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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

За останнє десятиріччя Україна зробила важливий поступ в 
розбудові нормативно-правового забезпечення волонтерської 
діяльності. 

У Законі України «Про волонтерську діяльність» визначено, що 
волонтерська діяльність – це добровільна, соціально спрямована, 
неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом 
надання волонтерської допомоги. Також визначені принципи, на яких 
ґрунтується волонтерська діяльність, а саме: законності, гуманності, 
рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості [2]. 

Прийнятий у 2011 р. цей закон піддався серйозній критиці з боку 
державних організацій соціальної сфери та організацій громадянського 
суспільства. Фахівці численних організацій долучилися до адвокаційної 
кампанії Всеукраїнського громадського це6нтру «Волонтер» із 
внесення змін та доповнень до згаданого закону.  

У 2015 році до Закону України «Про волонтерську діяльність» 
було внесено ряд змін, що дозволили: відхилити необхідність 
реєстрації у Міністерстві соціальної політики України статусу 
«волонтерської організації» для організацій, які залучають до своєї 
діяльності волонтерів; знизити вікові обмеження для волонтерування 
дітьми з 16 до 14 років; відмінити необхідність обов’язкового 
страхування тощо.  

Важливо зазначити, що у 2016 році Указом Президента України 
«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [3] 
затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства. Визнано, що одним із напрямів реалізації Націо-
нальної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 рр. є створення сприятливих умов для міжсек-
торальної співпраці, окресливши опрацювання питання щодо участі 
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України в Європейській конвенції про довгострокову волонтерську 
службу, одним із завдань стимулювання волонтерської діяльності.  

У Концепції розвитку громадянської освіти в Україні [5] зазначено, 
що одним із завдань громадянської освіти є формування активної 
життєвої позиції, здатності до громадських ініціатив і волонтерства та 
про те, що волонтерська діяльність є одним з основних змістових 
напрямів громадянської освіти. 

За оцінками експертів [5], долучених до створення Карти правових 
реформ для громадянського суспільства в Україні, регулювання 
волонтерської діяльності в нашій країні є досить ліберальним і 
сприятливим. Однак, не дивлячись на внесені зміни та доповнення до 
Закону України «Про волонтерську діяльність», є проблеми, що 
потребують вдосконалення його норм задля створення ще більш 
сприятливих умов для розвитку волонтерського руху та без-
перешкодного забезпечення волонтерської діяльності у громадах з 
різними групами отримувачів соціальних послуг.  

Отже, на думку експертів, проблемними питаннями лишаються 
такі: вікові обмеження щодо осіб, які здійснюють волонтерську 
діяльність, та низький рівень залучення дітей до здійснення волон-
терської діяльності; неналежний рівень базової державної підтримки 
осіб, які займаються волонтерською діяльністю; недостатній розвиток 
напрямів та форм волонтерської діяльності онлайн; відсутність 
фінансової підтримки проєктів щодо провадження волонтерської 
діяльності з державного і місцевих бюджетів; відсутність державної 
цільової програми сприяння розвитку волонтерської діяльності.  

Так, однією з проблем забезпечення волонтерської діяльності в 
Україні є недосконалість механізму страхування життя осіб, які 
здійснюють волонтерську діяльність, та відшкодування їм витрат, 
пов’язаних з нею. Не дивлячись на те, що до попередньої версії 
Закону України «Про волонтерську діяльність» [2] у 2015 році вже нами 
вносилися суттєві зміни, якими було передбачено, що організації та 
установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право 
страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними 
волонтерської діяльності відповідно до Закону України «Про 
страхування» [4] та відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з 
наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею  
11 цього Закону (стаття 5). Тим не менш, механізм відшкодування 
коштів на проїзд, житло, отримання візи, харчування, поштові і 
телефонні послуги, є досить бюрократизованим та потребує від 
волонтера великий перелік підтверджуючих документів.  

