також 

оцінку всіх цих етапів. Ключову функцію при цьому відіграє адміністрація 

організації (правління та дирекція), відповідальні за створення належних 

матеріальних передумов і сприяння штатним співробітникам [104; 127].  

Волонтерська діяльність у Великобританії отримує щоквартальні 

гранти із Управління з питань громадянського суспільства та Департаменту 

охорони здоров’я [105].  
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Волонтери, завдяки їхній кваліфікації, особистому досвіду, навичкам, 

компетенції, інтересам можуть привнести багато корисного для організації. 

Вони, виявляючи ініціативу, готовність запровадити нове, висловлюють 

критику, що унеможливлює організації перебувати в застої. Не в останню 

чергу волонтери є й економічним ресурсом, оскільки працюють безоплатно, 

то на організацію лягає менший фінансовий тягар [106].  

Волонтерський рух у Франції 

Уже в епоху середньовіччя у Франції, як і у всій Європі, існували 

об’єднання громадян, схожі на сучасні асоціації (гільдії ремісників, 

торговельні об’єднання, релігійні комуни тощо). Державна політика часів 

Великої французької революції 1789 р. багато в чому обмежувала створення 

незалежних громадських об’єднань, однак у той період у Франції  почали 

з’являлися численні об’єднання й клуби волонтерів. Справжній розквіт 

волонтерства припав на XX століття, коли Актом від 1901 року встановлено 

свободу громадських асоціацій і об’єднань. Цей документ визначав 

легальний статус волонтерів, благоотримувачів і волонтерських організацій, 

забезпечував юридичну базу відносин з приводу волонтерства. Основна маса 

асоціацій, які активно використовують працю волонтерів, була створена в 

перші роки після закінчення Другої світової війни з метою реконструкції 

Європи і  надання допомоги постраждалим [107].  

У 1920-ті роки у Франції біля Вердена був організований перший 

волонтерський загін за участі французької та німецької молоді. Волонтери 

відновлювали зруйновані Першою світовою війною ферми, не отримуючи за  

працю коштів. При цьому зацікавлена сторона забезпечувала добровільних 

працівників житлом, харчуванням, медичним страхуванням – цей принцип 

організації волонтерського руху зберігся і в наш час. З цього й почала 

діяльність Міжнародна громадська служба, яку заснував П’єр Сересоль у 

1920 році як гуманітарний рух. Принцип її – “Не говорити, а діяти” [108; 

127].  
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Згодом в 1963 р. Шарлем де Голлем була заснована Французька 

асоціація прогресу волонтерів, яка сприяла розвитку волонтерського руху. З 

2009 року вона була замінена асоціацією “France Volontairs”, яка допомагає 

людям, організовує акції солідарності, зустрічі тощо [109].  

У Франції рух волонтерів координує громадська структура “Фонд 

волонтерського руху”. Через фонд французька влада стимулює роботу 

добровольців, зокрема, надає їхнім об’єднанням податкові пільги. Найбільш 

активним волонтерам регулярно вручають нагороди – “Пальмові гілки 

волонтерського руху”. Крім цього, у країні існує так званий “паспорт 

добровольця”. У нього заносять всю інформацію про роботу людини 

волонтером, що відіграє роль, скажімо, при влаштуванні на роботу [110; 127].  

Крім традиційної допомоги нужденним, французькі волонтерські 

асоціації активно включені в суспільне і культурне життя країни:  

організовують благодійні концерти та фестивалі, форуми та марші, ярмарки і 

семінари, покликані не тільки привернути увагу потенційних спонсорів, але 

також і поширити цінності волонтерства. Особливо великі організації 

займаються активним залученням до добровольчої та благодійної діяльності 

комерційних корпорацій, широко висвітлюють діяльність у ЗМІ і плідно 

взаємодіють з державними органами й місцевого, і національного рівня. 

Цінності благодійності та волонтерства починають прищеплювати ще в 

школі, а потім у вищих навчальних закладах. У всіх університетах країни 

активну діяльність ведуть різні асоціації, а деякі навчальні програми 

дозволяють отримати додаткові бали за участь у волонтерській діяльності. У 

великій кількості існують асоціації, що займаються навчанням волонтерів та 

психологічною консультацією новачків. Щорічно проходять національні 

виставки волонтерських програм і конкурси серед волонтерів [111].  

Крім того, у Франції близько 20 % дорослого населення бере участь у 

добровільних ініціативах на постійній основі, волонтери також залучаються 

й до роботи в місцевих органах влади, державних установах, в органах 

поліції та громадської безпеки, посольствах і консульствах. Найбільш 
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популярними напрямами є проекти у сферах охорони здоров’я та реабілітації, 

боротьба з ізоляцією та дискримінацією, адаптація іммігрантів, освітні та 

культурологічні проекти [112].  

У Франції існує асоціація “Медична і благодійна допомога Франція-

Україна” (Aide MОdicale & Caritative France-Ukraine (AMC France-Ukraine), 

що об’єднала представників української спільноти, а також небайдужих 

французів. Асоціація була створена в кризовий момент для максимально 

ефективної допомоги на термінові потреби в Україні. Зазначена організація 

об’єднує й медиків, і волонтерів різної спеціальності та співпрацює з 

благодійними фондами “Волонтерська сотня Україна – світ” і “Фонд оборони 

України” з питань відправки гуманітарної допомоги; львівською 

громадською організацією “Допомога дітям Героїв” [113]. 

Варто відзначити, що волонтерські організації у Франції займають 

важливе місце в повсякденному житті населення країни і за кількістю людей, 

залучених у волонтерський рух, і за масштабами заходів, реалізованих 

силами добровольців щорічно.  

Волонтерство в Італії 

У 1991 р. в Італії Закон “Про волонтерство” офіційно визначив 

стосунки волонтерів з державними організаціями. Однією з найбільших 

організацій, що розвиває волонтерські ініціативи в країні, є “Італійський 

фонд волонтерства”, створений за ініціативою Римської ощадної каси. Фонд 

надає консультаційні та освітні послуги волонтерам і організаціям, випускає 

“Журнал волонтера”, заснував декілька Національних премій у галузі 

волонтерства з метою виявлення і підтримки найбільш перспективних та 

ініціативних груп, які вирішують соціальні проблеми [127]. 

Закон Італії про загальну політику у сфері волонтерської діяльності 

1991 р. встановлює принципи і критерії, що регулюють відносини між 

державними установами й волонтерськими організаціями [127].  
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В Італії функціонує Постійний комітет голів волонтерських організацій 

і фондів, що представляє інтереси двох мільйонів волонтерів Італії перед 

урядом, парламентом, церквою, різними суспільними інститутами [114].  

На виконання національного закону регіональні органи влади 

встановили відповідні правила. Закон надає волонтерам певний захист і 

права, накладає низку обов’язків на волонтерські організації, зокрема, 

обов’язкове страхування здоров’я і відповідальності перед третіми особами, а 

також визначає відмінність між волонтерською працею і соціально-

трудовими відносинами [115; 127].  

Волонтерська діяльність у Польщі 

У Польщі традиції благодійної роботи беруть початок у XVI столітті, 

коли були засновані численні великі приватні чи благодійні фонди, хоча 

деякі існували вже з XIV ст. Масові соціально орієнтовані організації почали 

з’являтися в другій половині XIX ст. Між першою і другою світовими 

війнами (статистичні дані 1935 року) в Польщі існувало приблизно 6 тисяч 

фондів, асоціацій, спілок, кооперативів та інших неприбуткових інститутів. 

Після Другої світової війни через цілеспрямовану політику комуністичної 

держави ці громадянські традиції були втрачені. Більшість активних 

асоціацій було знищено, решта потрапили під жорстокий контроль держави. 

Усі фонди в 1952 р. згідно з польським законодавством було скасовано, а 

їхню власність – націоналізовано. Реєстрація фондів була законодавчо 

дозволена в Польщі тільки в 1984 р. Усупереч офіційним заявам, у 

післявоєнний період свобода таких організацій перебувала під жорстким 

контролем і обмежувалась таким чином, що це призвело до парадоксального 

результату – існування організацій, головною метою яких була підтримка 

держави. Реальна, а не тільки оголошена, свобода діяльності організацій 

почала існувати через кілька місяців після закінчення Дебатів за круглим 

столом у 1989 р. Польському сектору НУО вже п’ятнадцять років, кількість 

громадських організацій та асоціацій досягла 50 тисяч. Щорічно близько         

25 % поляків беруть участь у діяльності НУО як волонтери. Штатними 
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працівниками таких організацій є 90–100 тисяч осіб. Разом з роботою 

волонтерів зайнятість у польських НУО еквівалентна 1,5 % повної робочої 

зайнятості поза аграрним сектором. Відповідно до результатів опитування, 

проведеного Асоціацією КЛОН у 2002 р. серед 900 польських НУО, менше 

20 % респондентів використовують іноземну допомогу як основне джерело 

фінансування. Більше 60 % заявили, що вони збирають членські внески, які, 

однак, складають лише 4 % загальних бюджетів НУО. Дослідження також 

показало, що державне фінансування складає приблизно 33 % бюджетів НУО 

і надходить здебільшого з місцевих адміністрацій, які укладають контракти 

на послуги НУО. Майже 25 % бюджетів НУО складаються з коштів, 

отриманих від приватного сектору і корпорацій. Іноземні гранти складають 

18 % [116; 131].  

У Польщі волонтерську діяльність регулює Закон “Про некомерційну 

діяльність і волонтерство”, ухвалений 24 березня 2018 р. Закон є основою для 

розвитку громадянського суспільства,  зокрема він передбачає свободу 

об’єднань, яка зрештою знайшла підтвердження в Конституції Республіки 

Польща [117].  

Волонтерство в Польщі відповідає таким потребам, як допомога іншим, 

бажання набути нові навички, нові знайомства, відчуття задоволення, 

можливості для самореалізації [118].  

Польські волонтери з неурядових організацій стають авторами 

громадських проектів, які в майбутньому матимуть позитивний вплив на 

місцеве самоврядування. У Польщі мешканці міст беруть участь у 

формуванні місцевих бюджетів, вирішуючи, на які цілі витратити частину 

бюджетних коштів. Вплив на розподіл бюджету об’єднує людей, дає їм 

знання про місцеві фінанси та змогу реалізувати  проекти, яких люди 

найбільше потребують [119].  

Молоде покоління поляків внесло зміни в польське законодавство, яке 

зобов’язує владу співпрацювати з громадським сектором. Законодавством 
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Польщі передбачено, що органи державної адміністрації і самоврядування 

укладають плани співпраці з неурядовими організаціями [120].  

Візьмемо до уваги польський досвід, коли користувач може 

відшкодовувати видатки на навчання волонтера у сфері виконуваних ним 

послуг, визначених у домовленості. Також волонтерові можуть надавати 

медичні послуги (якщо вони передбачені в приписах про надання медичної 

опіки, що фінансується з публічних коштів) у разі нещасного випадку при 

виконанні послуг (якщо волонтер виконує послуги протягом періоду, що не 

перевищує 30 днів, користувач зобов’язаний забезпечити страхування від 

наслідків нещасних випадків). Податковим законодавством такі виплати й 

відшкодування витрат волонтера звільняються від сплати податку на 

прибуток фізичних осіб [127].  

Американський університет ім. Дж.Хопкінсона наприкінці ХХ століття 

виконав дослідження у 22 країнах, яке показало, що загальна кількість часу 

праці волонтерів відповідає праці 10,5 млн. осіб протягом робочого дня. 

Лише в 36 країнах світу, за підрахунками того ж університету, налічується 

більше як 131,5 млн. осіб. Щороку волонтерству присвячують час понад        

100 млн. осіб дорослого населення планети  

Таким чином, вищезазначена статистика свідчить про те, що 

волонтерство є досить важливим явищем та запорукою розвитку суспільства. 

На відміну від ситуації державної політики України, в інших 

європейських країнах волонтерський рух характеризується розгалуженою та 

налагодженою структурою, у багатьох з них він законодавчо 

зафіксований[131]. 

З огляду на аналіз зарубіжного досвіду волонтерської діяльності в 

провідних країнах світу було б доцільно запозичити такі механізми: 

– сприяти в надані підтримки волонтерському рухові, що тим 

самим робить його сильним та незалежним; 
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– удосконалити та прийняти законодавчі акти, що передбачають  

істотне розширення загальнонаціональних волонтерських програм, 

спрямованих на підвищення дієвості суспільно корисної роботи; 

– зараховувати до трудового стажу час роботи під час 

волонтерської діяльності; 

– створити відповідну спеціалізовану установу, діяльність якої 

буде зосереджена на координації роботи волонтерів, забезпечуватиме їхній 

захист у суді, надаватиме повну інформацію про волонтерські організації, 

діяльність яких спрямована на надання допомоги сектору безпеки і оборони. 

Крім того, зазначена установа вирішуватиме конфліктні ситуації, що 

виникають у процесі волонтерської діяльності; 

– запровадити програму планування волонтерської роботи для 

того, щоб покращити роботу волонтерських організацій; 

– залучати волонтерів АТО (ООС)  до розробки різноматніх 

програм, що мають на меті зберегти цілісність та недоторканність нашої 

держави; 

– надавати волонтерам, діяльність яких спрямована на допомогу 

сектору безпеки і оборони, податкові та соціальні пільги. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що волонерська діяльність в 

усьому світі займає важливе місце. Інститут волонтерства поширений у 

багатьох розвинених країнах світу та має давні традиціі. Надзвичайно велика 

кількість волонтерів задіяна в різних установах, організаціях та 

підприємствах, діяльність яких спрямована на покращення життя соціуму. 

Волонтерські організації різних країн мають значний вплив на розвиток 

соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Нині 

спостерігається стрімке зростання попиту на волонтерські послуги. Участь у 

добровільному русі не має релігійних, расових, вікових, гендерних і навіть 

політичних меж. Численні міжнародні мережі волонтерських організацій 

залучають до своїх проектів і програм мільйони людей щорічно. Чимало 

зусиль для популяризації волонтерства докладають не лише благодійні та 
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волонтерські організації, а й державні структури. У світовій практиці 

найголовнішою ознакою волонтерства є те, що особа частину вільного часу, 

сил, енергії, знань та досвіду добровільно, без примусу та вказівки згори 

витрачає на здійснення корисних справ окремим громадянам і суспільству 

загалом [123; 127]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі зазначається, що до 2014 р. волонтерський рух в Україні 

розвивався досить слабо, порівняно з іншими країнами світу. Згідно з 

рейтингом World Giving Index у 2010 р. Україна посідала лише 150-те місце 

(тільки 5% населення було залучено до волонтерської роботи). Однак 

Революція Гідності, анексія Криму та війна на Донбасі все змінили, зокрема в 

дослідженні, що проводилося британською благодійною організацією 

Charities Aid Foundation у 2014 р., Україна щодо залучення населення до 

волонтерської роботи посіла 103-тє місце.  

Виявлено, що проблемними питаннями державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави є: недосконалість законодавчої та нормативно-

правової бази з регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави; відсутність чіткої організації 

взаємодії громадськості із  органами державного військового управління у 

сфері волонтерської діяльності; нерегламентована діяльність волонтерів та 

волонтерських організацій, що створює для них низку ризиків і проблем; 

відсутність системи громадського контролю над сектором безпеки і оборони; 

відсутність єдиного підходу до застосування методичного інструментарію щодо 

підвищення якості надання волонтерської допомоги за принципами, які 

впроваджено в країнах Європейського Союзу; низький рівень правової 

допомоги волонтерам та волонтерським організаціям; неповний перелік 

напрямів волонтерської діяльності з урахуванням її здійснення під час 
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надзвичайних ситуацій чи бойових дій; відсутність комплексного підходу до 

реформування волонтерської діяльності в Україні; відсутність умов для 

розвитку якісно нового рівня діяльності волонтерів та їхньої взаємодії з 

органами державної влади; відсутність позитивних змін для громадських 

організацій у сфері волонтерської діяльності; правова практика щодо 

безкарності псевдоволонтерів тощо. 

Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання 

волонтерської діяльності в соціальній і безпековій сферах та виявлено, що 

теорія і практика волонтерської діяльності в зарубіжних країнах мають 

вищий офіційний статус, ніж в Україні.  

Установлено, що кожна країна має власну модель регулювання 

волонтерської діяльності з огляду на соціальні, культурні, економічні та 

безпекові умови, спрямовану на підвищення добробуту суспільства, однак 

вагомим компонентом має бути чітка та ефективна взаємодія інститутів 

громадянського суспільства із органами державної влади для отримання 

соціального ефекту від їхньої діяльності.  

Розглянуто й охарактеризовано нормативно-правові акти, що 

регулюють волонтерську діяльність у США, ФРН, Великій Британії, Франції, 

Італії та Польщі. Узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 

взаємозбагачення ідеями різних концепцій (стратегій, програм, планів) і 

практичним досвідом організації волонтерської діяльності, дає підстави 

запропонувати нові шляхи розвитку волонтерської діяльності в Україні.  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

3.1. Пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави 

 

Академік НАН України В.П.Горбулін зазначає, “…що на жаль, 

традиційна практика державного управління в Україні – вдавати, що або 

проблем завтрашнього дня не існує, або вони настільки далекі, що думати 

про них просто нічого. Тим часом ці проблеми можна й треба вирішувати 

вже сьогодні. “Неправда пригнічує і протидіє, – як зазначав Григорій 

Сковорода, – але тим більше бажання боротися з нею”. І нам сьогодні це 

необхідно робити задля самого виживання країни, навіть більше – задля того, 

щоб було навіщо вижити й жити далі” [1].  

Сьогоднішня невизначеність щодо структури, цілей і завдань системи 

забезпечення національної безпеки України, чіткого порядку взаємодії її 

суб’єктів у мирний час і в кризовий період російсько-терористичної агресії є 

суттєвими перешкодами для формування та реалізації ефективної політики 

національної безпеки і оборони України та реформування сектору безпеки і 

оборони [15].  

