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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захоп'

ленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це

явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у

нас припав на час Революції Гідності і початок війни на

Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух

об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадсь'

ких організацій, груп людей, готових взяти на себе ви'

рішення найбільш нагальних і болючих проблем держа'

ви.
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У статті зазначено, що волонтерство як соціокультурне явище нерозривно пов'язане з роз�
витком цивілізації. З'ясовано, що волонтерська діяльність з кожним роком набуває все більше
обертів як за кордоном, так і на території нашої держави. Наголошено, що більшість міжнарод�
них документів у сфері волонтерської діяльності носять для України більше рекомендаційний
характер, а не обов'язковий. Розкрито зміст міжнародних документів у сфері волонтерського
руху. Зазначено, що Загальна Декларація волонтерів є одним із основоположних документів
правового регулювання волонтерської діяльності в усьому світі.

The article states that volunteering as a socio�cultural phenomenon is inextricably linked with the
development of civilization. It has been found out that volunteer activity is getting more and more
momentum both abroad and in the territory of our state. It is stressed that the majority of international
documents in the field of volunteering are more recommended for Ukraine than obligatory. The
content of international documents in the sphere of volunteer movement is revealed. It is noted that
the Universal Declaration of Volunteers is one of the fundamental documents of the legal regulation
of volunteering around the world.
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Волонтерство як соціокультурне явище нерозрив'

но пов'язане з розвитком цивілізації. В історії людства

навряд чи знайдеться суспільство, якому не були б при'

таманні ідеї добровільної та безкорисливої допомоги. І

завжди знаходились люди, для яких самореалізація,

самоудосконалення були можливі лише через працю на

благо інших.

Слід сказати, що протягом віків релігія, церква спо'

нукала людей до благодійництва і волонтерства, вихо'

вувала альтруїстичну свідомість [14].
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Отже, вважаємо за необхідне проаналізувати міжна'

родні документи які регулюють питання волонтерської

діяльності, адже законодавство у сфері волонтерської

діяльності України складається із низки законів та

міжнародних договорів. Проте більшість міжнародних

документів у сфері волонтерської діяльності носять для

України більше рекомендаційний характер, а не обов'яз'

ковий. У майбутньому було б позитивним кроком якби

Україна приєдналася до різних міжнародних волон'

терських проектів які б сприяли посиленню розвитку

волонтерства у нашій державі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням волонтерства займалися науковці

Н. Борецька, Я. Буздуган, Л. Рудєєва, Г. Крапівіна,

К. Сидоренком, Т. Лях та ін.

Водночас наукові публікації, що пов'язані із аналі'

зом міжнародних документів у сфері волонтерського

руху, практично відсутні, що обумовлює необхідність у

проведенні подальших наукових пошуків з цієї пробле'

матики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз міжнародних документів у

сфері волонтерського руху.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2019 році людство буде відзначати 160'річчя ви'

никнення волонтерського руху. Його початком прийня'

то вважати 1859 рік, коли швейцарський підприємець і

громадський діяч Жан Анрі Дюнан, вражений страшни'

ми наслідками однієї з найкривавіших битв австро'італо'

французської війни (під Сольферіно на полі бою лиши'

лися вмирати більше дев'яти тисяч скалічених солдат)

фактично ініціював створення Міжнародного комітету

Червоного Хреста — організації, що на добровільних

засадах надавала би першу медичну допомогу поране'

ним. Пізніше Жан Анрі Дюнан став першим лауреатом

Нобелевської премії миру. Принципами, які він започат'

кував у цій організації, почали користуватись активні

громадяни в багатьох країнах світу, і цей рух поступово

охоплював різні види діяльності: допомога бідним, важ'

кохворим, сиротам, навчання грамоті, боротьба з пияц'

твом. У ХІХ ст. особливо розвивається благодійницька

діяльність, яка ставить собі ту ж мету [14].

Волонтерська діяльність з кожним роком набуває

все більше обертів як за кордоном, так і на території

нашої держави. Послугами волонтерів користується

майже все людство. Добровольці багатьох країн світу

об'єднуються в глобальний світовий волонтерський рух.

Під волонтерським рухом слід розуміти доброчин'

ну роботу, яка здійснюється фізичними особами на за'

садах неприбуткової діяльності, без заробітної плати,

без просування по службі, заради добробуту та про'

цвітання спільнот та суспільства в цілому. Людину, яка

добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та

послуги інвалідам, хворим особам та соціальним гру'

пам, що опинилися в складній життєвій ситуації, нази'

вають волонтером [1, c. 25].

У ХХ ст. волонтерство активно розповсюджувало'

ся. Воно виявилося, зокрема, в допомозі постраждалим

після Першої світової війни. У середині століття з'явив'

ся Координаційний комітет міжнародної волонтерської

служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб'квартирою

в Парижі [2, c. 7—21].

