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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сьогоднішній розвиток українського суспільства все 

частіше демонструє виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці. Злиття світових цивілізацій та інші глобалізаційні процеси постійно 

супроводжуються збройними сутичками – цьому є безліч доказів в останніх 

збройних конфліктах та терористичних актах. На жаль, Україна не є виключенням 

в цьому гострому проблемному питанні. В умовах збройного протистояння на 

території України постійно виникають кризові ситуації. 

Збройна агресія проти України у 2014 році, включаючи незаконну окупацію 

Криму і Донбасу, а також широкомасштабне вторгнення у 2022 році російських 

військ стали поштовхом для масштабних і структурних реформ у сфері безпеки 

України. Головним напрямом цієї стратегії є поступове реформування сил безпеки 

сектору безпеки і оборони України до стандартів ЄС та НАТО. Тому сьогодні сили 

безпеки України рухаються шляхом реформування та розбудови за зразком 

безпекових формувань провідних країн. Ключовим етапом у процесі модернізації 

та оновлення сил безпеки України є формування сучасної системи логістичного 

забезпечення. 

В розрізі розвитку логістичного забезпечення сил безпеки досвід країн з 

ринковою економікою доводить доречність впровадження державно-приватного 

партнерства. Таким чином, на сьогоднішньому етапі розвитку демократичного 

українського суспільства питання управління державно-приватним партнерством 

постає на передній план. Особливе місце в системі всебічного забезпечення сил 

безпеки України посідає логістичне забезпечення. Належний рівень логістичного 

забезпечення сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці є запорукою ефективного виконання завдань за 

призначенням. 

За таких умов актуальність дослідження обраної теми визначається 

необхідністю забезпечення належного рівня логістичного забезпеченні сил 

безпеки України шляхом запровадження ефективних механізмів управління 

державно-приватним партнерством. 

Дослідженню питань розвитку державно-приватного партнерства було 

приділено увагу в працях як зарубіжних авторів (Т. Барнеков, Р. Боєл, М. Карра, 

С. Ліндера, М. Maер, Д. Річ, Г. Ходжа та ін.), так і вітчизняних працях С. Бєлая, 

В. Бойка, С. Гнатюка, В. Горника, Д. Дубова, І. Дунаєва, Н. Дутка, С. Кравченка, 

В. Круглова, М. Латиніна, А. Лобанова, Т. Лозинської, Н. Манько, М. Науменко, 

М. Ожевана та ін. Проблематиці розвитку державно-управлінських процесів у 

сфері публічного управління державно-приватного партнерства досліджувалися в 

працях А. Антонова, О. Альбощего, А. Бабичева, В. Бесчастного, В. Гошовської, 

В. Довганя, С. Дорошенка, А. Дєгтяря, С. Домбровської, Ю. Корецького, 

А. Мерзляк, Г. Павлової, А. Роміна, В. Садкового та ін. вчених. Проблеми 

логістичного забезпечення складових сектору безпеки розглядалися в працях 

О. Бондаренка, Ю. Бабкова, А. Зозулі, С. Каплуна, С. Копашинського, І. Морозова, 

О. Морозова, С. Осипенка, С. Павленка, С. Полторака, О. Роліна, О. Рікунова, 

В. Сисоєва, І. Шмакова та ін.  
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Вченими зроблено значний внесок у дослідження проблем державно-

приватного партнерства у складових сектору безпеки і оборони України, а також 

розвитку системи логістичного забезпечення. При цьому вони майже не 

досліджували процеси управління державно-приватним партнерством у сфері 

логістичного забезпечення сил безпеки сектору безпеки і оборони України.  

Тому комплексного дослідження щодо опрацювання механізмів управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 

України не проводилося, що зумовило вибір зазначеної теми та її актуальність. 

Вказані питання потребують проведення окремого дисертаційного дослідження та 

розробки відповідних теоретичних і практичних рекомендацій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з планами наукових досліджень: Національної академії 

Національної гвардії України, зокрема «Удосконалення складу повсякденного 

набору сухих продуктів та його пакетування для забезпечення 

військовослужбовців Національної гвардії України» (держ. реєстр. 

№ 0118U006354), особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні наукових 

підходів до вдосконалення економічного механізму управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки для підвищення 

якості процесу харчування військовослужбовців та «Наукові основи 

обґрунтування раціональної системи логістичного забезпечення Національної 

гвардії України» (держ. реєстр. № 0118U004672), особистий внесок автора полягає 

в обґрунтуванні структури та завдань системи логістичного забезпечення сил 

безпеки України, а також Національного університету цивільного захисту України 

– «Розробка механізмів державного управління соціально-економічною сферою та 

її галузями в контексті забезпечення безпеки українського суспільства» (держ. 