Доведено, що ефективне реагування на сучасні виклики та загрози 

національній безпеці України потребує побудови принципово нової системи 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави, що забезпечує скоординовану, 

законодавчо регламентовану діяльність її суб’єктів, спрямовану на захист 

національних інтересів. Успішне вдосконалення цієї системи можливе лише 

на основі чіткої правової регламентації діяльності волонтерів та 
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волонтерських організацій, їхніх структури та функцій [15] що мають бути 

інтегровані в систему міжнародного обміну волонтерів світу, здійснення якої 

сприятиме консультативно-дорадчій, інформаційній та фінансовій підтримці 

сил оборони з боку громадянського суспільства та волонтерських рухів 

України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що теоретичним і 

прикладним аспектам феномена волонтерської діяльності та питанням 

аналізу сучасного стану волонтерського руху присвячена велика кількість 

наукових статей, монографій, підручників, посібників, у яких переважно 

розглядалися загальноекономічні, соціальні та політичні проблеми розвитку 

волонтерської діяльності як інституту громадянського суспільства та 

обгрунтування напрямів, шляхів і способів їхнього вирішення, що знайшло 

відображення в працях українських учених та експертів: І.Білич, 

Я.Буздугана, З.Бондаренка, О.Безпалька, Р.Вайноли, В.Голуб, Д.Горєлова, 

І.Долі, Н.Заверико, І.Звєрєва, Н.Івченка, А.Капської, О.Караман, Т.Керцоє, 

О.Кіндратець, Н.Комарової, О.Корнієвського, Г.Крапівіної, В.Кратінової, 

Г.Лактіонової, Н.Ларіонової, Д.Лещенка, І.Лиховид, Т.Лях, І.Миговича, 

Л.Міщика, О.Песоцької, С.Пальчевського, В.Петрович, Ю.Поліщука, 

А.Рижанової, К.Сидоренка, М.Тименка, Г.Туки, С.Харченка та ін. 

Водночас варто зазначити, що наукові дослідження, у яких 

розглядаються загалом соціальні аспекти комплексної проблеми розвитку 

волонтерського руху в Україні та підвищення якості надання волонтерської 

допомоги щодо забезпечення оборонної реформи в Україні в кризовий період 

російсько-терористичної агресії, участі волонтерів та волонтерських 

організацій у підвищенні готовності складових сектору безпеки і оборони до 

виконання визначених їм завдань, зокрема, практично відсутні. 

Так, у 2014 р. волонтерський рух в Україні за масштабом поширення 

став показовим виявом громадської самоорганізації. За умов 

розбалансування системи державного та військового управління, браку 

ресурсних можливостей та зовнішньої агресії волонтерські організації 
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виконують функції держави із забезпечення силових структур та 

постраждалих громадян в ході збройного протистояння. Вирішальну роль у 

цьому процесі відіграє патріотичний підйом в українському суспільстві, що 

спричинив активізацію волонтерського руху та появу безпрецедентної 

кількості волонтерів [2].  

Серед науковців та експертів, що досліджують означену проблему, 

варто виділити учених Національного інституту стратегічних досліджень, які 

в аналітичних довідках указують, що Революція Гідності та спричинені 

подальші події в Україні привели до суттєвих змін у політичному та 

соціокультурному середовищах українського суспільства. Водночас 

унаслідок цілої низки чинників, передусім зовнішньої агресії Російської 

Федерації проти України, виявилася кричуща неготовність державних 

структур ефективно реагувати на виклики та діяти в екстремальних умовах 

суспільного конфлікту, територіальної анексії та окупації частини 

української території. Для вирішення завдань у сфері забезпечення 

національної безпеки та посилення обороноздатності держави вітчизняне 

громадянське суспільство продемонструвало вражаючу здатність до 

консолідації і мобілізації, зумівши створити дієву мережу громадських 

ініціатив та об’єднань, які взяли на себе вирішення найбільш гострих та 

невідкладних проблем, з якими українська спільнота не стикалася від часів 

здобуття державної незалежності, як-от: різнопланова допомога біженцям з 

окупованих територій; матеріально-технічне забезпечення для сектору 

безпеки і оборони; збір коштів та продовольства, закупівля медичного 

обладнання та медикаментів для поранених; будівництво житла для 

учасників АТО тощо [2].  

Сьогодні неможливо визначити реальний кількісний склад учасників 

волонтерського руху через постійне його поповнення, небажання афішувати 

діяльність та напівлегальність частини волонтерських організацій. Проте 

саме такі гнучкі форми волонтерської діяльності виявилися найбільш 

продуктивними. Обхід державних бюрократичних процедур за умов 
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екстраординарних обставин приводив до економії часу, що позитивно 

вплинуло на якість волонтерських послуг [2].  

Доведено, що найбільш ефективний внесок до посилення 

обороноздатності держави волонтерський рух зробив саме на початку 

військових дій у Донецькій та Луганських областях, коли забезпечення 

державою силових підрозділів здійснювалося повільно, не вистачало 

елементарних систем захисту, обмундирування та продовольства. За лічені 

місяці волонтерські ініціативи перетворилися в потужні організації, 

діяльність яких була спрямована на забезпечення майже всього спектру 

потреб і силових структур, і громадян, що постраждали від військових дій 

[2].  

Вирішальну роль у цьому процесі відіграли два фактори: патріотичний 

підйом у суспільстві, що спричинив до появу безпрецедентної кількості 

волонтерів й благодійників; менеджерські якості керівників волонтерських 

організацій [2].  

Серед найбільш помітних організацій в Україні варто виділити 

волонтерське об’єднання “Народний тил” (постачання машин до АТО), 

“Медичний народний тил” (постачання ліків до АТО), “Help Army”, “Крила 

Феніксу”, “Армія SOS”, “Народний проект”, “Волонтерська сотня” та ін.  

На Хмельниччині можна виділити такі благодійні організації, які 

долучилися до допомоги нашим бійцям в АТО: Благодійний фонд “Надія”; 

Благодійний фонд “Центр Добриня”; Благодійний фонд “Озеро Надії”; 

Всеукраїнське об’єднання “Свобода”; Громадська організація 

“Хмельниччина”, “Самооборона і контроль” та ін.  

Зауважимо, що перелік прикладів ефективної самоорганізації 

волонтерів набагато ширший й охоплює тисячі й організаційних утворень, і 

людей, які одноосібно займаються волонтерською діяльністю [2].  

З багатьох напрямів роботи волонтерів, спрямованої на протидію 

зовнішній агресії та її наслідкам, можна виділити чотири основні, якими вони 

опікуються найбільше: збір та доставка в зону проведення АТО (ООС) 



	  

	  

166 

необхідних ресурсів; надання медичної допомоги постраждалим в ході її 

проведення; допомога вимушеним переселенцям; пошук зниклих безвісти та 

звільнення полонених [2; 3].  

Сьогодні увага органів державної влади до питань волонтерської 

діяльності залишається здебільшого офіційно-формальною. Водночас 

характерною особливістю українських реалій є формування нового 

консолідованого ставлення громадськості до волонтерської діяльності в 

умовах зовнішньої агресії на тлі зростаючої її ролі через надзвичайно 

важливу місію щодо посилення обороноздатності держави. Отже, масштаби 

теперішнього волонтерського руху в Україні не можуть залишати 

суспільство байдужим, а державу – другорядною, змушуючи до надання 

адекватної оцінки заслуг та визнання загалом [4].  

На підставі аналізу сучасного стану волонтерського руху в Україні ми 

виявили особливості формування та реалізації державної політики у сфері 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави в 

умовах зовнішньої агресії, що полягають у цілеспрямованій, розрахованій на 

тривалий період стратегічній діяльності держави щодо сприяння 

волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності, 

пов’язаної із війною на сході України, кризовим управлінням та політичним 

прогнозуванням під час формування механізмів реалізації цієї політики, 

визначенням цілей і пріоритетів діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання 

забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської діяльності в 

Україні з метою надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення операції Об’єднаних сил, а 

саме агрегації та забезпечення адресною допомогою українських військових, 

залучених до ООС, ресурсами відповідно до сьогоднішніх викликів та загроз 

національній безпеці. 
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Доведено, що для забезпечення умов функціонування волонтерського 

руху та підвищення якості надання волонтерської допомоги сектору безпеки і 

оборони України необхідним є:  

– системне оновлення законодавства та нормативно-правових актів 

з питань забезпечення розвитку волонтерського руху в Україні;  

– сприяння участі волонтерських організацій у підвищенні 

готовності складових сектору безпеки і оборони до виконання визначених їм 

завдань; 

– чітке визначення повноважень, функцій і завдань координатора 

діяльності волонтерських груп, виконання яких не передбачено 

законодавством, але які обумовлені практичними потребами; 

–  визначення чіткого механізму організації взаємодії 

громадськості із  органами державного та військового управління щодо 

розвитку волонтерської діяльності, а також процедур взаємодії та 

координації дій щодо посилення обороноздатності держави органів і сил 

сектору безпеки і оборони України із волонтерськими організаціями в 

мирний час, у кризових ситуаціях та в особливий період; 

– урегулювання питань уніфікації чітких і прозорих правил 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

щодо зазначеної сфери, спрямованої на вироблення правових норм, що 

однаково регулюють відносини в процесі формування та реалізації державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; 

–  удосконалення системи громадського контролю над сектором 

безпеки і оборони; 

–  запровадження системи навчання волонтерів та підготовки 

організаторів волонтерських груп; 

–  посилення взаємодії та інформаційного обміну між 

волонтерськими організаціями та органами державного та військового 

управління як ефективного інструменту вирішення покладених на них 

завдань із забезпечення національної безпеки і оборони України; 
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–  розроблення методичного інструментарію щодо підвищення 

якості надання волонтерської допомоги за принципами, які впроваджено в 

країнах Європейського Союзу; 

– упровадження формалізації трудових відносин у сфері 

волонтерства;  

– підвищення рівня правового регулювання волонтерської 

діяльності у зоні ООС;  

– запровадження порядку організації акредитації, допуску 

(пропуску) волонтерів під час надання волонтерської допомоги сектору 

безпеки і оборони та іншим державним структурам, задіяним в ООС на 

території Донецької та Луганської областей; 

– упровадження системи обліку (реєстру) волонтерів, задіяних в 

ООС; 

–  ведення обліку наданого волонтерами майна в зону ООС та 

здійснення контролю за його збереженням; 

– розширення системи міжнародного обміну волонтерів світу; 

– створення умов для залучення громадських організацій до 

військово-патріотичного виховання молоді, підготовки громадян до захисту 

Батьківщини; 

– ужиття ефективних заходів боротьби із псевдоволонтерами тощо. 

 Перспективну потребу вдосконалення державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави значною мірою зумовлено рішеннями Ради 

національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами 

Президента України, як-от: 

1) Указом Президента України від 20 червня 2014 р. № 548 “Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 р. 

“Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних 

регіонах України”, яким визначено комплекс першочергових дипломатичних, 
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військових та інших заходів із мирного врегулювання ситуації у східних 

регіонах України [5];  

2) Указом Президента України від 24 вересня 2014 р. № 744/2014 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України оборони від           

28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та 

зміцнення її обороноздатності”, яким визначено питання про звільнення від 

оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення 

волонтерами на митну територію України відповідної продукції для сектору 

безпеки і оборони та звільнення від оподаткування такої продукції ввізним 

митом [6];  

3) Указом Президента України від 05 листопада 2014 р. № 842/2014 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня     

2014 р. “Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави” та 

пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 

2015 рік”, яким визначено комплекс першочергових заходів із захисту 

національних інтересів та зміцнення обороноздатності України [7];  

4) Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06 травня  

2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”, спрямовану на 

комплексне реформування системи забезпечення національної безпеки та 

створення ефективного сектору безпеки і оборони України; якісне 

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над органами 

сектору безпеки і оборони, посилення парламентського контролю у цій 

сфері; розвиток системи військово-патріотичного виховання, запровадження 

програм військової підготовки і цивільного захисту в загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах [8];  

5) Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 

2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, спрямовану на 

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором 
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безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО; 

підвищення рівня координованості складових сектору безпеки і оборони та 

вдосконалення механізмів їхнього консолідованого розвитку та посилення 

відповідних оперативних спроможностей для забезпечення воєнної безпеки 

[9].  

6) Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про концепцію 

розвитку сектору безпеки і оборони України” від 04 березня 2016 р., де 

основними шляхами щодо сприяння участі громадських організацій у 

підвищенні готовності складових сектору безпеки і оборони до виконання 

визначених їм завдань окреслено: створення умов для залучення громадських 

організацій до військово-патріотичного виховання молоді, підготовки 

громадян до захисту Батьківщини; удосконалення законодавчого 

забезпечення з питань розвитку волонтерського руху в Україні; підвищення 

якості надання волонтерської допомоги; залучення громадськості до процесів 

розвитку складових сектору безпеки і оборони, зокрема в питаннях 

покращення їхнього соціального, медичного та матеріально-технічного 

забезпечення, раціонального використання державних ресурсів [10].  

7) Указом Президента України від 06 червня 2016 р. № 240/2016 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня  

2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, де визначено 

особливості проведення оборонної реформи в Україні, обумовлені складною 

воєнно-політичною, оперативно-стратегічною та економічною ситуацією, яка 

склалася внаслідок збройної агресії Росії проти України, окупації Російською 

Федерацією частини суверенної території України; здійснення реформи 

сприятиме консультативно-дорадчій, інформаційній та фінансовій підтримці 

сил оборони з боку громадянського суспільства та волонтерських рухів 

України [11].  

За результатами аналізу сучасного стану волонтерського руху в Україні 

та перспектив здійснення реформ у секторі безпеки і оборони щодо 
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підвищення обороноздатності держави ми встановили пріоритетні напрями 

вдосконалення державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави, зокрема запропоновано 

такі напрями:  

1) реформування системи національної безпеки і оборони та посилення 

ролі волонтерського руху в цьому процесі;  

2) удосконалення правового регулювання волонтерської діяльності в 

Україні; 

3) оптимізація взаємовідносин органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності. 

Суб’єктами реалізації політики національної безпеки і оборони є: 

Президент України; Рада національної безпеки і оборони України; Верховна 

Рада України; Кабінет Міністрів України; Міністерство оборони України; 

Служба безпеки України; Служба зовнішньої розвідки України; Міністерство 

внутрішніх справ України; Національна гвардія України; Державна 

прикордонна служба України; Державна фіскальна служба України; 

підрозділи територіальної оборони; інші профільні та загальної компетенції 

органи державного та військового управління, які в межах своїх повноважень 

беруть участь у виконанні завдань щодо захисту національних інтересів у 

безпековій та оборонній сферах. 

Суб’єктами реалізації політики у сфері волонтерської діяльності є 

Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; інші органи державної 

влади; волонтерські організації; благодійні фонди; донорські установи; 

підприємства соціально відповідального бізнесу; засоби масової інформації 

тощо.  

Перший напрям передбачає реформування системи національної безпеки 

і оборони та посилення ролі волонтерського руху в цьому процесі. 

Це зумовлено тим, що українська державність та українське суспільство 

опинились у надзвичайно складній воєнно-політичній та соціально-

економічній ситуації. Так внаслідок цілої низки чинників, передусім 
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зовнішньої агресії Російської Федерації проти України, усі державні 

(безпекові) інституції виявилися неготовими ефективно реагувати на виклики 

та загрози національній безпеці України та діяти в екстремальних умовах 

суспільного конфлікту, територіальної анексії та окупації частини української 

території. Тому громадянське суспільство на патріотичному підйомі зуміло  

самоорганізуватися, що спричинило появу безпрецедентної кількості 

волонтерів й волонтерських організацій.  

З огляду на це особливої актуальності набуває необхідність проведення 

змін фундаментального характеру, які повинні торкнутися пріоритетних 

напрямів безпекової сфери життєдіяльності українського суспільства. 

Особливе місце в питанні трансформації держави займає реформа системи 

державного управління, складовою частиною якої є питання забезпечення 

національної безпеки України та здійснення громадського контролю за цією 

реформою, зокрема посилення ролі волонтерських організацій у цьому 

процесі. 

Сьогодні, українське суспільство потребує змін у сфері державного 

управління. Відповідно без комплексної програми реорганізації та реформи 

системи державного управління, розвитку громадянського суспільства та 

волонтерських рухів в Україні неможливе проведення якісної безпекової та 

оборонної реформи. 

Сутність зазначеного напряму полягає в потребі реформування системи 

національної безпеки і оборони та посилення ролі волонтерського руху в 

цьому процесі, для проведення оборонної реформи в Україні, обумовленої 

складною воєнно-політичною, оперативно-стратегічною та економічною 

ситуацією, що склалася внаслідок збройної агресії Росії проти України, 

здійснення якої сприятиме консультативно-дорадчій, інформаційній та 

фінансовій підтримці сектору безпеки і оборони з боку волонтерських рухів 

України, для реалізації завдань політики національної безпеки та підвищення 

довіри громадян до волонтерів та волонтерських організацій, ефективної 
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реалізації заходів щодо зміцнення та посилення обороноздатності держави в 

умовах російсько-терористичної агресії шляхом: 

− реформування системи забезпечення національної безпеки і 

оборони України та забезпечення подальшого розвитку волонтерського руху 

для реалізації цих реформ; 

− посилення участі громадськості (волонтерських організацій) у 

виробленні та реалізації сучасної державної політики національної безпеки і 

оборони України, адекватної сучасним викликам та загрозам і 

підпорядкованої принципу оборонної достатності; 

− налагодження ефективних механізмів взаємодії та 

інформаційного обміну між волонтерськими організаціями та органами 

державного та військового управління як ефективного інструменту 

вирішення завдань із забезпечення національної безпеки і оборони України; 

− об’єднання військових та невійськових (організації 

громадянського суспільства, волонтерів) можливостей всіх складових 

системи національної безпеки України для запобігання і нейтралізації 

реальних та потенційних загроз національній безпеці України в умовах 

російсько-терористичної агресії; 

− посилення спроможностей волонтерських організацій сприяти 

проведенню реформ у секторі безпеки і оборони та підвищенню 

обороноздатності держави; 

− залучення волонтерів до процесів розвитку складових сектору 

безпеки і оборони; 

−  забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської 

діяльності в державних та громадських організаціях з урахуванням її 

проведення під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій; 

−  оптимізації взаємовідносин органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності, що в 

сукупності забезпечуватимуть обороноздатність держави; 
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− перегляду концептуальних підходів до основного стратегічного 

документу у сфері забезпечення національної безпеки – Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України з урахуванням 

положень нової редакції Закону України “Про національну безпеку України”;  

− створення ефективної системи запобігання та протидії корупції; 

− ужиття ефективних заходів боротьби із псевдоволонтерами; 

− стимулювання залучення волонтерів для підтримки діяльності 

складових сектору безпеки і оборони тощо. 