Задля того, щоб волонтерська діяльність розвива'

лася потрібна потужна законодавча база. Законодав'

ство України у сфері волонтерської діяльності скла'

дається з Конституції України, законів, міжнародних

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верхов'

ною Радою України, та інших нормативно'правових

актів. Якщо міжнародними договорами України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук'

раїни, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені

цим Законом, застосовуються правила міжнародних

договорів [3].

Фундаментом для формування законодавчої бази

волонтерської діяльності України слугували наступні

міжнародні нормативно'правові акти: Загальна Декла'

рація Прав Людини, Міжнародна Конвенція про права

дитини, Загальна Декларація волонтерів, що була прий'

нята 14 вересня 1990 р. у Парижі на XI Всесвітній кон'

ференції Міжнародної Асоціації, Декларація про во'

лонтерську діяльність була прийнята у січні 2001 р. на

XVI Всесвітній конференції добровольців, Угода про

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь'

ким Союзом, Європейським співтовариством з атомної

енергії і їхніми державами'членами.

У Загальній Декларації Прав Людини було визначе'

но, що кожна людина має право на свободу мирних

зборiв i асоціацій, а також нiхто не може бути примуше'

ний вступати до будь'якої асоціації [4].

Міжнародна Конвенція про права дитини, що була

прийнята у 1989 р. передбачає, що держави'учасниці

визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу

мирних зборів. Не можуть застосовуватися будь'які об'

меження, крім тих, які застосовуються відповідно до

закону та необхідні в демократичному суспільстві в інте'

ресах державної безпеки, громадського порядку, охо'

рони здоров'я і моралі населення або захисту прав і

свобод інших осіб [5].

Зазначені міжнародні нормативно'правові акти пе'

редбачали право людей на свободу мирних зборів та

заборону примушувати людей вступати в будь які орган'

ізації без їх власного бажання.

Міжнародна асоціація добровольчих зусиль почи'

наючи з 1970 р. кожні два роки проводить Всесвітню

конференцію волонтерів. На такій конференції, що про'

ходила 1990 року в Парижі, було прийнято першу За'

гальну декларацію волонтерів. Згідно з якою волон'

терська діяльність розглядається, як інструмент соціаль'

ного, економічного, культурного, екологічного розвит'

ку. В Декларації підкреслюється, що волонтерство —

це добровільний вибір, що відображає особисті погля'

ди і позиції: це активна участь громадянина в житті су'

спільства, що виражається, як правило, у спільній діяль'

ності у межах різного роду асоціацій. Волонтерство

сприяє покращенню якості життя, особистому про'

цвітанню й поглибленню солідарності, реалізації основ'

них потреб на шляху будівництва справедливішого і

мирного суспільства, більш збалансованому економіч'

ному і соціальному розвитку, створенню нових робо'

чих місць і професій.
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Ця Декларація підтримує право кожної жінки, чо'

ловіка та дитини на вільне об'єднання у спілки та зай'

няття волонтерською діяльності без будь'якої дискри'

мінації відносно культурного та етнічного походження,

віросповідання, віку, статі, фізичного, соціального чи

економічного становища. Всі люди у світі повинні мати

право на вільне витрачання свого часу, таланту та енергії

на користь інших людей чи громади, працюючи індиві'

дуально чи в колективі і не сподіваючись на фінансову

винагороду [6 c. 67—80].

У січні 2001 р. у Амстердамі (Нідерланди) Міжна'

родною радою директорів Міжнародної Асоціації Во'

лонтерських Зусиль на XVI Всесвітній конференції во'

лонтерів прийнята Загальна декларація про волон'

терську діяльність. У Декларації закріплені принципи

діяльності: визнання права на волонтерство за всіма

чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої

раси, віросповідання, фізичних особливостей, відпо'

відного соціального та матеріального стану; повага

гідності та культури всіх людей; надання допомоги,

безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі

партнерства та братерства; визнання рівної важли'

вості особистих і колективних потреб, сприяння їх ко'

лективному забезпеченню; перетворення волонтер'

ства на елемент набуття нових знань і навичок, удос'

коналення здібностей, стимулюючи при цьому ініціа'

тиву та творчість людей, надаючи кожному мож'

ливість бути творцем, а не користувачем, спостеріга'

чем.

Волонтерська діяльність сприяє самореалізації,

особистісному росту, саморозвитку особистості,

успішній соціалізації, допомагає одержувати навички

взаємодопомоги та взаємопідтримки та має суспільно

корисний характер [7, c. 406].