Негайно слід вирішувати і проблему вікового обмеження щодо 
осіб, які здійснюють волонтерську діяльність. Так, відповідно до абзацу 
другого частини першої статті 7 Закону України «Про волонтерську 
діяльність» волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють 
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волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних 
батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 
18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, 
визначеними абзацами восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 
цього Закону, а також у медичних закладах.  

Ця норма Закону України «Про волонтерську діяльність» [2] щодо 
вікових обмежень дозволяє особам, починаючи з 14 років здійснювати 
волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних 
батьків, батьків-вихователів або піклувальника значно обмежує право 
осіб із частковою дієздатністю (до досягнення 14 років) здійснювати 
волонтерську діяльність.  

Варто зауважити, що такі вікові обмеження спричинюють 
незадовільний рівень залучення дітей до волонтерської діяльності. І, 
якщо не можна відповідно до норм Цивільного кодексу України знизити 
цей віковий поріг, то варто подбати про те, щоб школярі отримували 
інформацію щодо основ волонтерської діяльності з факультативних 
спецкурсів, виховних годин. Це б сприяло формуванню культури 
волонтерства, розвитку соціальної активності та мотивуванню до цього 
виду діяльності у майбутньому у дітей. 

На жаль, у чинному українському законодавстві відсутнє норма-
тивне визначення терміну «волонтерська діяльність онлайн» і розвитку 
такого виду волонтерсва не приділяється належна увага. Хоча умовах 
діджиталізації онлайн-волонтерство набирає популярності у світі і є 
різновидом волонтерської діяльності, що дозволяє дистанційно 
взаємодіяти по всьому світу за допомогою мережі Інтернет. Умови 
пандемії COVID-19 диктують такі реалії – багато людей потребує 
комунікації онлайн, онлайн підтримки, онлайн супроводу тощо. Такий 
вид волонтерської діяльності дозволяє залучати до неї, зокрема, певні 
групи немобільних та маломобільних громадян (особи з інвалідністю, 
які мають проблеми з пересуванням; люди похилого віку; особи, які 
перебувають у відпустці по догляду за дитиною; особи, які не мають 
можливостей на вільне пересування тощо). Відповідно, органам 
місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства 
слід звернути увагу на цей вид волонтерства та вивчити міжнародний 
досвід організації онлайн-волонтерства в організаціях різного типу. 
Онлайн-волонтерство може стати важливим людським ресурсом для 
розвитку новостворених територіальних громад, стати у нагоді під час 
пошуку найкращих форм та методів роботи, розробки ефективного 
дизайну системи соціальних послуг. 

Наразі, актуальним залишається питання запровадження кон-
курсів проєктів, спрямованих на розвиток волонтерського руху, 
покращення менеджменту волонтерської діяльності, формування 
культури волонтерства серед різних верств населення в громадах. А 
також слід зазначити, що національному рівні відсутня програма 
сприяння розвитку волонтерської діяльності, яка б містила 
фінансування заходів на підтримку заходів організацій громадянського 
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суспільства, закладів освіти, та інших організацій і установ, 
спрямованих на розвиток волонтерства. Для вирішення цієї проблеми 
було б доцільно створити цільову Програму інституційної підтримки 
розвитку волонтерської діяльності в Україні та передбачити видатки 
державного бюджету на її реалізацію. 
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КІБЕРБУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

На сьогоднішній день, інтернет став невід’ємною частиною 
людського життя. Через його функціональність, право на доступ до 
інтернету стало частиною резолюції ООН [9]. Станом на червень  
2019 року, інтернетом користувались 74% населення України, тобто 
24,8 млн осіб [2].  

За даними опитування соціологічної компанії Socis, українці, в 
середньому, витрачають на соціальні мережі 139 хвилин. Чим 
молодше користувач – тим більше часу він проводить в інтернеті [8]. 
Найактивнішими користувачами інтернету є українці віком від 15 до  
24 років [5]. Через певний рівень анонімності, в мережі виник новий тип 
морального насильства над людьми – кібербулінг.  