Другий напрям передбачає вдосконалення правового регулювання 

волонтерської діяльності в Україні. 

Установлено, що Конституція України та низка законів України, 

зокрема “Про волонтерську діяльність”, “Про громадські об’єднання”, “Про 

благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-

фінансового забезпечення обороноздатності держави”, “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

благодійної допомоги”, усі статусні закони регулюють волонтерську 

діяльність в Україні.  

Проведений аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які 

визначають особливості правового статусу волонтерів та волонтерських 

організацій, регулюють їхню діяльність, свідчить, що наявний нормативно-

правовий фундамент забезпечує чітку вертикаль відносин між органами 

державної влади та інститутами громадянського суспільства (громадськими 

об’єднаннями, благодійними організаціями, волонтерами), спрощує роботу 

благодійних та волонтерських організацій, проте становить точкову реакцію 

на події, інколи має тимчасовий характер. 

З’ясовано, що сучасні вимоги до проведення оборонної реформи в 

Україні, зумовлені складною воєнно-політичною та економічною ситуацією, 

із урахуванням нових загроз національній безпеці України, агресії Російської 
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Федерації проти України, висувають на порядок денний питання активізації 

волонтерського руху в Україні як інституту громадянського суспільства 

шляхом підвищення рівня правового регулювання волонтерської діяльності. 

Крім того, законодавчі та нормативно-правові акти у цій сфері містять 

низку неузгодженостей, підходи до визначення певних термінів мають бути 

переглянуті, потребують запровадження сучасних механізмів державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави. Внесення відповідних змін до законодавства та 

нормативно-правових актів у цій сфері має забезпечити створення цілісної, 

гнучкої, гармонійної системи волонтерства [15].  

Тому існує необхідність визначення концептуальних підходів до 

комплексного перегляду законодавства України та нормативно-правових 

актів з питань розвитку волонтерської діяльності, починаючи від норм 

Конституції України, завершуючи відомчими інструкціями. Прийняття 

системного законодавства, спрямованого на врегулювання волонтерської 

діяльності щодо посилення обороноздатності держави, дозволить створити 

умови для забезпечення розвитку якісно нового рівня цієї діяльності та 

взаємодії волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади 

та сектором безпеки і оборони.  

Отже, сутність зазначеного напряму полягає в необхідності 

вдосконалення правового регулювання волонтерської діяльності в Україні, 

зокрема, модернізації чинного законодавства, приведення його у 

відповідність до вимог сучасної суспільно-політичної та воєнної ситуації, 

пов’язаної з зовнішньою агресії Росії проти України та ступеню розвитку 

волонтерського руху в Україні й світі шляхом: 

1) внесення змін та доповнень до Закону України “Про 

волонтерську діяльність” стосовно: 

– перебування іноземців в Україні (обмежується терміном у 90 днів), 

страхування громадськими об’єднаннями іноземних волонтерів, що 
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ускладнює діяльність міжнародних волонтерів й перешкоджає розвитку 

волонтерського руху в Україні; 

− статусу “волонтерської організації” та “неформальних 

волонтерських груп”;  

− переліку напрямів волонтерської діяльності з урахуванням її 

проведення під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій;  

− визначення повноважного центрального органу виконавчої влади 

у сфері волонтерської діяльності;  

−  регламентації застосування договорів про надання волонтерської 

допомоги під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій;  

− потреби обов’язкового страхування волонтерів;  

−  пільг для волонтерів під час вступу до вищих навчальних 

закладів та при прийомі на роботу;  

−  зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до 

навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що 

відповідає отримуваній спеціальності;  

− переліку відшкодувань витрат волонтеру [2]. 

2) внесення змін (уточнень) до нещодавно прийнятих нормативних 

актів, що унормовують функціонування волонтерського руху стосовно: 

– упровадження більш чітких та прозорих механізмів застосування 

Закону України № 1668-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги”; 

–  пункту 2.1 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України 

“Про благодійну діяльність та благодійні організації” щодо функціонування 

Реєстру волонтерів АТО [2].  

3) внесення змін до наказу Міністра фінансів України від 30 жовтня 

2014 р. (№ 1089) про “Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів 

антитерористичної операції” в частині критеріїв відбору волонтерів, які 

будуть звільнені від оподаткування стосовно: 
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– порядку звітності волонтерів-фізичних осіб про використання 

благодійних пожертв на цілі АТО; 

–  критеріїв оцінки їхньої допомоги, спрямованої на цілі АТО.  

4) прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо надання 

волонтерам статусу “учасник бойових дій”. Відповідне рішення уряду 

дозволить уникнути дискримінаційної ситуації та буде позитивно сприйнято 

в суспільстві [2].  

Зазначимо, що правовим механізмом реалізації завдань державної 

політики у сфері волонтерської діяльності щодо сприяння та підтримки 

надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони має стати 

створення проекту “Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави”. Концепція є правовим документом, у якому викладено систему 

поглядів на способи розвитку волонтерської діяльності через залучення 

волонтерів та волонтерських організацій до вирішення проблеми 

забезпечення обороноздатності держави. Науково-практичні підходи щодо 

впровадження “Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави” розглянемо в підрозділі 3.3 дисертації. 

Установлено особливості державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, що полягають у потребі врегулювання питань уніфікації чітких і 

прозорих правил діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо зазначеної сфери, спрямованої на вироблення 

правових норм, що однаково регулюють відносини в процесі формування та 

реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності, здійснення 

комплексних заходів щодо чіткого розмежування функцій та повноважень 

цих органів, удосконалення механізму співпраці й обміну інформацією між 

ними, посилення громадського контролю в цій сфері й адаптації 
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національного законодавства до законодавства Європейського Союзу щодо 

популяризації волонтерського руху. 

Тому третій напрям передбачає оптимізацію взаємовідносин органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності. 

Зазначимо, що цей напрям чітко відображає взаємодію органів 

державної влади і інститутів громадянського суспільства як базу для 

створення ефективної системи державного управління у сфері волонтерської 

діяльності. Традиційно державне управління розглядається як вид суспільної 

діяльності; у контексті відносин влади і політики; відносин гілок влади між 

собою; відносин виконавчої влади і місцевого самоврядування; відносин 

державного управління і місцевого самоврядування [12].  

Відносини державних органів і інститутів громадянського суспільства 

мають базуватися на розумінні та сприйнятті таких основоположних засад:  

– участь компетентних, організованих та відповідальних інститутів 

громадянського суспільства в процесі формування державної політики 

підвищує застосовність законодавства та обґрунтованість управлінських 

рішень;  

– стимулювання інститутів громадянського суспільства до участі в 

урядових і квазіурядових механізмах діалогу, консультування та обміну 

інформацією є необхідною передумовою віднаходження найкращих способів 

задоволення потреб суспільства (така участь відмінна від ролі політичних 

партій і не заміняє її; вона не повинна ні гарантувати, ні скасовувати урядові 

субсидії, контракти або пожертви окремим інститутам громадянського 

суспільства чи їхнім групам);  

– консультування не розглядається виконавчою владою як 

інструмент поглинання інститутів громадянського суспільства завдяки 

сприйняттю ними урядових пріоритетів;  

– консультування не розглядається інститутами громадянського 

суспільства як спонукання до відмови від своїх цілей і принципів;  
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– виконавча влада працює з інститутами громадянського 

суспільства для досягнення цілей державної політики, але не намагається 

заволодіти ними чи змусити їх працювати під своїм контролем. 

Принциповим аспектом з точки зору державного управління є те, що 

взаємодія громадянського суспільства і влади (точніше її наявність) є 

визначальною передумовою легітимності останньої [12].  

Таким чином, з метою недопущення загрозливих для демократичного 

розвитку держави процесів важливим напрямом оптимізації взаємовідносин 

органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності в сучасних умовах має стати вирішення таких 

ключових завдань, націлених на підвищення ролі інститутів громадянського 

суспільства (волонтерів і волонтерських організацій у державних і 

громадських організаціях) в управлінні суспільним розвитком, як-от: 

– децентралізація управлінських і регуляційних функцій і повноважень, 

надання більшої самостійності низовим ланкам, поступова передача все 

більших “зон відповідальності” від державних структур інститутам 

громадянського суспільства;  

– формування та розвиток мережевих, горизонтальних відносин між 

різними структурними підрозділами держави і громадянського суспільства, 

поступовий і поетапний демонтаж тих елементів “управлінської вертикалі”, 

які є механізмом гальмування громадських ініціатив;  

– створення належних умов для розвитку реальних і ефективних форм 

громадської участі волонтерів і волонтерських організацій у сфері 

управління різними сферами суспільного життя, зокрема безпековою 

сферою, передача з боку державних органів більших повноважень і 

відповідальності громадським організаціям і об’єднанням громадян;  

– широке залучення неурядових організацій до надання соціальних 

послуг і розвиток соціальної сфери на основі зміцнення і розширення 

ресурсної бази соціальної політики за рахунок залучення позабюджетних 
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коштів корпоративного сектору і волонтерських організацій та пошуку 

додаткових бюджетних джерел фінансування соціальних проектів;  

– розвиток і розширення конструктивної взаємодії державних 

структур та органів місцевого самоврядування з громадянським 

суспільством, створення для переважної частини волонтерів і волонтерських 

організацій реальних стимулів діяльності в рамках реалізації і провідних 

національних проектів, і поточних, оперативних завдань соціально-

економічного та безпекового розвитку щодо посилення обороноздатності 

держави;  

– залучення громадян на основі створення реальних механізмів 

участі волонтерів і волонтерських організацій у суспільних діях, націлених 

на подолання негативних і застійних явищ у суспільстві та забезпечення 

безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства;  

– посилення заходів державної підтримки для розвитку та 

популяризації волонтерської діяльності, як-от: поширення інформації про 

волонтерську діяльність та стан реалізації галузевих та регіональних програм 

сприяння та підтримки волонтерської діяльності; оприлюднення на веб-сайті 

наявної інформації про організації та установи, що залучають до діяльності 

волонтерів; здійснення міжнародного співробітництва з питань 

волонтерської діяльності, узагальнення і поширення практики роботи в цій 

сфері тощо [12].  

Зазначимо, що сучасним інструментом підтримки взаємовідносин 

органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері 

волонтерської діяльності стають обласні цільові програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства та співпраці органів влади й інститутів 

суспільства. Завданнями таких програм є створення умов для розвитку 

громадянського суспільства, налагодження співпраці влади та інститутів 

суспільства, фінансова підтримка ініціатив для спільного вирішення завдань 

регіональної політики.  
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З’ясовано, що між державною владою і суспільством у демократичних 

державах відбувається зміна принципів і механізмів, формується нова 

структура взаємозв’язків. Особливістю цього процесу є перехід від       

держави-нації до держави-суспільства: від відносин між державною владою і 

суспільством на основі протиставлення інтересів до їхнього узгодження, 

консенсусу. Без сутнісних змін у політичній системі важко очікувати на 

ефективність взаємодії, довіру з боку громадських організацій та власне 

громадян. Пріоритетами слід вважати вдосконалення та закріплення практик 

системної участі громадськості у формуванні державної політики [12].  

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що сьогоднішня 

невизначеність щодо структури, цілей і завдань системи забезпечення 

національної безпеки України, чіткого порядку взаємодії її суб’єктів у 

мирний час і кризовий період російсько-терористичної агресії є суттєвими 

перешкодами для формування та реалізації ефективної політики національної 

безпеки і оборони України [15].  

За результатами аналізу сучасного стану волонтерського руху в Україні 

та перспектив здійснення реформ у секторі безпеки і оборони щодо 

підвищення обороноздатності держави ми встановили пріоритетні напрями 

вдосконалення державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави, зокрема запропоновано 

такі напрями: 1) реформування системи національної безпеки і оборони та 

посилення ролі волонтерського руху в цьому процесі; 2) удосконалення 

правового регулювання волонтерської діяльності в Україні; 3) оптимізація 

взаємовідносин органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері волонтерської діяльності [14]. 

 

  Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку волонтерської 
діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави	  
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Рис. 3.1. Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку волонтерської 
діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави 

Перший напрям передбачає 
реформування системи 

національної безпеки і оборони 
та посилення ролі 

волонтерського руху в цьому 
процесі 

 
	  

Шляхом: 
•	   реформування системи забезпечення 
національної безпеки і оборони України 
та забезпечення подальшого розвитку 
волонтерського руху для реалізації цих 
реформ; 
• посилення участі громадськості 
(волонтерських організацій) у виробленні 
та реалізації сучасної державної політики 
національної безпеки і оборони України 
адекватної сучасним викликам та 
загрозам; 
• налагодження ефективних механізмів 
взаємодії та інформаційного обміну між 
волонтерськими організаціями та 
органами державного та військового 
управління; 
• об’єднання військових та невійськових 
можливостей всіх складових системи 
національної безпеки України для 
запобігання і нейтралізації реальних та 
потенційних загроз національній безпеці 
України в умовах російсько-
терористичної агресії; 
• посилення спроможностей 
волонтерських організацій сприяти 
проведенню реформ у секторі безпеки і 
оборони та підвищенню обороноздатності 
держави; 
• залучення волонтерів до процесів 
розвитку складових сектору безпеки і 
оборони; 
• забезпечення прозорості та розширення 
напрямів волонтерської діяльності в 
державних та громадських організаціях з 
урахуванням її проведення під час 
надзвичайних ситуацій чи бойових дій; 
• оптимізація взаємовідносин органів 
державної влади та інститутів 
громадянського суспільства у сфері 
волонтерської діяльності; 
• перегляд концептуальних підходів до 
основного стратегічного документу у 
сфері забезпечення національної безпеки;  
• створення ефективної системи 
запобігання та протидії корупції; 
• ужиття ефективних заходів боротьби із 
псевдоволонтерами; 
• стимулювання залучення волонтерів для 
підтримки діяльності складових сектору 
безпеки і оборони тощо. 
 

	  

	  
	  
	  

Шляхом: 
1) внесення змін та доповнень до 
Закону України “Про волонтерську 
діяльність”, стосовно: 
• перебування іноземців в Україні 
(обмежується терміном у 90 днів), 
страхування громадськими 
об’єднаннями іноземних волонтерів, що 
ускладнює діяльність міжнародних 
волонтерів й перешкоджає розвитку 
волонтерського руху в Україні; 
• статусу “волонтерської організації” та 
“неформальних волонтерських груп”;  
• переліку напрямів волонтерської 
діяльності з урахуванням її проведення 
під час надзвичайних ситуацій чи 
бойових дій;  
• визначення повноважного 
центрального органу виконавчої влади 
у сфері волонтерської діяльності;  
• регламентації застосування договорів 
про надання волонтерської допомоги 
під час надзвичайних ситуацій чи 
бойових дій;  
• потреба обов’язкового страхування 
волонтерів;  
• пільг для волонтерів під час вступу до 
вищих навчальних закладів та при 
прийомі на роботу;  
• зарахування часу здійснення 
волонтерської діяльності до навчально-
виробничої практики в разі її 
здійснення за напрямом, що відповідає 
отримуваній спеціальності;  
2) внесення змін (уточнень) до 
нещодавно прийнятих нормативних 
актів, що унормовують функціонування 
волонтерського руху;  
3) внесення змін до наказу Міністра 
фінансів України від 30 жов. 2014 р.    
(№ 1089) про “Порядок формування та 
ведення Реєстру волонтерів 
антитерористичної операції” в частині 
критеріїв відбору волонтерів, які будуть 
звільнені від оподаткування; 
4) прийняття Кабінетом Міністрів 
України постанови щодо надання 
волонтерам статусу “учасник бойових 
дій”. Відповідне рішення уряду 
дозволить уникнути дискримінаційної 
ситуації та буде позитивно сприйняте в 
суспільстві. 

 
 
	  

Шляхом: 
• децентралізації управлінських 
і регуляційних функцій і 
повноважень, надання більшої 
самостійності низовим ланкам, 
поступової передачі все більших 
“зон відповідальності” від 
державних структур інститутам 
громадянського суспільства;  
• формування та розвитку 
мережевих, горизонтальних 
відносин між різними 
структурними підрозділами 
держави і громадянського 
суспільства;  
• створення належних умов для 
розвитку реальних і ефективних 
форм громадської участі 
волонтерів і волонтерських 
організацій у сфері управління 
різними сферами суспільного 
життя, зокрема безпековою 
сферою;  
• широкого залучення 
неурядових організацій до 
надання соціальних послуг і 
розвитку соціальної сфери;  
• розвитку і розширення 
конструктивної взаємодії 
державних структур та органів 
місцевого самоврядування з 
громадянським суспільством;  
• залучення громадян на основі 
створення реальних механізмів 
участі волонтерів і 
волонтерських організацій у 
суспільних діях;  
• посилення заходів державної 
підтримки для розвитку та 
популяризації волонтерської 
діяльності, як-от: поширення 
інформації про волонтерську 
діяльність та стан реалізації 
галузевих та регіональних 
програм сприяння та підтримки 
волонтерської діяльності; 
здійснення міжнародного 
співробітництва з питань 
волонтерської діяльності, 
узагальнення і поширення 
практики роботи в цій сфері 
тощо. 
	  
	  

Другий напрям передбачає 
удосконалення правового 
регулювання волонтерської 

діяльності в Україні 
	  

Третій напрям передбачає 
оптимізацію взаємовідносин 
органів державної влади та 
інститутів громадянського 

суспільства у сфері 
волонтерської діяльності	  
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3.2. Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави 

 

Революція Гідності 2014 р., спрямована проти спровокованої ззовні, 

зокрема Російською Федерацією, спроби ревізії європейського та 

євроатлантичного цивілізаційного вибору, відкрила перед Україною нові 

можливості для докорінного реформування публічних та безпекових 

інститутів, оновлення державної влади, радикального перегляду системи 

державного управління, відносин між громадянином, суспільством і 

державою, розвитку інститутів громадянського суспільства [8].  

У Всесвітній декларації волонтерства відзначається, що волонтерська 

діяльність становить основний фундамент громадянського суспільства, 

приносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, безпеці та 

справедливості [2].  