Міжнародна рада директорів закликала всіх волон'

терів заявити про свою віру у волонтерську діяльність

як у креативну та моделюючу силу. У свою чергу дана

рада звернулася до лідерів країн з наступними вимога'

ми:

1) усіх секторів об'єднати свої зусилля для створен'

ня потужних та ефективних місцевих волонтерських

центрів як базових пунктів волонтерського руху;

2) уряду забезпечити право людини на зайняття во'

лонтерською діяльністю, зняти усі законодавчі пере'

шкоди, які існують у країні, залучати волонтерів до своєї

діяльності, надавати громадським організаціям ресур'

си для популяризації та підтримки ефективної мобілі'

зації волонтерських сил та управління діяльністю волон'

терів;

3) бізнесу заохочувати залучення своїх працівників

до волонтерської діяльності на благо місцевих громад

та надавати людські та фінансові ресурси для розвитку

відповідних інфраструктурних організацій;

4) пресі подавати волонтерські історії та інформу'

вати громадськість про волонтерську діяльність для

залучення більшої кількості людей до волонтерського

руху;

5) закладів освіти заохочувати та сприяти залу'

ченню людей різного віку до волонтерської діяль'

ності, створюючи можливість ознайомлення з волон'

терською діяльністю через певні освітні програми та

курси;

6) релігійним організаціям проголосити волонтер'

ство своєрідною відповіддю на духовне покликання всіх

людей до служіння;

 7) громадським організаціям створити дружнє

організаційне середовище для волонтерів та надати

людські та фінансові ресурси [8, c. 67—80].

У резолюції Генеральної асамблеї ООН волонтер'

ство визначається як "традиційні форми взаємодопомо'

ги та самодопомоги, офіційне надання послуг та інші

форми громадської участі в економічному та соціаль'

ному розвитку, що приносять користь суспільству зага'

лом, громадам і самим добровольцям" [9, с. 3].

Волонтерство є важливим компонентом будь'якої

стратегії, спрямованої на скорочення масштабів жеб'

рацтва, сталий розвиток, зміцнення здоров'я, запобіган'

ня стихійним лихам, на управління і соціальну інтегра'

цію (подолання соціального відчуження і дискримінації).

У черговій доповіді міжнародної організації "Волон'

тери ООН" зазначається: "Терміни, які визначають во'

лонтерство в різних мовах і культурах, відрізняються

один від одного, але цінності, які лежать в їх основі:

бажання внести свій вклад у загальне благо, свобода,

воля, дух солідарності, відсутність очікування мате'

ріального винагородження, — є загальними і універ'

сальними. Добровольці мотивовані такими цінностями,

як справедливість, рівність і свобода". У місії міжнарод'

ної організації "Волонтери ООН" до вже виділених нами

вище сутнісних ознак волонтерства додається відпові'

дальне ставлення до обов'язків [10, с. 4].

Обов'язковою до виконання нашою державою є

норми Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто'

рони, та Європейським Союзом, Європейським співто'

вариством з атомної енергії і їхніми державами'членами,

з іншої сторони, що була підписана 21 березня 2014 р.

Зокрема у ст. 434 передбачено, що сторони домовили'

ся заохочувати поглиблення співробітництва та обмін

досвідом в галузі молодіжної політики та неформаль'

ної освіти для молоді, що спрямовано на сприянню мо'

лоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь

поза освітньою системою, зокрема волонтерство, та

визнання цінності такого досвіду [11].

Пріоритетною для України є ухвалена Радою Євро'

пи 11 травня 2000 р. Конвенція про сприяння транснац'

іональній довгостроковій волонтерській службі молоді.

Конвенція сприяє тому, щоб волонтерський рух Украї'

ни інтегрував в загальноєвропейський волонтерський

рух. Національною стратегією сприяння розвитку гро'

мадянського суспільства в Україні на 2016—2020 рр.

затвердженою Указом Президента України від 26 лю'

того 2016 р. № 68/2016 передбачено стимулювання во'

лонтерської діяльності, у тому числі опрацювання пи'

тання щодо участі України в Європейській конвенції про

довгострокову волонтерську службу [12].

Дослідник міжнародного права Я. Буздуган відмічає

прагнення ООН заохотити держави враховувати волон'

терство в національних стратегіях соціально'економіч'

ного розвитку, знайти і зняти в свої законах усі бар'єри,

які прямо або побічно заважають людям вести волон'

терську діяльність, послабити податковий прес, що ста'

вить волонтера в невигідне становище. ООН закликала

світову спільноту надати волонтерам правовий статус і

незалежний соціальний захист [13].
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Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що во'

лонтерська діяльність з кожним роком набуває все

більше обертів як за кордоном так і на території

нашої держави. Послугами волонтерів користуєть'

ся майже все людство. Добровольці багатьох країн

світу об'єднуються в глобальний світовий волон'

терський рух. Волонтерська діяльність позитивно

впливає на покращення якості життя людей, їх осо'

бистого розвитку, вчить допомагати іншим людям які

потребують допомоги без мети одержання будь'кого

прибутку. Крім того, волонтерство сприяє побудові

справедливого, мирного та громадянського суспіль'

ства.

Перспективою подальших розвідок цієї пробле'

матики, є, на наш погляд, дослідження теоретичних

аспектів волонтерської діяльності щодо посилення обо'

роноздатності держави.
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