реєстр. № 0118U001007), особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні 

концептуальних підходів та визначені напрямів удосконалення механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

теоретичних засад і надання практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: 

– визначити теоретичні засади становлення державно-приватного партнерства 

у складових сектора безпеки і оборони України; 

– з’ясувати роль і місце державного управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

– здійснити аналіз економічного механізму управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

– вивчити організаційній механізм управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

– розкрити правовий механізм управління державно-приватним партнерством 

у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

– обґрунтувати перспективи використання зарубіжного досвіду управління 
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державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки; 

– сформувати стратегічні напрями розвитку механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Об’єкт дослідження – державне управління у сфері забезпечення державно-

приватного партнерства. 

Предмет дослідження – механізми управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань, 

використовуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історичної 

аналогії, системного аналізу – для визначення теоретичних засад становлення 

державно-приватного партнерства у складових сектора безпеки і оборони України; 

структурного аналізу – для опису структури за завдань системи логістичного 

забезпечення сил безпеки України; логіко-семантичний – для з’ясування ролі і 

місця державного управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України; економічного аналізу – для здійснення аналізу 

економічного механізму управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України; структурно-функціонального 

аналізу – для вивчення організаційного механізму управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

порівняльного аналізу – для обґрунтування перспектив використання зарубіжного 

досвіду управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки; правового аналізу та структурно-логічного – для 

розкриття правового механізму управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України; SWOT- та PEST-аналізу – для 

розроблення стратегічних напрямів розвитку механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

синтезу та узагальнення – для формування шляхів удосконалення механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України. 

Інформаційно-аналітичною основою дисертаційної роботи є законодавчі та 

підзаконні акти держави, які регулюють питання, пов’язані з питаннями державно-

приватного партнерства, логістичного забезпечення, наукові здобутки вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, статистичні дані органів державної влади та власні 

авторські дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні теоретичних засад і розробленні практичних рекомендацій щодо 

вирішення проблемних завдань функціонування та розвитку механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України. 

Найбільш суттєві результати дисертаційного дослідження, які вирізняються 

науковою новизною, полягають у тому, що: 

уперше: 

– аргументовано засади розвитку державного управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України, які 

полягають в обґрунтуванні економічного, організаційного та правового механізмів 
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державного управління, загальний концепт яких зумовлює необхідність 

застосування інноваційних підходів до економічного, організаційного та 

правового забезпечення державного управління в зазначеній сфері шляхом 

розроблення стратегічних напрямів і сценаріїв розвитку, удосконалення правових 

засад цієї діяльності, встановленні відповідної ролі та місця державного 

управління, а також адаптацією міжнародного досвіду; 

удосконалено: 

– економічний механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України шляхом впровадження наукових 

заходів з діагностування ознак кризових явищ при організації державно-

приватного партнерства, застосування механізмів запобігання подальшого 

розвитку кризових явищ або нейтралізації негативних наслідків, здійснення 

процедур економічного аналізу та оптимального розподілу матеріальних та 

фінансових ресурсів, а також створення умов для раціонального розвитку сил 

безпеки сектору безпеки України; 

– організаційний механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України шляхом впровадження наукових 

підходів з аналізу потреб запровадження державно-приватного партнерства у 

логістичному забезпеченні сил безпеки, обґрунтування змісту заходів державно-

приватного партнерства, розподілу ризиків між партнерами, оцінці ефективності 

проєкту державно-приватного партнерства, моніторингу його реалізації, 

прийняття проєкту та оцінці реальних вигід проєкту державно-приватного 

партнерства у логістичному забезпеченні сил безпеки України; 

– правовий механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України на основі запровадження 

процедур вибору виду договору, складання його змісту, прогнозування загроз, 

створення процедури вирішення спорів, який ґрунтується на основоположних 

базисах організації взаємодії сил безпеки з приватними партнерами під час 

організації логістичного забезпечення, врахування сценаріїв розвитку подій й 

надає змогу ефективно застосовувати засоби правового впливу на суспільні 

відносини у сфері логістичного забезпечення сил безпеки України; 

дістали подальшого розвитку: 

– тлумачення теоретичних засад управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України на основі 

дослідження теоретичних засад становлення державно-приватного партнерства у 

складових сектора безпеки і оборони України, структури і завдань системи 

логістичного забезпечення сил безпеки шляхом визначення ролі і місця 

державного управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України базуючись на обґрунтуванні механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки на принципах здійснення діяльності в мирний час, в умовах виникнення 

кризових ситуацій, а також дії особливого періоду; 

– стратегічні напрями розвитку механізмів управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України на основі 