Важливого значення, особливо в кризовий період, зумовлений 

складною воєнно-політичною та економічною ситуацією, зовнішньою 

російсько-терористичною агресією, набуває волонтерська діяльність, 

спрямована на зняття соціального наруження в суспільстві, зокрема 

посилення обороноздатності держави шляхом оперативного реагування та 

надання ефективної адресної допомоги сектору безпеки і оборони 

(військовим, залучених до ООС), зокрема в питаннях покращення їхнього 

соціального, медичного та матеріально-технічного забезпечення; 

посилення спроможностей організацій громадянського суспільства 

сприяти проведенню реформ у секторі безпеки і оборони та підвищенню 

обороноздатності держави тощо.  

Потреба вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави зумовлена введенням в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний 
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бюлетень України”, затвердженого Указом Президента України 06 червня 

2016 р. № 240/2016, де стратегічним шляхом забезпечення проведення 

оборонної реформи в Україні є термінове вжиття дієвих заходів щодо 

сприяння та підтримки волонтерської діяльності в Україні, зокрема 

консультативно-дорадчої, інформаційної та фінансової підтримки сил 

оборони з боку громадянського суспільства та волонтерських рухів України 

[11].  

Отже, удосконалення державного регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави полягає в 

опрацюванні нових шляхів формування стратегічних напрямів реалізації 

державної політики у сфері волонтерської діяльності, що передбачає 

підвищення якості надання волонтерської допомоги та запровадження нових 

механізмів підвищення боєздатності сектору безпеки і оборони України з 

метою забезпечення державної незалежності та національної безпеки і 

оборони, створення умов для відновлення територіальної цілісності України 

у межах міжнародно визнаного державного кордону України. 

Визначено та запропоновано організаційні, правові, соціальні та 

інформаційні шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави.  

Розкриємо зміст зазначених шляхів, у яких враховані “Рекомендації 

щодо того, як уряди і система Організації Об’єднаних Націй могли б 

підтримати волонтерство”, затверджені Резолюцією 56/38 Генеральної 

Асамблеї ООН [13].  

Організаційні шляхи передбачають комплекс системних різноманітних 

заходів організаційного характеру, що запроваджуються органами 

державного управління та інститутами громадянського суспільства для 

здійснення волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 

держави через консультативно-дорадчу, інформаційну та фінансову 

підтримку сил безпеки і оборони з боку волонтерських організацій України; 
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створення Головного офісу волонтерства України з метою посилення 

спроможностей організацій громадянського суспільства сприяти проведенню 

реформ у секторі безпеки і оборони та підвищенню обороноздатності 

держави шляхом: 

– ширшого залучення громадськості та використання 

волонтерської діяльності в проектах розвитку спільно з програмою 

“Волонтери ООН” (організація в системі ООН, яка робить внесок у справу 

миру та розвитку шляхом залучення фахівців різних сфер до волонтерської 

діяльності);  

– створення умов для залучення волонтерських організацій до 

військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до 

захисту Батьківщини; 

– створення умов для залучення волонтерських організацій до 

процесів розвитку складових сектору безпеки і оборони, зокрема в питаннях 

покращення їхнього соціального, медичного та матеріально-технічного 

забезпечення, раціонального використання державних ресурсів; 

– забезпечення рівних можливостей для волонтерства у всіх 

сферах, зокрема безпековій, і для жінок, і для чоловіків, ураховуючи різний 

ступінь їхньої участі в тих чи інших галузях і визнаючи потенційні позитивні 

наслідки волонтерства для розширення прав і можливостей жінок;  

– забезпечення консультативно-дорадчої, інформаційної та 

фінансової підтримки сил безпеки і оборони з боку волонтерських 

організацій України; 

– розробки національних програм волонтерства для створення 

структур, що сприяють виникненню і закріпленню основ волонтерства на 

національному рівні, зокрема створення Головного офісу волонтерства 

України, який вирішуватиме низку завдань: наданя правової допомоги 

волонтерам АТО (ОСС); видача посвідчень волонтерам АТО (ОСС); 

здійснення акредитації волонтерів; страхування волонтерів що пройшли 

акредитацію на безоплатній основі; розроблення та надання пропозицій щодо 
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внесення змін у законодавчу базу України, яка регулює діяльність 

волонтерів; співпраця з міжнародними волонтерськими організаціями; 

розроблення проектів, схем, планів, яким чином буде надаватися допомога 

Збройним Силам України; популяризація та підтримка волонтерства в 

Україні;  

– сприяння створенню та функціонуванню волонтерських центрів, 

які забезпечують цінний стимул для офіційного надання послуг волонтерів 

шляхом агітації, спостереження та заохочення нових ініціатив, зокрема 

забезпечують ефективне керівництво офіційним рухом волонтерів, а 

регіональні та місцеві центри забезпечують зв’язок з місцевими громадами та 

організаціями [13];  

– заохочення та проведення наукових досліджень з різних аспектів 

волонтерства та його впливу на суспільство і обороноздатність держави [13];  

– визначення економічної значущості волонтерства з метою 

сприяти висвітленню одного важливого аспекту його загального внеску в 

життя суспільства і забезпечення обороноздатності держави, тим самим 

допомогти в розробці державної політики у сфері волонтерської діяльності, 

яка враховувала б різний степінь участі жінок і чоловіків, молоді та літніх 

людей у різних сферах волонтерства тощо [13]. 

Вивчивши думку провідних політиків, аналітиків та незалежних 

експертів у сфері волонтерської діяльності з метою підвищення якості 

надання волонтерської допомоги, ми пропонуємо розглянути правові шляхи, 

що передбачають розроблення нормативно-правових актів, які регулюють 

розвиток волонтерської діяльності в Україні та визначають порядок 

залучення волонтерів та волонтерських організацій до розв’язання проблеми 

забезпечення обороноздатності держави, зокрема підтримують діяльність 

волонтерів та благодійних організацій, які здійснюють благодійність у сфері 

допомоги учасникам АТО (ООС), членам їхніх сімей, а також надання їм 

чинності [14]. В умовах нових викликів та загроз національній безпеці, 
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зокрема російсько-терористичної агресії Російської Федерації проти України, 

вони передбачають: 

− приведення у відповідність із Законом “Про національну безпеку 

України” нормативно-правових актів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, які стосуються розвитку волонтерської діяльності 

в Україні щодо посилення обороноздатності держави; 

− внесення змін та доповнень до Закону України “Про 

волонтерську діяльність”, зокрема: статусу “волонтерської організації” та 

“неформальних волонтерських груп”; переліку напрямів волонтерської 

діяльності з урахуванням її проведення під час надзвичайних ситуацій чи 

бойових дій; регламентації застосування договорів про надання 

волонтерської допомоги під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій; 

потреби обов’язкового страхування волонтерів; пільг для волонтерів під час 

вступу до вищих навчальних закладів та при прийомі на роботу тощо [2];  

− внесення змін (уточнень) до нещодавно прийнятих нормативних 

актів, що унормовують функціонування волонтерського руху, зокрема: 

Закону України № 1668-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги”; Закону 

України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” щодо 

функціонування Реєстру волонтерів АТО; прийняття Кабінетом Міністрів 

України постанови щодо надання волонтерам статусу “учасник бойових дій” 

[2]; 

− створення бюджетних, законодавчих та інших рамок, зокрема, 

для громадських і некомерційних організацій, які беруть участь у 

волонтерській діяльності щодо посилення обороноздатності держави;  

− внесення відповідних законопроектів щодо заохочення громадян 

до волонтерства, залишаючи при цьому вибір за самою людиною або за 

певною організацією, а також сприяння волонтерській діяльності публічних 

службовців щодо посилення обороноздатності держави;  
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− створення правових систем, призначених для податкового 

регулювання стимулів та субсидій для волонтерських організацій, а також 

забезпечення страхування та захисту від ризиків з урахуванням нових 

викликів та загроз національній безпеці України;  

− забезпечення належного рівня правової роботи щодо сприяння 

зміцненню національної єдності та партнерства навколо діяльності 

громадянського суспільства, заснованої на волонтерській праці, включаючи 

заходи щодо спільного планування, здійснення і спостереження за розвитком 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави;  

− підвищення рівня правової допомоги щодо здійснення 

волонтерської діяльності в зоні проведення ООС тощо. 

Соціальні шляхи передбачають комплекс системних заходів, 

спрямованих на реалізацію системи морального стимулювання волонтерів та 

волонтерських організацій за якість надання волонтерської допомоги, 

активного залучення громадськості до процесів розвитку складових сектору 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, 

медичного та матеріально-технічного забезпечення, раціонального 

використання державних ресурсів, допомоги в розв’язанні соціальних 

проблем, пов’язаних із веденням бойових дій та виконанням завдань під час 

проведення АТО (ООС), як-от: 

– поширення поняття волонтерства як додаткового цінного 

компонента національних планів розвитку складових сектору безпеки і 

оборони України на політику співпраці в цілях посилення обороноздатності 

держави; 

– удосконалення та розвиток багатьох місцевих традицій у сфері 

добровільної самодопомоги та взаємодопомоги, що дозволить формування 

нових верств громадянського суспільства (дітей, молоді, літніх людей, 

інвалідів і меншин), що підтримують зусилля в цілях розвитку волонтерської 

діяльності в Україні, зокрема підтримують діяльність волонтерів та 
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благодійних організацій, які здійснюють благодійність у сфері допомоги 

учасникам АТО, членам їхніх сімей;  

– пошук майданчиків та інституцій для надання волонтерським 

організаціям міні-грантів, зокрема “Розвиток волонтерства в секторі безпеки 

і оборони” та соціальних проектів “Школа волонтерів АТО (ООС)”; 

– організація і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу 

програм з волонтерства АТО (ООС); 

– створення правових систем (комплекс взаємозалежних і 

узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних 

відносин у сфері волонтерської діяльності), які забезпечували б визнання 

ролі волонтерства серед молоді та винагороду за її участь у роботі на 

добровільних засадах, і робота з засобами масової інформації для 

позитивного висвітлення волонтерства [13]; 

– сприяння створенню національних баз даних про можливості для 

волонтерства в співпраці з громадськими організаціями [13];  

– сприяння волонтерству в рамках закладів вищої освіти і 

молодіжних організацій;  

– розробка та впровадження державних цільових програм або 

типової освітньої програми для заохочення молоді до волонтерства; 

– ужиття соціальних заходів, що стосуються мотивації, заохочення, 

підготовки, навчання та визнання внеску волонтерів у військову міць і 

обороноздатність держави; 

– проведення тренінгів для волонтерів та волонтерських 

організацій щодо їхньої діяльності в зоні проведення ООС; 

– налагодження співпраці із центрами соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді для методичної допомоги волонтерам та волонтерським 

організаціям у процесі надання соціальних послуг учасникам АТО (ООС) та 

членам їхніх сімей; 

– формування динамічної, гнучкої системи соціального захисту 

волонтерів;  
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– розробка і впровадження в практику нової моделі соціального 

страхування волонтерів та волонтерських організацій;  

– удосконалення правової системи щодо захисту та забезпечення 

реалізації соціальних прав і гарантій волонтерів;  

– упровадження системи соціальної допомоги, посилення її 

адресності для поранених волонтерів і сімей загиблих;  

– спрямування бюджетних соціальних видатків на підвищення 

якості лікування та реабілітації волонтерів АТО (ООС) тощо.  

Інформаційні шляхи є одним із сучасних інструментів розвитку 

волонтерського руху в Україні, упровадження якого сприятиме створенню 

умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, які передбачають комплекс організаційних і 

технічних засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу 

щодо розвитку волонтерської діяльності в Україні, уключаючи інформацію 

про волонтерів та волонтерські організації, зокрема про їхню діяльність щодо 

посилення обороноздатності держави, як-от: 

– підвищення інформованості громадськості про істотно важливий 

внесок волонтерства в соціальне та економічне функціонування їхніх громад, 

у розвиток складових сектору безпеки і оборони, зокрема за допомогою 

громадських інформаційних кампаній та громадських заходів (організація 

брифінгів і семінарів для політиків і засобів масової інформації) [13];  

– здійснення в рамках державних та комерційних проектах 

організацію надання послуг волонтерів через Інтернет;  

– забезпечення доступу громадян до інформації про можливості 

волонтерства щодо посилення обороноздатності держави [13]; 

– поширення інформації за допомогою засобів масової інформації 

шкіл і інших каналів про волонтерів АТО (ООС), які опинилися в 

несприятливому становищі або в складних життєвих обставинах [13]; 
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– заохочення компаній, що володіють засобами масової інформації, 

до того, щоб вони підтримували й розширювали концепцію безкоштовного 

розповсюдження інформації для громадськості від імені волонтерських 

організацій та в їхніх інтересах [13];  

– забезпечення підвищення рівня довіри громадян, публічних 

службовців, військовослужбовців та волонтерів до інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері розповсюдження (поширення) 

достовірної інформації про волонтерську діяльність; 

– забезпечення захисту інформації, включаючи персональні дані 

волонтерів згідно із законодавством; 

– забезпечення організації перенесення нерелевантних даних щодо 

волонтерських діяльності до архіву даних; 

– урахування зарубіжного досвіду використання найбільш 

потужних і ефективних світових практик впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у розвиток волонтерської 

діяльності тощо. 

З’ясовано, що характерною особливістю розвитку волонтерського руху 

в період російсько-терористичної агресії проти України стало залучення 

соціальних мереж до підтримки та поширення громадянських ініціатив, які 

здебільшого функціонували у форматі “неформальних волонтерських груп” 

[2]. 

Отже, інформаційно-комунікаційні технології допомогли створити 

нову якість комунікації між однодумцями-волонтерами, пришвидшили 

термін виведення волонтерських проектів на рівень їхньої практичної 

реалізації (впровадження) [2].  

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що волонтерська 

діяльність становить основний фундамент громадянського суспільства, 

приносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, справедливості та безпеці. 

  Шляхи державного регулювання розвитку волонтерської 
діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави 

	  

	  
	  



	  

	  

192 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Рис. 3.2. Шляхи державного регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави 
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надання 

волонтерської 
допомоги, активного 

залучення 
громадськості до 
процесів розвитку 
складових сектору 
безпеки і оборони 

 

Інформаційні шляхи 
передбачають  

комплекс організаційних 
і технічних засобів, які 

забезпечують 
формування 

інформаційного ресурсу 
щодо розвитку 

волонтерської діяльності 
в Україні, уключаючи 
інформацію про 
волонтерів та 

волонтерські організації 

Мета: підвищення (розвиток) спроможностей волонтерів та 
волонтерських організацій у сприянні проведенню реформ у секторі 
безпеки і оборони та посиленню обороноздатності держави 
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підвищення якості надання такої допомоги та запровадження нових 

механізмів підвищення боєздатності сектору безпеки і оборони України.  

Визначено та запропоновано організаційні, правові, соціальні та 

інформаційні шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави.  

 

3.3. Науково-практичні підходи щодо застосування Концепції 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави 

 

Аналіз виникнення небезпечних (загрозливих) подій надзвичайного 

характеру щодо питань обороноздатності держави на початку 2014 р. 

очевидно свідчить про ретельну підготовку і реалізацію російсько-

терористичних атак та інших форм зовнішньої агресії проти нашої держави 

спецслужбами Російської Федерації, яка поглибила дисбаланс між здатністю 

держави ефективно виконувати свої та гарантуванням безпечних умов 

життєдіяльності громадян і суспільства.  

Незважаючи на те, що події із підбурювання до збройного заколоту 

місцевого населення та захоплення органів державної влади, місць дислокації 

структур сектору безпеки і оборони видавалися стихійним явищем, котре 

виникало як реакція на нестандартний розвиток внутрішньополітичної 

ситуації в державі, багато ознак та безліч неспростовних фактів свідчать про 

те, що підготовку до спецоперації із спроби повалення конституційної влади 

в Україні спецслужби Російської Федерації здійснювали тривалий час.  

З’ясовано, що корективи в хід російсько-терористичної агресії 

вносилися військово-політичним керівництвом Росії постійно, насамперед з 

огляду на активні дії українського суспільства, пов’язані із захистом рідного 

краю, народу та Батьківщини. 

Тому із появою нових викликів та загроз національній безпеці України, 
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зокрема розв’язанням та веденням Російською Федерацією гібридної війни, 

анексією Автономної Республіки Крим, що супроводжується здійсненням 

повного спектра спланованих і скоординованих заходів, спрямованих на 

дестабілізацію політичної, економічної та гуманітарної ситуації в Україні, 

розвитком сепаратизму, терористичних проявів та загроз їхнього поширення 

вглиб території України, зумовлюють нас до пошуку та запровадження нових 

ефективних механізмів формування та реалізації політики національної 

безпеки, зокрема висувають на порядок денний питання активізації 

волонтерського руху в Україні як інституту громадянського суспільства 

шляхом залучення громадськості до процесів розвитку складових сектору 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, 

медичного та матеріально-технічного забезпечення, раціонального 

використання державних ресурсів. 

Отже, залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в 

Україні зумовлює актуальність розробки та впровадження Концепції 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави (далі – Концепція). Ця Концепція 

має стати правовим механізмом реалізації завдань державної політики у 

сфері волонтерської діяльності щодо сприяння та підтримки надання 

волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, зокрема посилення 

обороноздатності держави. Проект Концепції представлений у додатку В 

дисертації. 

Запропонована Концепція визначає принципи, мету, завдання, 

пріоритети, механізми та очікувані результати залучення громадськості до 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави. 

Зазначимо, що правовою основою розробки Концепції є Конституція 

України, закони України “Про національну безпеку України”, “Про 

волонтерську діяльність”, “Про громадські об’єднання”, “Про благодійну 

діяльність та благодійні організації”, “Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового 

забезпечення обороноздатності держави”, “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

благодійної допомоги”, укази Президента України “Про Стратегію 

національної безпеки України” від 26 травня 2015 р. № 287/2015, “Про 

Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 роки” від 26 лютого 2016 р. № 68/2016, “Про 

Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” від 14 березня    

2016 р. № 92/2016, “Про стратегічний оборонний бюлетень України” від       

06 червня 2016 р. № 240/2016. 

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які визначають 

особливості правового статусу волонтерів та волонтерських організацій, 

регулюють їхню діяльність, свідчить, що наявний нормативно-правовий 

фундамент забезпечує чітку вертикаль відносин між органами державної 

влади та інститутами громадянського суспільства (громадськими 

об’єднаннями, благодійними організаціями, волонтерами), спрощує роботу 

благодійних та волонтерських організацій, проте становить точкову реакцію 

на події, інколи має тимчасовий характер.  

