


підготовки громадян до захисту Батьківщини; удосконалення законодавчого 
забезпечення з питань розвитку волонтерського руху в Україні; підвищення 
якості надання волонтерської допомоги; залучення громадськості до 
вирішення питань покращення соціального, медичного та матеріально- 
технічного забезпечення, раціонального використання державних ресурсів 
тощо. Крім того, 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.

З огляду на недостатній розвиток означеного напряму наукових 
досліджень в науці державного управління, слід зазначити, що теоретичне й 
прикладне осмислення основних засад та розширення наукової бази у сфері 
розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави визначає беззаперечну актуальність теми 
дисертації, поданої до захисту .

Наукове дослідження І.В.Мазій присвячене виявленню актуальних 
проблем державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в 
Україні щодо посилення обороноздатності держави для їх подальшого 
розв'язання шляхом удосконалення механізмів її функціонування у цій сфері, 
і саме тому з науково-практичної та теоретико-методологічної точок зору 
представляє значний інтерес. Обрана тема дисертаційного дослідження в 
умовах сьогодення є надзвичайно актуальною та затребуваною.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення та 
висновки, сформульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованими і 
достовірними, базуються на теоретичних і прикладних розробках 
вітчизняних і закордонних учених, що відображені в їхніх роботах, а за 
формою й змістом відповідають нормативно встановленим вимогам 
Міністерства освіти і науки України щодо такого виду досліджень.

Ступінь обґрунтованості сформульованих автором наукових положень, 
висновків і рекомендацій підтверджується всебічним аналізом значного 
переліку нормативно-правових актів та літературних джерел з досліджуваної 
теми і використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження, спрямованих на отримання об'єктивних і достовірних 
результатів. Аргументація також доводиться оприлюдненням основних 
положень дисертації на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 
заходах.

Відповідно до мети дисертаційної роботи здобувачем здійснено 
науково-теоретичне обґрунтування механізмів державного регулювання 
розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави та розроблено науково-практичні рекомендації 
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. Дисертант детально розглянула 
основні проблеми, які потребують ретельного вивчення та наукового 
осмислення. Представлена до захисту дисертація за своїм змістом відповідає 
паспорту спеціальності 25.00.05 -  державне управління у сфері державної 
безпеки та охорони громадського порядку.

У процесі підготовки дисертації застосовано такі наукові методи: 
історичний, що 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 особливого періоду; метод класифікації та групування, 
використаний для виокремлення й класифікації принципів волонтерської 
діяльності; статистичний метод та метод документального аналізу, 
застосовані для аналізу та виявлення недоліків у процесі 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 її регулювання в Україні з урахуванням 
перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції; метод екстраполяції 
та прогнозування, використані 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.

Детальний розгляд означеної автором проблематики на рівні наукової 
проблеми, що конкретизувалася в низці взаємопов’язаних завдань, надав 
можливість в підсумку досягти поставленої мети.

Зміст проаналізованої роботи характеризується завершеністю та 
внутрішньою цілісністю. Для дисертації характерні системність та ясність 
викладення матеріалу, уміння виділити суттєві моменти, їхня чітка 
аргументація. Висновки дисертаційної роботи цілком обґрунтовані, коректні 
та логічно випливають з викладеного матеріалу.

У першому розділі -  “Теоретико-правові основи державного
регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави” -  розкрито історичні аспекти становлення та 
розвитку волонтерської діяльності в Україні як засобу посилення 
обороноздатності держави, охарактеризовано механізми державного 
регулювання в цій сфері, проведено аналіз законодавчої та нормативно- 
правової бази забезпечення розвитку волонтерської діяльності в Україні.

Здобувачем на підставі достовірних даних і власних наукових



напрацювань досить аргументовано й обгрунтовано доводиться теза про те, 
що сьогодні проблеми законодавчого й правового регулювання розвитку 
волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 
держави закцентовані на тому, що формування національної правової 
системи в цій сфері проходить складний процес гармонізації за міжнародно- 
правовими та загальноєвропейськими стандартами.

Варто також позитивно оцінити запропоноване автором визначення 
поняття “волонтерська діяльність щодо посилення обороноздатності 
держави”, яке логічно випливає із проведеного дослідження і становить його 
наукову новизну.

З високим рівнем переконливості автор обгрунтовує організаційний, 
правовий, соціальний га мотиваційний механізми державного регулювання 
розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави та розкриває їхню основну роль, спрямовану на 
забезпечення подальшого розвитку волонтерського руху, прозорості та 
розширення напрямів волонтерської діяльності в державних і громадських 
організаціях з урахуванням її здійснення у час надзвичайних ситуацій чи 
бойових дій, огітимізацію взаємовідносин органів державної влади та 
інститутів громадянського суспільства у сфері волонтерської діяльності, що в 
сукупності забезпечуватимуть обороноздатність держави.