використання інструментарію SWOT- та PEST-аналіз для формування 
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інформаційно-аналітичної, аналітико-діагностичної, концептуально-орієнтовної, 

прогнозно-орієнтовної складової відповідної стратегії, а також розроблення 

оптимістичного, песимістичного та базового сценаріїв функціонування механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України; 

– адаптація міжнародного досвіду в сфері управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки на основі дослідження 

систем логістичного забезпечення сил безпеки країн ЄС та НАТО, а також 

запровадження чіткого позначення стратегічних цілей і прийняття політики 

безперервного вдосконалення, постійного поліпшення системи оцінки результатів 

діяльності, ефективного планування, що є фундаментом для об’єктивної оцінки 

фактичної результативності логістичних операцій, поєднання контролю за 

повсякденною діяльністю, застосування оперативного планування під час 

організації логістичного забезпечення сил безпеки на принципах державно-

приватного партнерства. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовано теоретичні засади і 

розроблено практичні рекомендації щодо вирішення проблемних завдань 

функціонування і розвитку механізмів управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи були 

враховані та використовуються у практичній діяльності Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України (довідка про впровадження № 1.6-

25/52 від 19.10.2022 р.), а також у службово-бойовій діяльності тилу Навчального 

центру Національної гвардії України (довідка про впровадження від 23.08.2022). 

Крім того, теоретичні положення і наукові результати дослідження 

впроваджено у навчальний процес Національної академії Національної гвардії 

України на кафедрі оперативного та логістичного забезпечення оперативного 

факультету під час підготовки слухачів за навчальною дисципліною «Логістичне 

забезпечення дій формувань Національної гвардії України» (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 01.08.2022). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, що містить авторське розуміння і 

визначення механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України та шляхів їх подальшого 

вдосконалення. Наукові результати і висновки, обґрунтовані та викладені у 

дисертації, одержані автором особисто. Конкретний внесок здобувача у семи 

наукових працях, підготовлених у співавторстві з О. Альбощим, С. Бєлаєм, 

О. Бондаренком, А. Зозулею, Д. Кухарец, С. Осіпенком, С. Павленком, 

Я. Павловим, зазначені у списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на таких науково-комунікативних 

заходах, як: Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах 

воєнного стану» (м. Дніпро, 2022); I міжнародна науково-практична онлайн 
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конференція «Забезпечення державної безпеки в умовах воєнного стану» 

(м. Луцьк, 2022); Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

оперативного та логістичного забезпечення складових сектору безпеки і оборони 

України» (м. Харків, 2022); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Публічне управління: освіта, наука, практика» (м. Харків, 2022); Науково-

практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії 

України: сучасний стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 2021); 

Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні питання організації та 

управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» 

(м. Харків, 2021); науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку та 

удосконалення логістичного забезпечення в Національній гвардії України» 

(м. Харків, 2021); науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність 

Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 

(м. Харків, 2020); науково-практичний семінар «Актуальні проблеми застосування 

Національної гвардії України для здійснення контролю території збройного 

конфлікту неміжнародного характеру» (м. Харків, 2020); науково-методичний 

семінар «Проблеми логістичного забезпечення формувань Національної гвардії 

України» (м. Харків, 2019). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи викладено у 19 публікаціях, 

зокрема це: 9 статей (із них 5 – у вітчизняних наукових фахових виданнях з 

державного управління, 1 – у міжнародному спеціалізованому виданні за 

напрямком та 3 – в інших наукових вітчизняних фахових виданнях), а також 10 тез 

доповідей у збірниках матеріалів наукових форумів. Сукупний обсяг публікацій 

складає 4,6 авт. арк. 

Структуру роботи зумовили поставлені завдання. Дисертація складається з 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку. Повний 

обсяг роботи становить 210 сторінок. Дисертація містить 7 рисунків, 3 таблиці та 

1додаток. Список використаних джерел включає 206 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми; з’ясовано зв’язок 

дослідження з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження. Розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. Наведено відомості про апробацію і 

впровадження результатів, структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України» досліджено 

теоретичні засади становлення державно-приватного партнерства у складових 

сектора безпеки і оборони України; охарактеризовано структуру, завдання та 

функції системи логістичного забезпечення сил безпеки України; визначено роль і 

місце державного управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України. 

Визначено, що становлення державно-приватного партнерства у складових 

сектора безпеки України сьогодні знаходиться на етапі започаткування. Наявність 
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різних форм договірних відносин у рамках державно-приватного партнерства 

регулюються окремими законами та підзаконними актами, що ускладнює 

формування єдиного підходу до розроблення механізмів впровадження та 

розвитку державно-приватного партнерства. Також не чітко визначені суб’єкти, 

які мають право бути державними партнерами у проєктах, що реалізуються за 

участю сил безпеки сектору безпеки і оборони України. 