Наголошуємо, що розробка та впровадження в практику Концепції, 

спрямованої на залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави, дозволить 

створити умови для підвищення рівня громадської активності у цій сфері, 

забезпечити розвиток якісно нового рівня цієї діяльності та взаємодії 

волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади та 

сектором безпеки і оборони.  

Так, у Загальній декларації волонтерів, прийнятій на XVI Всесвітній 

конференції волонтерів 2001 року в м. Амстердам (Нідерланди), визначено 

такі принципи діяльності волонтерів:  
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– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та 

дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, 

відповідного соціального та матеріального становища;  

–  повага гідності й культури всіх людей;  

–  надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи 

організовано в дусі партнерства та братерства;  

–  визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їхньому забезпеченню;  

–  перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і 

навичок, удосконалення здібностей, стимулювання ініціативи та творчості 

людей, надання кожному можливість бути творцем, а не користувачем, 

спостерігачем.  

Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних 

засадах:  

– добровільність і доброчинність; 

– законність; 

– гуманність і гідність; 

– спільність інтересів і рівність прав її учасників;  

–  гласність;  

– відповідальність;  

–  конфіденційність.  

Відзначимо, що розроблення заходів із залучення громадськості до 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави має ґрунтуватися на таких принципах: 

– відповідності цих заходів Конституції України, вітчизняним та 

міжнародним (ратифікованим Україною) нормативно-правовим актам; 

–  адаптації українського законодавства у cфері волонтерської 

діяльності щодо підвищення якості надання волонтерської допомоги за 

принципами, які впроваджено в країнах Європейського Союзу; 
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–  пріоритету захисту фундаментальних національних інтересів 

України; 

–  своєчасності вжиття заходів та адекватності їхнього захисту 

національних інтересів реальним і потенційним загрозам; 

–  узгодженості цих заходів із загальними засадами державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; 

–  застосування у вітчизняній практиці кращого зарубіжного досвіду 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні; 

–  відповідності заходів засадам розбудови демократичної держави 

та громадянського суспільства; 

–  систематичного моніторингу громадської думки щодо 

волонтерського руху в Україні та узагальнення і врахування його результатів; 

–  практичного використання наукових досліджень щодо розвитку 

волонтерської діяльності в Україні; 

–  професіоналізму, відкритості та прозорості в процесі формування 

та реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності. 

Суб’єктами волонтерської діяльності є фізичні особи – волонтери, які 

можуть входити до волонтерських організацій (об’єднань) – громадських чи 

релігійних організацій, що діють відповідно до їхніх статутів (положень). 

Діяльність повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства 

України та на основі дотримання таких основних принципів: 

– верховенства права та неухильного дотримання законодавства; 

– обов’язку держави дбати про добробут і гармонічний розвиток 

власних громадян, гарантувати їм достатній життєвий рівень і соціальну 

захищеність;  

– чіткого розмежування функцій і повноважень органів державного 

управління та громадських організацій (установ), що залучають до діяльності 

волонтерів; 

–  самостійності й добровільності прийняття рішення про участь у 

волонтерській діяльності;  



	  

	  

198 

– відсутності плати за волонтерську допомогу та безкорисливість; 

– неприбутковості волонтерської діяльності, пов’язаної з 

відсутністю мети на отримання прибутку;  

– добровільності, солідарності, рівності, моральності, регулярності, 

відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської діяльності; 

– патріотизму та детермінації національних інтересів; 

– дотримання основ консолідації українського суспільства та 

євроінтеграції держави; 

–  невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки і оборони України псевдоволонтерами. 

Орієнтація нашої держави на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію є незаперечним свідченням прагнення України до розбудови 

інститутів громадянського суспільства. Однак, на практиці суспільство 

демонструє надмірну пасивність щодо участі у вирішенні державних справ та 

в процесі прийняття рішень органами державної влади, що стосуються 

питань розвитку волонтерської діяльності в Україні. Громадська ініціатива, 

не будучи ні чітко сформульованою, ні, тим більше, публічно озвученою, не 

виконує свого основного призначення – привертати увагу держави до 

актуальних питань розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави [16]. 

Така ситуація окреслює гостру потребу трансформації процесу 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні. 

Вирішення зазначеного проблемного питання має базуватися на 

комплексному підході та стратегічному баченні шляхів залучення 

громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави. З огляду на це Концепція має 

визначати мету  такого залучення громадськості. 

Метою залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності 

в Україні щодо посилення обороноздатності держави є гарантування та 

реалізація конституційних прав на доступність волонтерства для кожного 



	  

	  

199 

громадянина держави незалежно від віку, статі, релігійних та політичних 

переконань, забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської 

діяльності в секторі безпеки і оборони України, підвищення рівня 

громадської активності й участі у вирішенні державних справ як одного з 

елементів становлення і розвитку волонтерської діяльності, зокрема у сфері 

національної безпеки, задля якісного реформування сектору безпеки і 

оборони, який би задовольняв потреби сучасного українського суспільства, 

відповідав вимогам сьогодення щодо ймовірних викликів і загроз 

національним інтересам України у безпековій та оборонній сферах, 

забезпечив посилення обороноздатності держави. 

Досягнення зазначеної мети можливе за умови реалізації низки 

пріоритетних завдань, сутність яких відображає основну спрямованість 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави. 

Аргументовано, що пріоритетними завданнями Концепції, 

спрямованими на залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави, є: 

ідеологічне становлення інститутів громадянського суспільства щодо 

підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні; налагодження 

систематичного, повного та достовірного інформування громадськості 

органами державної влади, які забезпечують реалізацію політики у сфері 

волонтерської діяльності; узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 

взаємозбагачення ідеями різних концепцій (стратегій, програм) організації 

волонтерської діяльності і практичним досвідом співпраці органів державної 

влади, які безпосередньо залучаються до виконання завдань у безпековій та 

оборонній сферах з інституціями громадянського суспільства 

(волонтерськими організаціями); налагодження партнерства між 

громадськими організаціями та органами державної влади в контексті 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; залучення молоді до громадських організацій, які 
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працюють на засадах партнерства з органами державної влади у сфері 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави. 

Тому розкриємо зміст кожного пріоритетного завдання, зокрема 

механізмів забезпечення виконання цих умов та вжиття концептуальних 

заходів у практичній площині.  

Пріоритетними завданнями щодо залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави є такі: 

1. Ідеологічне становлення інститутів громадянського суспільства 

щодо підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні, що передбачає: 

− масову інформаційно-просвітницьку й освітню роботу серед 

громадян щодо сутності та потреби розвитку громадянського суспільства в 

Україні, популяризації волонтерської діяльності щодо посилення 

обороноздатності держави, важливості й необхідності активізації 

волонтерського руху в Україні тощо; 

− розроблення та вжиття систематичних інформаційно-

просвітницьких (комунікаційних) та освітньо-наукових заходів та соціальної 

реклами, спрямованих на переорієнтацію свідомості українських громадян з 

індивідуалістичної на колективну для провадження волонтерської (суспільно 

корисної) діяльності шляхом консультативно-дорадчої, інформаційної та 

фінансової підтримки сил безпеки і оборони з боку волонтерських 

організацій України, з метою посилення спроможностей організацій 

громадянського суспільства сприяти проведенню реформ у секторі безпеки і 

оборони та підвищенню обороноздатності держави; 

− упровадження медіаосвіти як інструменту інформаційно-

комунікаційного пристосування українського суспільства до сучасних 

процесів у сфері розвитку волонтерської діяльності тощо. 
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2. Налагодження систематичного, повного та достовірного 

інформування громадськості органами державної влади, які забезпечують 

реалізацію політики у сфері волонтерської діяльності, передбачає: 

− систематичне проведення відкритих прес-конференцій (не лише для 

представників ЗМІ, а й для широкого загалу громадськості) щодо 

висвітлення інформації про стан реалізації галузевих та регіональних 

програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності; 

− оприлюднення на веб-сайті наявної інформації про організації та 

установи, що залучають до діяльності волонтерів, зокрема, інформації про 

організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для 

провадження волонтерської діяльності на території України; 

− здійснення електронної розсилки з актуальною інформацією щодо 

можливостей долучитися громадським інституціям, у коло інтересів яких 

входить вирішення завдань забезпечення розвитку та популяризації 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави; 

− створення електронного каталогу можливостей та анонсу щодо 

участі громадськості у волонтерському русі та розміщення його на сайті 

Міністерства соціальної політики України тощо. 

3. Узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема взаємозбагачення ідеями 

різних концепцій (стратегій, програм) організації волонтерської діяльності і 

практичним досвідом співпраці органів державної влади, які безпосередньо 

залучаються до виконання завдань у безпековій та оборонній сферах з 

інституціями громадянського суспільства (волонтерськими організаціями), 

здійснюється шляхом: 

– стимулювання фундаментальних наукових проектів та прикладних 

досліджень стосовно вивчення зарубіжного досвіду розвинених країн у сфері 

залучення громадян до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави; 

− практичного впровадження найбільш значущих результатів 

наукових досліджень з питань залучення громадськості до розвитку 
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волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави; 

− організації стажування за кордоном і представників центрального 

органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, і громадських 

інституцій стосовно вивчення кращого досвіду залучення громадськості до 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; 

− розширення системи міжнародного обміну волонтерів світу тощо. 

4. Налагодження партнерства між громадськими організаціями та 

органами державної влади в контексті розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави шляхом: 

– упровадження та дотримання принципів ефективного соціального 

партнерства, серед яких: державне стимулювання громадської ініціативи 

щодо участі в реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності; вільне вираження поглядів та позицій усіма інституціями 

громадського суспільства; сприяння громадським об’єднанням та 

благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток 

волонтерського руху, благодійництва та меценатства; 

− сприяння міжсекторальній співпраці у запобіганні і протидії 

шахрайству та іншим зловживанням у сфері благодійної допомоги, 

посилення юридичної відповідальності за нецільове використання 

благодійної допомоги; 

− налагодження комунікативної взаємодії громадськості із органами 

державної влади у сфері волонтерської діяльності; 

− створення системи підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади у сфері національної безпеки і оборони із роз’ясненням 

потреби впровадження технологій участі громадськості в розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави; 



	  

	  

203 

− налагодження зворотного зв’язку між органами державної влади, у 

межах повноважень яких перебуває захист національних інтересів, і 

громадськими утвореннями; 

− підвищення дієвості громадського контролю за діяльністю 

структур сектору безпеки і оборони відповідно до вимог розвитку 

громадянського суспільства; 

− стимулювання волонтерської діяльності, зокрема опрацювання 

питання щодо участі України в Європейській конвенції про довгострокову 

волонтерську службу тощо. 

5. Залучення молоді до громадських організацій, які працюють на 

засадах партнерства з органами державної влади у сфері розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, передбачає: 

− проведення роз’яснювальної та навчальної роботи серед молоді 

стосовно можливостей і перспектив громадської діяльності, зокрема, участі в 

процесах розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; 

− організацію літніх військово-патріотичних таборів, клубів за 

інтересами тощо, у межах яких варто проводити активну роботу серед молоді 

з формування активної громадської позиції, почуття важливості участі у 

волонтерській діяльності щодо посилення обороноздатності держави; 

− підтримку участі молоді в різноманітних формах волонтерської 

роботи в Європейському Союзі, зокрема через Європейську волонтерську 

службу, яка є майданчиком для реалізації потенціалу молоді, професійного та 

особистісного розвитку тощо. 

На нашу думку, ефективне впровадження в практику цієї Концепції 

можливе за умови збалансованої діяльності та взаємодії владних інституцій 

усіх рівнів, відповідальності за досягнуті результати у сфері забезпечення 

подальшого розвитку волонтерського руху, залучення до процесів, 

передбачених Концепцією, максимально оптимального числа зацікавлених 
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сторін – суспільних інституцій, цілеспрямованості та охоплення 

концептуальними заходами запланованої цільової аудиторії, відповідності 

заходів, спрямованих на залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності щодо посилення обороноздатності держави, напрямам державної 

політики у сфері волонтерської діяльності та заходам іншого, ніж визначено 

Концепцією, характеру, спрямованих на ефективну участь громадських 

організацій у волонтерському русі з метою посилення спроможностей 

організацій громадянського суспільства сприяти проведенню реформ у 

секторі безпеки і оборони та підвищенню обороноздатності держави. 

Механізмами виконання цих умов та вжиття концептуальних заходів у 

практичній площині є:  

– організаційний механізм, який передбачає, що Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України формують законодавче та 

нормативно-правове забезпечення реалізації заходів, передбачених 

Концепцією; центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень 

забезпечують виконання законодавчих та нормативно-правових актів, 

спрямованих на реалізацію концептуальних заходів; інші органи виконавчої 

влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

забезпечують досягнення тактичних цілей (пріоритетних завдань) Концепції; 

– правовий механізм передбачає підготовку та прийняття 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою 

національної безпеки і оборони України, що координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, 

іншими центральними органами виконавчої влади в межах компетенції 

нормативно-правових актів та органами виконавчої влади локальних 

програмних актів, спрямованих на узгодження правових норм з питань 

забезпечення  взаємодії волонтерів (волонтерських організацій) з органами 

державної влади та сектором безпеки і оборони, мета і зміст яких співзвучні з 

концептуальними; 
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– політичний механізм спрямований на наявність політичної волі 

щодо ефективного залучення широкого кола інституцій громадянського 

суспільства до державного управління; об’єднання задля компромісної 

співпраці навколо залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності щодо посилення обороноздатності держави всіх політичних сил; 

– економічний механізм спрямований на обов’язкове врахування 

щорічних видатків на фінансування заходів, передбачених Концепцією, із 

державного бюджету та місцевих бюджетів; залучення коштів від 

міжнародних та вітчизняних донорів шляхом підготовки проектів, 

спрямованих на реалізацію окремих заходів, указаних у Концепції; 

– соціальний механізм передбачає комплекс соціально-економічних 

заходів держави в особі її органів та посадових осіб, що підтримує 

громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, 

спрямований на реалізацію конституційних прав, свобод і законних інтересів 

волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що 

залучають до діяльності волонтерів.  

Досягнення мети Концепції та реалізація її пріоритетних завдань 

можливі за умови дієвого практичного державного та громадського 

контролю за процесом її втілення в практику. Цей контроль має базуватися 

на принципах: 

– верховенства права; 

– взаємодії владних інституцій та громадянського суспільства; 

– прозорості видатків із бюджетів усіх рівнів на реалізацію цієї 

Концепції та відповідальності за їхнє цільове використання; 

– відкритості та доступності інформації про вжиття заходів, 

передбачених Концепцією, та про діяльність суб’єктів, які їх реалізують [16]. 

Також зазначений проект Концепції доцільно запропонувати для 

розгляду Координаційній раді сприяння розвитку громадянського 

суспільства як консультативно-дорадчому органу при Президентові України 

для налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів 
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державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями 

громадянського суспільства, передусім з питань  розвитку волонтерської 

діяльності в Україні. 

Практична реалізація Концепції надасть змогу сформувати і розвивати 

активне та свідоме громадянське суспільство як головну рушійну силу 

реформування системи державного управління у сфері оборони держави та 

ефективний державний інструмент для своєчасного й гарантованого 

реагування на виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України. 

Концепція є основою для розроблення програмних документів щодо 

розвитку волонтерської діяльності в Україні. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що сучасні 

вимоги до проведення оборонної реформи в Україні в умовах зовнішньої 

агресії, зумовлені складною суспільно-політичною та економічною 

ситуацією, висувають на порядок денний питання активізації волонтерського 

руху в Україні.  

Тому в умовах євроінтеграційного та євроатлантичного курсу розвитку 

України, надзвичайної актуальності набувають процеси розвитку 

волонтерської діяльності як інституту громадянського суспільства. 

Розвинене громадянське суспільство – це насамперед ефективне 

громадянське суспільство, запорука того, що різні інтереси та потреби, які 

існують у суспільстві, будуть донесені до органів державної влади, котрі 

реалізують державну політику у сфері волонтерської діяльності та знайдуть 

відображення в їхній діяльності.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі зазначається, що ефективне реагування на сучасні виклики та 

загрози національній безпеці України потребує побудови принципово нової 

системи державного управління у сфері національної безпеки, що забезпечує 
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скоординовану, законодавчо регламентовану діяльність її суб’єктів, 

спрямовану на захист національних інтересів. Успішне реформування і 

вдосконалення цієї системи можливе лише на основі чіткої правової 

регламентації її складу, структури та функцій, що має бути інтегрованою в 

систему міжнародної і регіональної безпеки, здійснення якої сприятиме 

консультативно-дорадчій, інформаційній та фінансовій підтримці сил 

оборони з боку громадянського суспільства та волонтерських рухів України. 

З’ясовано, що сьогодні увага органів державної влади до питань 

волонтерської діяльності залишається здебільшого офіційно-формальною. 

Водночас характерною особливістю українських реалій є формування нового 

консолідованого ставлення громадськості до волонтерської діяльності в 

умовах зовнішньої агресії на тлі зростаючої її ролі через надзвичайно 

важливу місію щодо посилення обороноздатності держави. 

На підставі аналізу сучасного стану волонтерського руху в Україні, ми 

виявили особливості формування та реалізації державної політики у сфері 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави в 

умовах зовнішньої агресії, що полягають у цілеспрямованій, розрахованій на 

тривалий період стратегічній діяльності держави щодо сприяння 

волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності, 

пов’язаної із війною на Сході України, кризовим управлінням та політичним 

прогнозуванням під час формування механізмів реалізації цієї політики, 

визначенням цілей і пріоритетів діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання 

забезпечення прозорості та розширення напрямів волонтерської діяльності в 

Україні з метою надання волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення операції Об’єднаних сил, а 

саме агрегації та забезпечення адресною допомогою українських військових, 

залучених до ООС, ресурсами відповідно до сьогоднішніх викликів та загроз 

національній безпеці. 
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За результатами аналізу сучасного стану розвитку волонтерської 

діяльності в Україні та перспектив здійснення реформ у секторі безпеки і 

оборони щодо підвищення обороноздатності держави, ми встановили 

пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, зокрема запропоновано такі напрями: реформування системи 

національної безпеки і оборони та посилення ролі волонтерського руху в 

цьому процесі; удосконалення правового регулювання волонтерської 

діяльності в Україні; оптимізація взаємовідносин органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності. 