У другому розділі -  “Сучасний стан державного регулювання розвитку 
волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 
держави та аналіз зарубіжного досвіду''’ — дисертантом проаналізовано 
проблемні питання державного регулювання розвитку волонтерської 
діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави, досліджено 
сучасний стан і проведено аналіз особливостей державного регулювання 
розвитку волонтерської діяльності в умовах зовнішньої агресії, розглянуто 
зарубіжний досвід державного регулювання волонтерської діяльності в 
соціальній та безпековій сферах.

Автор зазначає, що 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, а також менеджерські 
якості керівників волонтерських організацій.

Заслуговує на увагу здійснений аналіз зарубіжного досвіду, де автор 
акцентує увагу на тому, що сьогодні 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 з органами державної влади 
для отримання соціального ефекту від їхньої діяльності. Зокрема, це дає 
підстави запропонувати нові напрями та шляхи розвитку волонтерської 
діяльності в Україні.

Ключову роль у дисертаційному дослідженні відіграє третій розділ 
роботи (“ Удосконалення державного регулювання розвитку волонтерської



діяльності в Україні щодо посиленая обороноздатності держави”), де 
автором запропоновано основні напрями та визначено шляхи вдосконалення 
державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 
посилення обороноздатності держави, розроблено й обгрунтовано науково- 
практичні підходи до впровадження Концепції розвитку волонтерської 
діяльності в Україні.

Сьогодення яскраво засвідчує правильність наукової позиції 
дисертанта про те, що вдосконалення 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 в межах міжнародно визнаного 
державного кордону України.

Достовірність та наукова новизни одержаних результатів.
Достовірність отриманих та викладених у дисертаційній роботі наукових 
результатів підтверджується чотирма актами про впровадження, грунтується 
на вивченні та аналітичному опрацюванні чинної нормативно-правової та 
інституційної бази, аналізі й узагальненні результатів численних наукових 
розробок вітчизняних та зарубіжних авторів, що здійснюють дослідження у 
сфері національної безпеки, державного управління, менеджменту, 
соціології. Це дало змогу автору виявити проблемні питання, які погребують 
наукового розв'язання в контексті науки “Державне управління”, чітко 
сформулювати мету й завдання дослідження.

За результатами проведеного дослідження автором уперше 
встановлено 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, 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.

На підставі здійсненого дослідження автором удосконалено: систему 
принципів волонтерської діяльності в Україні; понятійно-категоріальний 
апарат означеної сфери дослідження, зокрема сформульовано авторське 
визначення терміна “волонтерська діяльність щодо посилення 
обороноздатності держави”.



Крім того, науковою новизною характеризуються положення з питань 
подальшого розвитку механізмів державного регулювання розвитку 
волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 
держави (організаційний, правовий, соціальний, мотиваційний); 
обгрунтування особливостей вироблення та реалізації державної політики у 
сфері волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності держави в 
умовах зовнішньої агресії; систематизації підходів і поглядів про місце та 
роль волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності 
держави в галузі державного управління; пріоритетних напрямів 
удосконалення державного регулювання розвитку волонтерської діяльності в 
Україні щодо посилення обороноздатності держави.

Аналіз змісту та основних положень дисертації підтверджує 
достовірність та новизну наукових результатів, висновків і рекомендацій 
автора. Кандидатська дисертація І.В.Мазій є самостійним і структурно 
завершеним дослідженням, що характеризується єдністю змісту й, 
безперечно, має науково-теоретичну та практичну цінність.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, 
зокрема: 5 статей у наукових фахових виданнях України з державного 
управління, 1 статтю в зарубіжному виданні. 5 тез у матеріалах науково- 
практичних конференцій, у тому числі за міжнародною участю. Кількість, 
обсяг та зміст друкованих праць відповідають чинним вимогам Міністерства 
освіти і науки України щодо опублікування основних наукових результатів 
роботи.

Практичне значення роботи. 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, адже автором запропоновані найбільш 
актуальні за сучасних умов шляхи та напрями подальшого вдосконалення 
державного регулювання цієї предметної сфери.