Наголошено, що вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави полягає в опрацюванні нових шляхів формування нових 

стратегічних напрямів реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності, що передбачає підвищення якості надання волонтерської 

допомоги та запровадження нових механізмів підвищення боєздатності 

сектору безпеки і оборони України з метою забезпечення державної 

незалежності та національної безпеки і оборони, створення умов для 

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно 

визнаного державного кордону України. 

Визначено та запропоновано організаційні, правові, соціальні та 

інформаційні шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, у яких враховані “Рекомендації щодо того, як уряди і система 

Організації Об’єднаних Націй могли б підтримати волонтерство”, 

затверджені Резолюцією 56/38 Генеральної Асамблеї ООН. Розкрито зміст 

вищезазначених шляхів. 

Розроблено проект Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та вирішено актуальне 

завдання щодо наукового обґрунтування механізмів державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, а також проаналізовано їх сучасний стан і 

виявлено проблеми організації та здійснення волонтерської діяльності в 

Україні, розроблено науково-практичні рекомендації органам державної 

влади та інститутам громадянського суспільства із забезпечення подальшого 

розвитку волонтерського руху, прозорості й розширення напрямів 

волонтерської діяльності із проведення реформ у секторі безпеки і оборони з 

метою посилення обороноздатності держави. 

Досягнута мета й вирішені завдання дослідження дають підстави 

сформулювати такі висновки та рекомендації. 

1. Аналіз теоретико-правових аспектів державного регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні вказує на наявність нагальної 

потреби в інтеграції зусиль науковців усіх галузей наук (юридичних, 

педагогічних, соціологічних, економічних та ін.), політологів, управлінців, 

громадських діячів, правників, волонтерів у напрямі активного наукового 

пошуку нових ідей, прийняття політичних та державно-управлінських рішень 

із залученням громадських об’єднань, благодійних організацій, волонтерів у 

контексті осмислення сучасних поглядів на сутність, напрями, шляхи, засоби, 

способи й методи забезпечення популяризації волонтерського руху та 

розвитку волонтерської діяльності  на основі науково обґрунтованих засад 

державного управління забезпечення національної безпеки загалом, основ 

державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави, зокрема.  

У процесі дослідження виявлено, що стратегічним завданням 

національної безпеки України в цій сфері є визначення напрямів та шляхів 

вирішення проблемних питань розвитку волонтерської діяльності щодо 
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посилення обороноздатності держави з метою надання волонтерської 

допомоги: громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 

техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових 

режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної 

операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також 

жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам; Збройним 

Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, 

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції 

(ООС). 

Запропоновано визначення наукових понять “волонтерська діяльність 

щодо посилення обороноздатності держави”, “державне регулювання 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави” та “механізми державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави”. 

2. Визначено та охарактеризовано механізми державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, зокрема організаційний, правовий, соціальний та 

мотиваційний.  

Організаційний механізм – це система певних інструментів, методів, 

засобів, важелів та заходів, спрямованих на розвиток волонтерської 

діяльності в Україні у сфері проведення оборонної реформи в Україні з 

метою підвищення якості надання волонтерської допомоги сектору безпеки і 

оборони, ужиття ефективних заходів боротьби із псевдоволонтерами. 

Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-правових 

норм державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави, яка може бути реалізована 

шляхом: прийняття системного законодавства, спрямованого на 

врегулювання волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 
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держави; узгодження правових норм з питань забезпечення  взаємодії 

волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади та 

сектором безпеки і оборони; упровадження Концепції залучення 

громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави, що сприятиме розвитку волонтерської 

діяльності, зокрема залучення волонтерів та волонтерських організацій до 

розв’язання проблеми забезпечення обороноздатності держави. 

Соціальний механізм – це комплекс соціально-економічних заходів 

держави в особі її органів та посадових осіб, що підтримує громадську 

ініціативу щодо здійснення волонтерської діяльності, спрямований на 

реалізацію конституційних прав, свобод і законних інтересів волонтерів, 

отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають 

до діяльності волонтерів. 

Мотиваційний механізм – це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 

які впливають на свідомість людини та визначають її поведінку, спрямовану 

на допомогу іншим, що грунтується на власній відповідальності за громаду 

або через переконання до здійснення волонтерської діяльності з метою 

забезпечення подальшого розвитку волонтерського руху.  

3. Проведено системний аналіз законодавчої та нормативно-

правової бази з питань правового регулювання волонтерської діяльності в 

Україні, який свідчить, що формування національної правової системи в цій 

сфері проходить складний процес гармонізації за міжнародно-правовими та 

загальноєвропейськими стандартами. 

Установлено, що правовою основою регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні є Конституція України, а також закони 

України: “Про волонтерську діяльність”, “Про громадські об’єднання”, “Про 

благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-

фінансового забезпечення обороноздатності держави”, “Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

благодійної допомоги” та інші нормативно-правові акти України. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні (цивільно-

військові) відносини в цій сфері, дав змогу встановити  основні проблеми 

системного законодавчого й правового регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави: низький 

рівень правового регулювання волонтерської діяльності в цій сфері; 

відсутність концептуальної правової бази з питань урегулювання 

адміністративно-правового статусу волонтерів АТО; недостатність правового 

врегулювання питань соціального захисту та відповідності законодавства 

сучасним реаліям, зокрема, проведенню антитерористичної операції на Сході 

України; неповний перелік організаційно-правових форм, у яких можуть 

створюватися волонтерські організації; відсутність Кодексу волонтерів – 

документа, дія якого розповсюджується на волонтерів волонтерських 

організацій та визначає основні принципи волонтерської діяльності; 

наявність у чинній законодавчій та нормативно-правовій базі недоліків, що 

спричиняють розвиток зловживань у цій сфері; відсутність дієвого правового 

механізму покарання псевдоволонтерів.  

4. Виявлено проблемні питання державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, основними з яких є: недосконалість законодавчої та нормативно-

правової бази з регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави; відсутність чіткої організації 

взаємодії громадськості з органами державного військового управління у 

сфері волонтерської діяльності; нерегламентована діяльність волонтерів та 

волонтерських організацій, що створює для них низку ризиків і проблем; 

відсутність системи громадського контролю над сектором безпеки і оборони; 

відсутність єдиного підходу до застосування методичного інструментарію щодо 

підвищення якості надання волонтерської допомоги за принципами, які 

впроваджено в країнах Європейського Союзу; низький рівень правової 
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допомоги волонтерам та волонтерським організаціям; неповний перелік 

напрямів волонтерської діяльності з урахуванням її здійснення під час 

надзвичайних ситуацій чи бойових дій; відсутність комплексного підходу до 

реформування волонтерської діяльності в Україні; відсутність умов для 

розвитку якісно нового рівня діяльності волонтерів та їхньої взаємодії з 

органами державної влади; відсутність позитивних змін для громадських 

організацій у сфері волонтерської діяльності; відсутність правової практики 

щодо покарання псевдоволонтерів тощо. 

5. Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід державного 

регулювання волонтерської діяльності в соціальній та безпековій сферах, 

який свідчить, що популяризація волонтерського руху та сприяння 

волонтерській діяльності набули значного поширення в усьому світі та 

мають більш ніж столітню історію, а загалом кожного року волонтерською 

діяльністю охоплено понад 100 млн осіб дорослого населення планети.  

Установлено, що кожна країна має власну модель регулювання 

волонтерської діяльності з огляду на соціальні, культурні, економічні та 

безпекові умови, спрямована на підвищення добробуту суспільства. Однак 

вагомим компонентом має бути чітка та ефективна взаємодія інститутів 

громадянського суспільства з органами державної влади для отримання 

соціального ефекту від їхньої діяльності.  

Розглянуто й охарактеризовано нормативно-правові акти, що 

регулюють волонтерську діяльність у США, ФРН, Великій Британії, Франції, 

Італії та Польщі. Узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 

взаємозбагачення ідеями різних концепцій (стратегій, програм, планів) і 

практичним досвідом організації волонтерської діяльності, дає підстави 

запропонувати нові напрями та шляхи розвитку волонтерської діяльності в 

Україні.  

6. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного 

регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави, зокрема: реформування системи національної 
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безпеки та оборони та посилення ролі волонтерського руху в цьому процесі; 

удосконалення правового регулювання волонтерської діяльності в Україні з 

урахуванням нових загроз національній безпеці України, агресії Російської 

Федерації проти України; оптимізація взаємовідносин органів державної 

влади та інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської 

діяльності. 

До шляхів вдосконалення державного регулювання розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави належать такі: організаційні, правові, соціальні та інформаційні. 

Організаційні шляхи передбачають комплекс системних різноманітних 

заходів організаційного характеру, що запроваджуються органами 

державного управління та інститутами громадянського суспільства для 

здійснення волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 

держави через консультативно-дорадчу, інформаційну та фінансову 

підтримку сил безпеки і оборони з боку волонтерських організацій України; 

створення Головного офісу волонтерства України з метою посилення 

спроможностей організацій громадянського суспільства сприяти проведенню 

реформ у секторі безпеки і оборони та підвищенню обороноздатності 

держави. 

Правові шляхи передбачають розроблення нормативно-правових актів, 

які регулюють розвиток волонтерської діяльності в Україні та визначають 

порядок залучення волонтерів та волонтерських організацій до розв’язання 

проблеми забезпечення обороноздатності держави, зокрема підтримують 

діяльність волонтерів та благодійних організацій, які здійснюють 

благодійність у сфері допомоги учасникам АТО (ООС), членам їхніх сімей, а 

також надання їм чинності. 

Соціальні шляхи передбачають комплекс системних заходів, 

спрямованих на реалізацію системи морального стимулювання волонтерів та 

волонтерських організацій за якість надання волонтерської допомоги, 

активного залучення громадськості до процесів розвитку складових сектору 



	  

	  

217 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, 

медичного та матеріально-технічного забезпечення, раціонального 

використання державних ресурсів, допомоги в розв’язанні соціальних 

проблем, пов’язаних із веденням бойових дій та виконанням завдань під час 

проведення АТО (ООС). 

Інформаційні шляхи передбачають комплекс організаційних і 

технічних засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу 

щодо розвитку волонтерської діяльності в Україні, уключаючи інформацію 

про волонтерів та волонтерські організації, зокрема про їхню діяльність щодо 

посилення обороноздатності держави. 

7. Розроблено проект Концепції залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, метою якої є гарантування та реалізація конституційних прав на 

доступність волонтерства для кожного громадянина держави незалежно від 

віку, статі, релігійних та політичних переконань, забезпечення прозорості й 

розширення напрямів волонтерської діяльності в секторі безпеки і оборони 

України, підвищення рівня громадської активності й участі у вирішенні 

державних справ як одного з елементів становлення та розвитку 

волонтерської діяльності, зокрема у сфері національної безпеки для якісного 

реформування сектору безпеки і оборони, який би задовольняв потреби 

сучасного українського суспільства, відповідав вимогам сьогодення щодо 

ймовірних викликів і загроз національним інтересам України у безпековій та 

оборонній сферах, забезпечив посилення обороноздатності держави. 

Зазначений проект Концепції доцільно запропонувати для розгляду 

Координаційній раді сприяння розвитку громадянського суспільства як 

консультативно-дорадчому органу при Президентові України для 

налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями 

громадянського суспільства, передусім з питань  розвитку волонтерської 

діяльності в Україні. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Акти та довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження 
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Додаток Б 

КОДЕКС ВОЛОНТЕРІВ АТО (ООС) 

 

Виконання покладених на волонтерів завдань потребує від них 

високого професіоналізму, неупередженості, чесності та порядності. Сприяти 

утвердженню таких особистих та ділових якостей повинен Кодекс волонтерів 

АТО (ООС), метою якого є визначення основних  принципів і моральних 

норм, якими керуватимуться волонтери у своїй діяльності. 

 

Розділ І. Загальні положення про волонтерську діяльність 

Стаття 1. Завдання  Кодексу 

Завданнями Кодексу є: 

забезпечення ефективного здійснення волонтерами обов’язків на 

підставі додержання принципів верховенства права, законності, суспільної 

моралі та високої культури; 

надання безоплатної допомоги людям, які її потребують; 

підвищення авторитету органів державної влади та сприяння 

зміцненню довіри громадян до них. 

Стаття 2. Дія Кодексу за колом осіб  

Дія цього Кодексу поширюється на всіх волонтерів, що здійснюють 

волонтерську діяльність на території України й поза її межами та надають 

волонтерську допомогу сектору безпеки і оборони. 

Вимоги Кодексу є обов’язковими з моменту проходження волонтерами 

акредитації.  

Стаття 3.  Правове регулювання відносин у сфері волонтерської 

діяльності  

Правову основу регулювання відносин у сфері волонтерської 

діяльності становлять Конституція України, закони України “Про 

волонтерську діяльність”, “Про національну безпеку України”, укази 
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Президента України та постанови Кабінету Міністрів України з питань, що 

стосуються діяльності волонтерів, та зазначений Кодекс. 

Нормативною базою в цій сфері є також міжнародно-правові 

документи, зокрема Загальна декларація волонтерів та Декларація про 

волонтерську діяльність.  

Стаття 4. Основні принципи волонтерів АТО (ООС) 

Волонтери та волонтерські організації в Україні, що надають допомогу 

сектору безпеки і оборони, керуються принципами: 

– законності; 

– гуманності; 

– рівності;  

– добровільності; 

– безоплатності;  

– неприбутковості; 

–  свободи у виборі напряму волонтерської діяльності; 

– відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської 

діяльності; 

– самовдосконалення;  

– міжнародного співробітництва; 

– солідарності; 

– моральності; 

– регулярності; 

– невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки і оборони України псевдоволонтерами. 

Стаття 5. Дотримання принципів законності, гуманості та рівності 

Принцип законності – це відправні засади, незаперечні засадничі 

вимоги, які лежать в основі формування норм права.  

Принцип гуманності під час волонтерської діяльності означає 

людяність, тобто вміння поважати й визнавати цінності людини, гідність 

кожної особистості загалом. Під час надання волонтерської допомоги 
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волонтери насамперед поважно, із співчуттям ставляться до людини, роблять 

усе можливе, щоб забезпечити їй належний соціальний захист, надати 

підтримку малозабезпеченим сім’ям. 

Принцип рівності визначає рівний обсяг прав, свобод та обов’язків 

юридичних та фізичних осіб під час надання волонтерської допомоги. 

Стаття 6. Дотримання принципів добровільності, безоплатності та 

неприбуткованості  

Принцип добровільності у волонтерській діяльності відіграє важливу 

роль, адже він гарантує кожній особі самостійно приймати рішення, чи бажає 

вона займатися волонтерською діяльністю, чи ні.  

Принцип безоплатності передбачає, що волонтери надають допомогу за 

власний кошт, тобто на безоплатній основі.  

 Принцип неприбутковості волонтерства передбачає 

непідприємницький характер волонтерської діяльності, пов’язаний з 

відсутністю мети на отримання прибутку.  

Стаття 7. Свобода у виборі напряму волонтерської діяльності  

Волонтери мають право самостійно обирати, за яким напрямом буде 

надаватися волонтерська допомога. Цей принцип відрізняє волонтерство від 

іншої неоплачуваної роботи, певних обов’язків, з якими людина 

зіштовхується протягом життя.  

Стаття 8. Відкритість й послідовності політики у сфері 

волонтерської діяльності  

Кожна особа має вільний доступ до інформації про діяльність 

волонтерів. Окрім того, це один із найважливіших принципів демократизму, 

який полягає в невід’ємному праві кожного громадянина на отримання 

повної й достовірної інформації з будь-якого питання громадського життя, 

що не становить державної (військової) таємниці.  

Стаття 9. Самовдосконалення під час волонтерською діяльністю  

Добровільна діяльність сприяє вдосконаленню, отриманню нових знань 

і навичок, умінь, допомагає самореалізуватися.  
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Стаття 10. Міжнародне співробітництво 

Цей принцип полягає в співпраці держав незалежно від розходжень у 

політичних, економічних і соціальних системах. 

Стаття 11. Принцип солідарності волонтерської діяльності  

Фізичні особи, які займаються волонтерством, несуть спільну 

відповідальність, засновану на особистій відповідальності та згоді, єдності й 

спільності інтересів.  

Стаття 12. Принцип моральності та регулярності волонтерської 

діяльності   

Моральність має загальне значення, завдяки принципам та нормам 

моралі регулюється процес спілкування між особами, які надають 

волонтерську допомогу, та особами, які її отримують.  

Принцип регулярності волонтерської діяльності полягає в тому, що 

волонтерська допомога надається особам протягом тривалого часу, на 

постійній основі.  

Стаття 13. Принцип невідворотності покарання за вчинення 

злочинів проти основ національної безпеки і оборони України 

Принцип скеровано на запобігання злочинам, які вчиняються 

псевдоволонтерами.  

Стаття 14. Основні напрями волонтерської діяльності 

Основні напрями волонтерської діяльності охоплюють таку допомогу 

сектору безпеки і оборони: 

забезпечення українських військових потрібними ресурсами: 

продуктами харчування, одягом, амуніцією, автотранспортом, військовим 

приладдям та ін; надання технічної допомоги, яка полягає у відновленні 

старих, ремонті, удосконаленні та бронюванні бойових машин; надання 

волонтерської допомоги волонтерами-медиками; організація допомоги 

переселенцям із Криму та зони АТО (ООС); надання волонтерської допомоги 

у пошуку зниклих безвісти та звільнення військовополонених. 
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Розділ ІІ. Основні права та обов’язки волонтерів АТО (ООС) 

Стаття 15. Волонтери, їхні права та обов’язки 

Волонтер АТО (ООС) – це фізична особа-благодійник, яка досягла     

18-річного віку, займається волонтерською діяльністю на добровільній і 

безоплатній основі (на користь учасників АТО (ООС), внесена до Реєстру 

волонтерів АТО (ООС). 

Іноземці та особи без громадянства беруть участь у волонтерській 

діяльності через організації та установи, що залучають волонтерів. 

Інформація про такі установи розміщена на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері волонтерської діяльності. 

Волонтери надають допомогу на базі організації чи установи, що 

залучає до діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження 

волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або 

без такого договору.  

Волонтер АТО (ООС) має право на:  

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, 

отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови 

провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами 

захисту, спорядженням та обладнанням; 

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-

виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає 

отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу; 

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до трудового 

стажу; 

страхування життя та здоров’я за рахунок держави під час надання 

волонтерської допомоги сектору безпеки і оборони;   

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської 

діяльності та законодавством. 

Волонтер АТО (ООС)  зобов’язаний: 
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сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням 

волонтерської діяльності; 

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та 

надавати довідку про стан здоров’я; 

при потребі проходити подальшу підготовку в Школі волонтерів АТО 

(ООС);  

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на 

репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої проводиться 

волонтерська діяльність;  

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;  

при укладанні договору про провадження волонтерської діяльності та 

односторонньому розірванні договору з ініціативи волонтера відшкодовувати 

прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;  

відшкодовувати майнові збитки, заподіяні внаслідок здійснення ним 

волонтерської діяльності, відповідно до закону. 

Розділ ІІІ. Акредитація волонтерів АТО (ООС)  

Стаття 16. Акредитація волонтерів АТО (ООС) 

Акредитація волонтерської діяльності полягає в офіційному визнанні 

волонтерських організацій, установ, волонтерів щодо ведення ними 

волонтерської діяльності в районі здійснення заходів із гарантування 

національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. 

Акредитації підлягають волонтери, що займаються діяльністю 

відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність” від 19 квітня 

2011 р. № 3236-VI та виявляють бажання надавати волонтерську допомогу в 

районі здійснення заходів із гарантування національної безпеки і оборони, 

відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях. 

Волонтери, які бажають пройти акредитацію з метою надання 

допомоги в районі здійснення заходів із гарантування національної безпеки і 
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оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, подають заяву про акредитацію до 

Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва. Після 

проходження акредитації волонтер АТО (ООС) отримує посвідчення, що дає 

йому змогу безперешкодно потрапити в зону АТО (ООС). 

Розділ IV. Гарантії  волонтерів АТО (ООС) 

Стаття 17. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 

волонтерської допомоги 

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути 

відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у 

межах норм, встановлених для державних службовців і працівників 

підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються 

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. 

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:  

витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця 

здійснення волонтерської діяльності; 

витрати на отримання візи; 

витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше      

4 годин на добу; 

витрати на проживання у відрядженні волонтера до іншого населеного 

пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 

годин; 

витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює 

волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської 

організації;  

витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших 

лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням 

волонтерської допомоги. 
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Відшкодування витрат не є доходом волонтера та не є базою для 

оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним 

внеском. 

Розділ V. Відповідальність за порушення Кодексу волонтерів АТО 

(ООС) 

Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

волонтерської діяльності 

У разі вчинення правопорушень волонтери, організації та установи, що 

залучають до діяльності волонтерів, отримувачі волонтерської допомоги 

несуть кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність. 
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Додаток В 

Авторський проект станом на травень 2018 р. 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

                                                                 від _____ 2018 р. № ___ 

 

КОНЦЕПЦІЯ  
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 
ВСТУП 

Аналіз виникнення небезпечних (загрозливих) подій надзвичайного 

характеру щодо питань обороноздатності держави на початку 2014 р. 

очевидно свідчить про ретельну підготовку і реалізацію російсько-

терористичних атак та інших форм зовнішньої агресії проти нашої держави 

спецслужбами Російської Федерації, яка поглибила дисбаланс між здатністю 

держави ефективно виконувати функції та гарантуванням безпечних умов 

життєдіяльності громадян і суспільства.  

Тому із появою нових викликів та загроз національній безпеці України, 

зокрема розв’язанням та веденням Російською Федерацією гібридної війни, 

анексією Автономної Республіки Крим, що супроводжується здійсненням 

повного спектра спланованих і скоординованих заходів, спрямованих на 

дестабілізацію політичної, економічної та гуманітарної ситуації в Україні, 

розвитком сепаратизму, терористичних проявів та загроз їхнього поширення 

вглиб території України зумовлюють нас до пошуку та запровадження нових 

ефективних механізмів формування та реалізації політики національної 

безпеки, зокрема висувають на порядок денний питання активізації 

волонтерського руху в Україні як інституту громадянського суспільства 

шляхом залучення громадськості до процесів розвитку складових сектору 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їхнього соціального, 
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медичного та матеріально-технічного забезпечення, раціонального 

використання державних ресурсів. 

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Запропонована Концепція визначає принципи, мету, завдання, 

пріоритети, механізми та очікувані результати залучення громадськості до 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави. 

Правовою основою розробки Концепції є Конституція України, закони 

України “Про національну безпеку України”, “Про волонтерську діяльність”, 

“Про громадські об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні 

організації”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності 

держави”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 

питань оподаткування благодійної допомоги”, укази Президента України 

“Про Стратегію національної безпеки України” від 26 травня 2015 р.                

№ 287/2015, “Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки” від 26 лютого 2016 р. № 68/2016, 

“Про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” від 14 березня    

2016 р. № 92/2016, “Про стратегічний оборонний бюлетень України” від       

06 червня 2016 р. № 240/2016. 

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які визначають 

особливості правового статусу волонтерів та волонтерських організацій, 

регулюють їхню діяльність, свідчить, що наявний нормативно-правовий 

фундамент забезпечує чітку вертикаль відносин між органами державної 

влади та інститутами громадянського суспільства (громадськими 

об’єднаннями, благодійними організаціями, волонтерами), спрощує роботу 

благодійних та волонтерських організацій, проте становить точкову реакцію 

на події, інколи має тимчасовий характер.  
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Наголошуємо, що розробка та впровадження в практику Концепції, 

спрямованої на залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави, дозволить 

створити умови для підвищення рівня громадської активності в цій сфері, 

забезпечити розвиток якісно нового рівня цієї діяльності та взаємодії 

волонтерів (волонтерських організацій) з органами державної влади та 

сектором безпеки і оборони.  

II. ПРИНЦИПИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

У Загальній декларації волонтерів, прийнятій на XVI Всесвітній 

конференції волонтерів 2001 р. в м. Амстердам (Нідерланди), визначено такі 

принципи діяльності волонтерів:  

– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та 

дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, 

відповідного соціального та матеріального становища;  

–  поваги до гідності й культури всіх людей;  

–  надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи 

організовано в дусі партнерства та братерства;  

–  визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їхньому забезпеченню;  

–  перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і 

навичок, удосконалення здібностей, стимулювання ініціативи та творчості 

людей, надання кожному можливості бути творцем, а не користувачем, 

спостерігачем.  

Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних 

засадах:  

– добровільність і доброчинність; 

– законність; 

– гуманність і гідність; 
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– спільність інтересів і рівність прав її учасників;  

–  гласність;  

– відповідальність;  

–  конфіденційність.  

Розроблення заходів із залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави має ґрунтуватися на таких принципах: 

– відповідності цих заходів Конституції України, вітчизняним та 

міжнародним (ратифікованим Україною) нормативно-правовим актам; 

–  адаптації українського законодавства у cфері волонтерської 

діяльності щодо підвищення якості надання волонтерської допомоги за 

принципами, які впроваджено в країнах Європейського Союзу; 

–  пріоритету захисту фундаментальних національних інтересів 

України; 

–  своєчасності вжиття заходів та адекватності їхнього захисту 

національних інтересів реальним і потенційним загрозам; 

–  узгодженості цих заходів із загальними засадами державної 

політики у сфері волонтерської діяльності; 

–  застосування у вітчизняній практиці кращого зарубіжного досвіду 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні; 

–  відповідності заходів засадам розбудови демократичної держави 

та громадянського суспільства; 

–  систематичного моніторингу громадської думки щодо 

волонтерського руху в Україні та узагальнення і врахування його результатів; 

–  практичного використання наукових досліджень щодо розвитку 

волонтерської діяльності в Україні; 

–  професіоналізму, відкритості та прозорості в процесі формування 

та реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності. 

Суб’єктами волонтерської діяльності є фізичні особи – волонтери, які 

можуть входити до волонтерських організацій (об’єднань) – громадських чи 
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релігійних організацій, що діють відповідно до їхніх статутів (положень). 

Діяльність має здійснюватися відповідно до чинного законодавства України 

та на основі дотримання таких основних принципів: 

– верховенства права та неухильного дотримання законодавства; 

– обов’язку держави дбати про добробут і гармонічний розвиток 

власних громадян, гарантувати їм достатній життєвий рівень і соціальну 

захищеність;  

– чіткого розмежування функцій і повноважень органів державного 

управління та громадських організацій (установ), що залучають до діяльності 

волонтерів; 

–  самостійності й добровільності прийняття рішення про участь у 

волонтерській діяльності;  

– відсутності плати за волонтерську допомогу та безкорисловість; 

– неприбутковості волонтерської діяльності, пов’язаної з 

відсутністю мети на отримання прибутку;  

– добровільності, солідарності, рівності, моральності, регулярності, 

відкритості й послідовності політики у сфері волонтерської діяльності; 

– патріотизму та детермінації національних інтересів; 

– дотримання основ консолідації українського суспільства та 

євроінтеграції держави; 

–  невідворотності покарання за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки і оборони України псевдоволонтерами. 

III. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Орієнтація нашої держави на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію є незаперечним свідченням прагнення України до розбудови 

інститутів громадянського суспільства. Однак, на практиці суспільство 

демонструє надмірну пасивність щодо участі у вирішенні державних справ та 

в процесі прийняття рішень органами державної влади, що стосуються 
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питань розвитку волонтерської діяльності в Україні. Громадська ініціатива, 

не будучи ні чітко сформульованою, ні, тим більше, публічно озвученою, не 

виконує свого основного призначення – привертати увагу держави до 

актуальних питань розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави. 

Така ситуація окреслює гостру потребу трансформації процесу 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні. 

Вирішення зазначеного проблемного питання має базуватися на 

комплексному підході та стратегічному баченні шляхів залучення 

громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави. 

Метою залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави є 

гарантування та реалізація конституційних прав на доступність волонтерства 

для кожного громадянина держави незалежно від віку, статі, релігійних та 

політичних переконань, забезпечення прозорості та розширення напрямів 

волонтерської діяльності в секторі безпеки і оборони України, підвищення 

рівня громадської активності й участі у вирішенні державних справ як одного 

з елементів становлення і розвитку волонтерської діяльності, зокрема у сфері 

національної безпеки задля якісного реформування сектору безпеки і 

оборони, який би задовольняв потреби сучасного українського суспільства, 

відповідав вимогам сьогодення щодо ймовірних викликів і загроз 

національним інтересам України у безпековій та оборонній сферах, 

забезпечив посилення обороноздатності держави. 

Досягнення зазначеної мети можливе за умови реалізації низки 

пріоритетних завдань, сутність яких відображає основну спрямованість 

залучення громадськості до розвитку волонтерської діяльності в Україні 

щодо посилення обороноздатності держави. 

Аргументовано, що пріоритетними завданнями Концепції, 

спрямованими на залучення громадськості до розвитку волонтерської 
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діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави, є: 

ідеологічне становлення інститутів громадянського суспільства в частині 

підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні; налагодження 

систематичного, повного та достовірного інформування громадськості 

органами державної влади, які забезпечують реалізацію політики у сфері 

волонтерської діяльності; узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 

взаємозбагачення ідеями різних концепцій (стратегій, програм) організації 

волонтерської діяльності і практичним досвідом співпраці органів державної 

влади, які безпосередньо залучаються до виконання завдань у безпековій та 

оборонній сферах з інституціями громадянського суспільства 

(волонтерськими організаціями); налагодження партнерства між 

громадськими організаціями та органами державної влади в контексті 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; залучення молоді до громадських організацій, які 

працюють на засадах партнерства з органами державної влади у сфері 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави. 

Пріоритетними завданнями щодо залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави є такі: 

1. Ідеологічне становлення інститутів громадянського суспільства в 

частині підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні передбачає: 

− масову інформаційно-просвітницьку й освітню роботу серед 

громадян стосовно сутності та потреби розвитку громадянського суспільства 

в Україні, популяризації волонтерської діяльності щодо посилення 

обороноздатності держави, важливості й необхідності активізації 

волонтерського руху в Україні тощо; 

− розроблення та вжиття систематичних інформаційно-

просвітницьких (комунікаційних) та освітньо-наукових заходів та соціальної 

реклами, спрямованих на переорієнтацію свідомості українських громадян з 
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індивідуалістичної на колективну для провадження волонтерської (суспільно 

корисної) діяльності шляхом консультативно-дорадчої, інформаційної та 

фінансової підтримки сил безпеки і оборони з боку волонтерських 

організацій України, з метою посилення спроможностей організацій 

громадянського суспільства сприяти проведенню реформ у секторі безпеки і 

оборони та підвищенню обороноздатності держави; 

− упровадження медіаосвіти як інструменту інформаційно-

комунікаційного пристосування українського суспільства до сучасних 

процесів у сфері розвитку волонтерської діяльності тощо. 

2. Налагодження систематичного, повного та достовірного 

інформування громадськості органами державної влади, які забезпечують 

реалізацію політики у сфері волонтерської діяльності, передбачає: 

− систематичне проведення відкритих прес-конференцій (не лише для 

представників ЗМІ, а й для широкого загалу) щодо висвітлення інформації 

про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки 

волонтерської діяльності; 

− оприлюднення на веб-сайті наявної інформації про організації та 

установи, що залучають до діяльності волонтерів, зокрема, інформації про 

організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для 

волонтерської діяльності на території України; 

− здійснення електронної розсилки з актуальною інформацією щодо 

можливостей долучитися громадським інституціям, до кола інтересів яких 

входить вирішення завдань забезпечення розвитку та популяризації 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави; 

− створення електронного каталогу можливостей та анонсу щодо 

участі громадськості у волонтерському русі та розміщення його на сайті 

Міністерства соціальної політики України тощо. 

3. Узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема взаємозбагачення ідеями 

різних концепцій (стратегій, програм) організації волонтерської діяльності і 

практичним досвідом співпраці органів державної влади, які безпосередньо 
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залучаються до виконання завдань у безпековій та оборонній сферах з 

інституціями громадянського суспільства (волонтерськими організаціями), 

здійснюється шляхом: 

– стимулювання фундаментальних наукових проектів та прикладних 

досліджень щодо вивчення зарубіжного досвіду розвинених країн у сфері 

залучення громадян до розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави; 

− практичного впровадження найбільш значущих результатів 

наукових досліджень з питань залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави; 

− організації стажування за кордоном і представників центрального 

органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, і громадських 

інституцій стосовно вивчення кращого досвіду залучення громадськості до 

розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 

обороноздатності держави; 

− розширення системи міжнародного обміну волонтерів світу тощо. 

4. Налагодження партнерства між громадськими організаціями та 

органами державної влади в контексті розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави відбуватиметься 

шляхом: 

– упровадження та дотримання принципів ефективного соціального 

партнерства, серед яких: державне стимулювання громадської ініціативи 

щодо участі в реалізації державної політики у сфері волонтерської 

діяльності; вільне вираження поглядів та позицій усіма інституціями 

громадського суспільства; сприяння громадським об’єднанням та 

благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток 

волонтерського руху, благодійництва та меценатства; 

− сприяння міжсекторальній співпраці в запобіганні й протидії 

шахрайству та іншим зловживанням у сфері благодійної допомоги, 
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посилення юридичної відповідальності за нецільове використання 

благодійної допомоги; 

− налагодження комунікативної взаємодії громадськості із органами 

державної влади у сфері волонтерської діяльності; 

− створення системи підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади у сфері національної безпеки і оборони із роз’ясненням 

потреби впровадження технологій участі громадськості в розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави; 

− налагодження зворотного зв’язку між органами державної влади, в 

межах повноважень яких перебуває захист національних інтересів, і 

громадськими утвореннями; 

− підвищення дієвості громадського контролю за діяльністю 

структур сектору безпеки і оборони відповідно до вимог розвитку 

громадянського суспільства; 

− стимулювання волонтерської діяльності, зокрема опрацювання 

питання щодо участі України в Європейській конвенції про довгострокову 

волонтерську службу тощо. 

5. Залучення молоді до громадських організацій, які працюють на 

засадах партнерства з органами державної влади у сфері розвитку 

волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 

держави, передбачає: 

− проведення роз’яснювальної та навчальної роботи серед молоді 

щодо можливостей і перспектив громадської діяльності, зокрема, стосовно 

участі в процесах розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 

посилення обороноздатності держави; 

− організацію літніх військово-патріотичних таборів, клубів за 

інтересами тощо, у межах яких варто проводити активну роботу серед молоді 

з формування активної громадської позиції, почуття важливості участі у 

волонтерській діяльності щодо посилення обороноздатності держави; 
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− підтримку участі молоді в різноманітних формах волонтерської 

роботи в Європейському Союзі, зокрема через Європейську волонтерську 

службу, яка є майданчиком для реалізації потенціалу молоді, професійного та 

особистісного розвитку тощо. 

IV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Ефективне впровадження цієї Концепції можливе за умови 

збалансованої діяльності та взаємодії владних інституцій усіх рівнів, 

відповідальності за досягнуті результати у сфері забезпечення подальшого 

розвитку волонтерського руху, залучення до процесів, передбачених 

Концепцією, максимально оптимального числа зацікавлених сторін – 

суспільних інституцій, цілеспрямованості та охоплення концептуальними 

заходами запланованої цільової аудиторії, відповідності заходів, 

спрямованих на залучення громадськості до розвитку волонтерської 

діяльності щодо посилення обороноздатності держави, напрямам державної 

політики у сфері волонтерської діяльності та заходам іншого, ніж визначені 

Концепцією, характеру, спрямованих на ефективну участь громадських 

організацій у волонтерському русі з метою посилення спроможностей 

організацій громадянського суспільства сприяти проведенню реформ у 

секторі безпеки і оборони та підвищенню обороноздатності держави. 