Сформульовані здобувачем у дисертації теоретико-прикладні 
положення, висновки та пропозиції становлять і науково-теоретичний, і 
практичний інтерес; відповідно, вони можуть бути застосовані з метою 
подальшого розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави, у практичній діяльності органів державного та 
військового управління всіх рівнів, для подальших науково-теоретичних і 
прикладних досліджень й розробок з указаної тематики, при написанні 
довідкової та методичної літератури, монографій.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності га відповідності 
встановленим вимогам. Дисертація та автореферат оформлені відповідно до 
вимог Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року JY" 567 (зі змінами). 
Ознайомлення з текстом автореферату дає змогу стверджувати, що його зміст 
повного мірою відображає основні наукові положення і висновки,



відображені в дисертації. На підставі аналізу змісту дисертації та 
автореферату можемо констатувати їхню ідентичність.

Відповідно до мети, завдань та логіки дослідження дисертація 
складається із анотації, вступу, трьох розділів зі списком використаних 
джерел до кожного, висновків та додатків. Отримані висновки 
підтверджують, що вихідна методологія дисертаційного дослідження була 
обрана правильно, усі поставлені завдання виконано, мета досягнута. 
Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею; усі наукові 
результати, що викладені в ній та виносяться на захист, здобуті автором 
самостійно. Наукове дослідження є завершеним, підготовленим на високому 
науково-теоретичному рівні.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації.
Відзначаючи загальний високий рівень обгрунтованості науково-теоретичних 
і практичних положень дисертаційної роботи, її цілісність та логічне 
викладення матеріалу, вважаємо за потрібне звернути увагу на окремі 
зауваження та дискусійні положення.

1. За результатами проведеного дослідження автором розроблено 
науково-практичні рекомендації органам державної влади та інститутам 
громадянського суспільства щодо сприяння та підтримки розвитку 
волонтерської діяльності з метою посилення обороноздатності держави, але, 
на жаль, автор не наводить власних суджень і не дає авторської оцінки 
часовим рамкам імплементації пропонованих наукових підходів до 
вдосконалення цієї предметної сфери.

2. У підрозділі 3.2. Шляхи вдосконалення державного регулювання 
розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави автор пропонує створити Головний офіс 
волонтерства України, який дасть можливість визначити пріоритетні 
напрями подальшого розвитку практики державної підтримки та сприяння 
волонтерській діяльності в нашій державі. Однак, на нашу думку, дисертанту 
було б доцільно запропонувати проект Положення про нього, в якому, 
зокрема, були б означені основні завдання, що стоять перед ним у сфері 
організаційного, експертно-аналітичного, інформаційного забезпечення 
розвитку волонтерської діяльності щодо посилення обороноздатності 
держави в сучасних умовах.

3. Аналізуючи історичні аспекти становлення та розвитку 
волонтерської діяльності в Україні, здобувану наукового ступеня варто було 
б відобразити їх схематично чи у вигляді таблиці, що значно поліпшило б 
візуальне сприйняття і розуміння викладеного в роботі матеріалу.

4. Досліджуючи і вивчаючи законодавчу та нормативно-правову базу 
забезпечення розвитку волонтерської діяльності в Україні, дисертанту слід 
було би більше зосередити увагу на змісті Закону України “Про 
волонтерську діяльність”, адже саме він на сьогодні є базовим нормативним 
документом, що регулює питання діяльності волонтерів та волонтерських 
організацій у нашій державі.

Водночас вважаємо, що висловлені зауваження та пропозиції мають



переважно рекомендаційний характер і не знижують загальної високої оцінки 
дисертації, яка в межах визначених мети та завдань є цілісним, ґрунтовним, 
завершеним дослідженням актуального теоретичного та прикладного 
завдання сфери державного управління. Означене засвідчує творчий характер 
роботи, суттєво не впливаючи на загальну позитивну оцінку та характеризує 
складність і багатоаспектність досліджуваної проблематики.

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку 
присудження наукових ступенів. З огляду на актуальність, новизну, 
важливість отриманих автором наукових результатів, їхню обгрунтованість і 
достовірність, а також практичну цінність сформульованих положень і 
висновків вважаємо, що дисертаційна робота Мазій Інни Василівни 
“Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо 
посилення обороноздатності держави” є самостійним, оригінальним, 
завершеним науковим дослідженням, у якому вирішено актуальне завдання 
науково-теоретичного обгрунтування механізмів державного регулювання 
розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення 
обороноздатності держави та розроблено науково-практичні рекомендації 
органам державної влади та інститутам громадянського суспільства щодо 
сприяння та підтримки волонтерської діяльності, що в сукупності має суттєве 
значення для галузі науки "Державне управління”.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що 
дисертаційна робота відповідає вимогам пункту 1 і Порядку присудження 
наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 201 3 року № 567 (зі змінами), а її автор -  Мазій Інна Василівна -  
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук з державного 
управління за спеціальністю 25.00.05 -  державне управління у сфері 
державної безпеки та охорони громадського порядку.
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