Механізмами забезпечення виконання цих умов та вжиття 

концептуальних заходів у практичній площині є:  

– організаційний механізм, який передбачає, що Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України формують законодавче та 

нормативно-правове забезпечення реалізації заходів, запланованих 

Концепцією; центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень 

забезпечують виконання законодавчих та нормативно-правових актів, 

спрямованих на реалізацію концептуальних заходів; інші органи виконавчої 
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влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

забезпечують досягнення тактичних цілей (пріоритетних завдань) Концепції; 

– правовий механізм зорієнтований на підготовку та прийняття 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою 

національної безпеки і оборони України, що координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, 

іншими центральними органами виконавчої влади в межах їхніх компетенції 

нормативно-правових актів та органами виконавчої влади локальних 

програмних актів, спрямованих на узгодження правових норм з питань 

забезпечення  взаємодії волонтерів (волонтерських організацій) з органами 

державної влади та сектором безпеки і оборони, мета і зміст яких співзвучні з 

концептуальними; 

– політичний механізм передбачає наявність політичної волі щодо 

ефективного залучення широкого кола інституцій громадянського 

суспільства до державного управління; об’єднання задля компромісної 

співпраці навколо питання залучення громадськості до розвитку 

волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави всіх 

політичних сил; 

– економічний механізм спрямований на обов’язкове врахування 

щорічних видатків на фінансування заходів, передбачених Концепцією із 

державного бюджету та місцевих бюджетів; залучення коштів від 

міжнародних та вітчизняних донорів шляхом підготовки проектів, 

скерованих на реалізацію окремих заходів, указаних у Концепції; 

– соціальний механізм передбачає комплекс соціально-економічних 

заходів держави в особі її органів та посадових осіб, що підтримує 

громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, 

спрямований на реалізацію конституційних прав, свобод і законних інтересів 

волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що 

залучають до діяльності волонтерів.  
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V. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОСТІ ДО РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Досягнення мети Концепції та реалізація її пріоритетних завдань 

можливі за умови дієвого практичного державного та громадського 

контролю за процесом її втілення в практику. Цей контроль має базуватися 

на принципах: 

– верховенства права; 

– взаємодії владних інституцій та громадянського суспільства; 

– прозорості видатків із бюджетів усіх рівнів на реалізацію цієї 

Концепції та відповідальності за їхнє цільове використання; 

– відкритості та доступності інформації про вжиття заходів, 

передбачених Концепцією, та про діяльність суб’єктів, які їх реалізують. 

Практична реалізація Концепції надасть змогу сформувати і розвивати 

активне та свідоме громадянське суспільство як головну рушійну силу 

реформування системи державного управління у сфері оборони держави та 

ефективний державний інструмент для своєчасного й гарантованого 

реагування на виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України. 

Концепція є основою для розроблення програмних документів щодо 

розвитку волонтерської діяльності в Україні. 
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Додаток Д 

Перелік волонтерських організацій та окремих активістів, які 
допомагають сектору безпеки і оборони України в посиленні 

оборонноздатності держави 
 

1. Широкою популярністю користуються волонтерські організації в 
Україні: “Народний тил”, що охоплює “Колеса народного тилу” 
(постачання машин до АТО), “Медичний народний тил” (постачання ліків до 
АТО), Help Army, “Крила Феніксу”, “Армія SOS”, “Народний проект”, 
“Волонтерська сотня” [57].  

2. Особливої уваги заслуговує Благодійний фонд “Крила Фенікса”, що 
надає винятково соціально-побутові послуги для військових, що є 
учасниками збройного конфлікту в Україні. Він опікується переважно 
технічним забезпеченням Збройних Сил України (здебільшого амуніцією), 
але при цьому також постачає ліки для поранених солдатів в ході бойових 
дій, забезпечує армію їжею, одягом, взуттям, засобами гігієни, 
куленепробивними шоломами й переносними раціями, спеціальними 
матеріалами для укріплення блокпостів, протикумулятивними екранами для 
БМП, броньованими автомобілями, тепловізорами, дальномірами тощо [58].  

3. Наступною організацією, що працює на волонтерській основі, є 
“Армія SOS” – це інвестиційний брокер, аудитор, менеджер американської 
компанії, керівник проектів і приватний підприємець, так виглядає склад 
групи громадських активістів, відомих за FB-сторінкою “Армія SOS” [59]. 
Метою діяльності групи є збір коштів для підтримки української армії. 
Першою їхньою акцією було відправлення в одну із аеромобільних бригад 
карематів, спальників, теплих речей, шкарпеток тощо. Саме ця акція зі збору 
допомоги надихнула на системну роботу в цьому напряму. Організація 
“Армія SOS” зібрала 2,5 мільйон гривень. На цю суму закупила 450 
бронежилетів 4 класу, 150 радіостанцій, 200 тактичних ліхтарів, 400 
балістичних масок, а ще – тепловізори, оптичні приціли, прилади нічного 
бачення. Станом на сьогодні “Армія-SOS” уже зібрала понад 5 млн грн. [60].  

4. Ще однією громадською ініціативою є “Восток-SOS”, створений                 
05 травня 2014 р. в Києві  на базі громадської організації “Поступ”, яка до 
цього функціонувала в Луганську. Метою діяльності цієї громадської 
ініціативи є підтримка та допомога вимушеним переселенцям, постраждалим 
та військовим, що перебувають в зоні збройного конфлікту. Ця організація 
(або ініціатива, як вони себе називають) надає досить широкий спектр 
послуг. Найперше – це соціально-побутові, що охоплюють такі напрями 
роботи, як забезпечення тимчасовим житлом (до 2-ох місяців), одягом, 
харчуванням, засобами гігієни. Цими речами забезпечують вимушених 
переселенців, а також осіб, які живуть у населених пунктах, які постраждали 
внаслідок збройного конфлікту на Сході України. В останньому звіті 
громадська ініціатива “Восток-SOS” повідомляє, що за січень 2015 р. їм 
вдалося допомогти 20 сім’ям [61].  
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Окремої уваги заслуговує волонтерський рух на Хмельниччині, 
один з найпотужніших в Україні. За чотири роки війни на фронт було 
відправлено тонни провізії, амуніцію, обмундирування тощо. 

Досить сказати, що лише в м. Хмельницькому діють 46 волонтерських 
загонів у ветеранських організаціях і 158 у навчальних закладах, які 
об’єднують понад 10 тисяч осіб [129].  

1. Відома хмельницька волонтерка Алла Фарващук розпочала 
волонтерську діяльність ще в березні 2014 р., коли у військкоматах 
обласного центру з’явилися перші мобілізовані. Випікала в приватній пекарні 
“Гульсена” пиріжки та підгодовувала ними тих, хто чекав відправки в 
навчально-тренувальні центри. Згодом в Алли Фарващук з’явився дещо 
інший напрям діяльності, бо хлопці, які потрапили в зону бойових дій, 
потребували форми, хорошого спорядження. Тому Алла з однодумцями і 
друзями шукала спонсорів, скуповувала взуття та форму, спальні мішки. 
Задумалися над власним пошиттям речей, потрібних воїнам на передовій. 
Дали клич поміж знайомими, і виробництво почалося [129].  

2. Сьогодні потужне громадське об’єднання “Армія SOS”, 
координатором якого є Алла Фарващук, залучило до благодійних справ дуже 
багато небайдужих людей. Доля звела Аллу із Сергієм Морозом, 
Олександром Василишиним, Сергієм Стрілецьким, Володимирами – 
Сутевським та Витишиним, Олександром Симчишиним (нині міський 
голова), Олександром Бауріним та іншими, які стали кістяком 
волонтерського руху і зробили для наших воїнів на Сході дуже багато. 
Допомогу на Донбас відправляли тоннами і регулярно [129]. 

3. Наступний благодійний фонд – “Волонтери Поділля” – заснований у  
червні 2014 р. Ганна Греснюк – голова правління фонду разом із подругами 
почали розбиратися у військовій тематиці, дізнаватися, що необхідно воїнам 
в АТО (ООС), якої допомоги вони потребують. Благодійний фонд 
“Волонтери Поділля” активно співпрацює з усіма військовими частинами 
міста Хмельницького. Згодом творче об’єднання співаків, музикантів, поетів, 
художників, танцюристів, журналістів, фотографів об’єднались на 
волонтерських засадах у квітні 2014 р. в організацію “Мистецька подільська 
сотня”. У березні 2015 р. “Мистецька подільська сотня” здійснила перший 
офіційний візит у зону АТО до міста-побратима Старобільська. З того часу 
митці-волонтери щомісячно їздять на Схід, везуть з собою продукти, засоби 
гігієни, тактичне і захисне спорядження, медикаменти, бронежилети, 
маскувальні сітки та інші потрібні там речі. Усе це вони передають не лише 
безпосередньо в руки бійцям, а й медпрацівникам шпиталів, мирному 
населенню, дітям Донбасу. З осені 2015 р. “Мистецька подільська сотня”, 
значно розширивши спектр діяльності, створила громадське об’єднання 
“Мистецька сотня “Гайдамаки”. За три роки діяльності волонтери зібрали до 
90 тонн матеріальної допомоги, понад 2 мільйони 400 тисяч гривень, 
передані військовим, дитячим будинкам, школам-інтернатам, а також на 
допомогу онкохворим дітям – понад 3,5 мільйона гривень. Активними 
учасниками, волонтерами і співорганізаторами “Мистецької сотні 
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“Гайдамаки” є менеджер-адміністратор Олександр Попов, Анна Ісламова, 
співаки Віктор Шайда, Марина Українець, Катерина Аргунова, Назарій 
Поляков, Анастасія Гулевата, скрипаль Антон Вараниця, бандуристка 
Марина Круть та співак-гітарист Артем Харченко. Робота громадського 
об’єднання “Мистецька сотня “Гайдамаки” належно оцінена на державному 
рівні, волонтери мають чимало нагород. “Мистецька сотня “Гайдамаки” у 
складі А.Гулеватої, Н.Полякова, К.Аргунової, В.Шайди, М.Круть, 
А.Вараниці, М.Українець, О.Попова стала лауреатом Четвертого 
національного конкурсу “Благодійна Україна-2015” у номінації “Благодійник 
– неурядова організація”, а в “Благодійній Україні-2016” отримала перше 
місце в номінації “Благодійність у культурі та мистецтві” [129]. 

4. Наступним благодійним фондом, який заслуговує уваги, є 
“Патріоти України”. “Патріоти України” був юридично заснований               
8 жовтня 2014 року. Волонтери благодійного фонду здійснили вже більше 
сотні поїздок на Схід нашої держави. Безпосередньо волонтери 
відправлялися в населені пункти прифронтової зони – Піски, Водяне, 
Попасна, Артемівськ та інші, попри всі перешкоди, вони везуть гуманітарну 
допомогу українським бійцям: продукти харчування, теплі речі, амуніцію, 
буржуйки, ліхтарики, засоби особистої гігієни – усе необхідне у холодних 
окопах. Окрім гуманітарної допомоги, “Патріоти України” доправляють на 
Схід відремонтовану техніку, машини “Швидкої допомоги”, тактичні 
прилади, тепловізори, прилади нічного бачення, тактичні ремені й рукавиці 
тощо. Досить часто, ризикуючи життям, з гуманітарною допомогою на Схід 
відправляються координатор благодійного фонду “Патріоти України” Роман 
Ковальчук, активісти Олександр Михайлов, Сергій Кисельов, Борис 
Голодний, керівник волонтерської служби екстреної меддопомоги Галина 
Алмазова, Сергій Білецький та інші. Майже 20 надійних людей постійно 
підтримують благодійний фонд “Патріоти України”. Міцні та надійні зв’язки 
склалися з меценатами, без допомоги яких поїздки на Схід були б не 
можливими, зокрема генеральним директором МСТ “Кооператор” і 
співзасновником благодійного фонду “Патріоти України” Миколою 
Вороною, благодійниками Ігорем Коляском, Віталієм Бойчуком, Віктором 
Куликом, колективами Красилівського комбінату “Домашній хліб”, ПАТ 
“Хмельпиво”, ДП “Новатор” та іншими небайдужими патріотами України 
[129]. 

5. Також на Поділлі створений благодійний фонд “Подих надії нації”, 
засновником якого є Тетяна Юзепчук. Так уже декілька років поспіль разом 
із такими ж небайдужими друзями, співзасновниками фонду, братами 
Віктором та Артуром Данилевськими вона займається волонтерством, їздить 
на Схід нашої країни, до бійців на передову [129]. Волонтери благодійного 
фонду “Подих надії нації” на чолі з Тетяною Юзепчук та Віктором 
Данилевським часті гості й у військових шпиталях. І на передовій, і в 
госпіталях їх завжди чекають як давніх і вірних друзів. За активну благодійну 
діяльність Тетяна Юзепчук у 2015 р. стала номінантом Волонтерської премії 
“Євромайдан SOS”, нагороджена багатьма грамотами, а Віктор 
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Данилевський – номінант Волонтерської премії – 2017 р. “Євромайдан SOS” 
[129]. 

6. Громадська організація “Тепло рідних сердець” теж заснована у 
період військових дій. Зазначену організацію очолює Олеся Стебло. 
Неодноразово волонтери зазначеної організації вирушати на Схід, у місця 
дислокації наших військовослужбовців. Везуть те, чого так не вистачає на 
передовій – запчастини до автомобілів, маскувальні сітки, теплий одяг, 
мішки для піску, освітлювальні прилади, засоби гігієни, лопати і ще багато-
багато чого іншого, необхідного там, звичайно, продукти: консервацію, 
фрукти, домашню випічку [129]. 

7. Ще однією популярною волонтерською організацією є “Творча 
сотня “Рух до перемоги”. Її ініціатором є відома подільська журналістка та 
письменниця Оксана Радушинська. Об’єднавши навколо себе активних, 
творчих людей – співаків, артистів різного жанру, громадських активістів, 
вона з друзями організувала сотні волонтерських виїздів на Схід до воїнів 
АТО. Серед волонтерів є артисти європейського, всеукраїнського рівнів та 
аматори. Це – відома скрипалька Майя Онищук, оперний співак Степан 
Дробіт, лауреат інструментальних конкурсів, баяніст Олександр Якубов, 
музикант Ярослав Камінський, співачки Марія Мазур, Олена Мишляковська, 
Яна Гарматюк, Марина Клишната, чоловічий ансамбль “Mikst”, автор і 
виконавець Юрій Старчевод, капітан і співак Олександр Петрук та інші 
молоді виконавці [129]. 

У складі волонтерської команди – військовий психолог Фаріт Сахіпов, 
батьки Оксани Радушинської – Петро та Ніна Радушинські. Творча команда 
плідно співпрацює з 42-м гарнізонним Будинком офіцерів у 
Старокостянтинові (директор Сергій Чеплаков), з Київським центральним 
будинком офіцерів ЗСУ, зокрема його начальником полковником Євгеном 
Блискуном, а також багатьма іншими талановитими акторами, музикантами, 
людьми мистецтва. Артисти, волонтери, зробивши вибір на користь 
безоплатних концертів для захисників Вітчизни, що часто відбуваються в 
незвичних, некомфортних умовах, ось вже четвертий рік не зрадили власній 
позиції. Жертвуючи в дорозі життєвими і побутовими зручностями, теплом, 
особистим вільним часом, увагою до родин і заробітками, волонтери знову 
вирушають туди, де потрібні. Тисячі кілометрів Україною від одного 
кордону до іншого, поїздки в обласні, районні центри, виступи в клубах, 
будинках культури, будинках офіцерів, на площах, у фойє, їдальнях, у 
шпиталях Хмельниччини, Вінниччини, Рівненщини, Київщини, Львівщини, 
Луганщини, Донеччини. Тисячі зібраних гривень, сотні концертів, тонни 
продуктів харчування, теплого одягу, предметів першої необхідності – усього 
того, що покращує непростий побут воїнів-захисників та мирних жителів 
Донбасу. Активна учасниця волонтерського руху Оксана Радушинська та 
очолювана нею Всеукраїнська громадська організація “Творча сотня “Рух до 
перемоги” у 2016 р. нагороджені медаллю з Попасної “За вірність 
національній ідеї” та відзначені в номінації “Згуртовані мрією” на 
всеукраїнському волонтерському фестивалі “Червона доріжка гідності”. На 
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початку 2017 р. О.Радушинська нагороджена орденом “За розбудову 
України”. “Звісно, що в цій нагороді – немала частка тих, хто поруч, 
однодумців, друзів. У 2017 році вона нагороджена також відзнакою 
Президента України “За гуманітарну участь в Антитерористичній операції” 
та відзнакою Міністерства оборони України – медаллю “За сприяння 
Збройним Силам України”. А ще – вона номінант Волонтерської премії 
Євромайдану SOS-2017 [62]. 

Позитивним кроком на шляху до популяризації волонтерського руху на 
Поділлі та в Україні загалом стало нагородження волонтерів орденами та 
медалями. Заступник голови Хмельницької обласної ради Валерій Лесков за 
дорученням всеукраїнських громадських організацій вручив недержавні 
знаки народної пошани – ордени “За розбудову України” та медалі “25 років 
незалежності України” бійцям АТО та волонтерам АТО. В.О.Лесков 
зазначив, що ці нагороди є досить вагомими і цінними, їх отримують 
ветерани та воїни АТО, волонтери й лікарі по всій Україні за захист держави, 
волонтерську роботу та всебічну підтримку бійців, які захищають 
територіальну цілісність країни. Серед нагороджених орденом “За розбудову 
України” – учасники АТО і волонтери Віталій Дзяворук, Айдер Сайдаметов, 
Антоніна Бай, Анжела Логачова, Юрій Попик і голова ГО “Тепло рідних 
сердець” Леся Стебло, керівник військового шпиталю, депутат обласної ради 
Олександр Завроцький, керівник обласного онкологічного диспансеру Леонід 
Бриндіков. Нагородили орденом “За розбудову України” й весь колектив 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 
національного університету [64].  

Крім того, у місті Хмельницькому створено Центр допомоги 
демобілізованим учасникам АТО з метою сприяння консолідації і 
координації зусиль мобілізованих, учасників бойових дій у зоні АТО, сімей 
загиблих, їхніх об’єднань у справі широкого, більш ефективного 
використання наявних можливостей у забезпеченні захисту економічних, 
соціальних прав, надання оздоровчої, юридичної, медичної, психологічної, 
моральної та матеріальної допомоги [65]. 

Примітка: Автор приносить своє вибачення тим волонтерським 
організаціям та активістам, назви та імена яких не потрапили у цей неповний 
перелік. 
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