Основними проблемами державно-приватного партнерства в сфері 

забезпечення функціонування сил сектору безпеки і оборони України є: дефіцит 

бюджетних коштів та надлишкова ускладненість реалізації механізмів державної 

підтримки; відсутність щорічного фінансування довгострокових проєктів 

державно-приватного партнерства у сфері функціонування сил безпеки; 

невизначеність методології надання державної підтримки в рамках реалізації 

проєктів державно-приватного партнерства для сил безпеки; невідповідність 

принципів і підходів у сфері державно-приватного партнерства існуючим 

загальноприйнятим міжнародним принципам. 

Систему логістики сил безпеки доречно поділити на загальнодержавний, 

регіональний та місцеві рівні, між якими існує чіткий розподіл функцій та 

повноважень щодо організації логістичного забезпечення сил безпеки (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурна схема системи логістики сил безпеки України 

Завдання Рівні управління 

Загальнодержавний рівень 
Міністерство внутрішніх справ України 

Служба безпеки України 

Управління державної охорони України 

Регіональний рівень 
Управління логістики: 

Національної поліції України; 

Національної гвардії України; 

Державної прикордонної служби 

України;  

Служби безпеки України; 

Управління державної охорони 

України; 

Державної міграційної служби 

України; 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та ін.  

Місцевий рівень 
 

Відділи логістики органів та 

підрозділів сил безпеки України 
 

Підпорядковані засоби логістичного 

забезпечення 

Організація проєктування, розробки 

(модернізації та модифікації), закупівлі і 

постачання озброєння та спеціальної 

техніки, матеріально-технічних засобів 

Надання послуг та їх фінансування в 

обсягах, необхідних для ефективного 

виконання силами безпеки України 

покладених на них завдань 

Планування та організація логістичного 

забезпечення сил безпеки України: 
 

у повсякденній діяльності; 
 

при проведенні заходів професійної 

підготовки; 
 

під час проведення спеціальних операцій та  

дій за призначенням 

 

Вирішення завдань логістичного 

забезпечення: 
 

у повсякденній діяльності; 
 

при проведенні заходів професійної 

підготовки; 
 

під час проведення спеціальних операцій та  

дій за призначенням 
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Дослідженні теоретичні засади термінів «логістика» та «логістичне 

забезпечення» зазначили, важливе значення мають принципи логістичного 

забезпечення сил безпеки, що узгоджуються з законодавчими актами з питань 

національної безпеки та оборони України і зі стандартами логістичного 

забезпечення сил безпеки ЄС та НАТО. Функції логістичного забезпечення сил 

безпеки України в свою чергу розкривають зміст організації логістичного 

забезпечення. 

Визначено, що процес прийняття рішення щодо застосування механізмів 

державно-приватного партнерства у сфері безпеки держави є занадто складний та 

не позбавлений корупційної складової. Наразі державно-приватне партнерство 

розвинене в основному у державному (муніципальному) секторі, а саме в 

житлово-комунальному господарстві, транспорті та медицині. При цьому поза 

увагою залишаються питання розвитку державно-приватного партнерства у сфері 

забезпечення державної безпеки взагалі, а у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України зокрема. 

У другому розділі «Аналіз сучасного стану функціонування механізмів 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України» проведено аналіз економічного механізму управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки; досліджено 

організаційний механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки; розкрито правовий механізм управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. 

В розділі визначено, що кризові явища у сфері організації державно-

приватного партнерства логістичного забезпечення сил безпеки розвиваються 

поступово. Володіючи характеристиками розвитку кризових явищ в 

функціонуванні логістичного забезпечення, аналітик має можливість своєчасно 

розпізнати ознаки їх прояву та сформувати рекомендації щодо запобігання 

подальшого їх поглиблення або ж виведення зі стану кризи. Проведені 

дослідження дозволили сформувати обґрунтований перелік показників 

моніторингу кризових явищ під час організації державно-приватного партнерства 

у сфері логістичного забезпечення сил безпеки, застосування яких у комплексі 

надає можливість своєчасного діагностування ознак кризи та застосування 

механізмів запобігання її розвитку або нейтралізації негативних наслідків. 

Важливим в процесі організації державно-приватного партнерства у сфері 

логістичного забезпечення органів та підрозділів сил безпеки є проведення 

процедур економічного аналізу. Щоб забезпечити найефективніше використання 

ресурсів, що виділяються державою для забезпечення високої готовності сил 

безпеки, необхідно на всіх рівнях управління проводити комплексний 

економічний аналіз планованих заходів щодо зміцнення бойового потенціалу, 

починаючи з обґрунтування напрямів удосконалення існуючих та створення 

перспективних зразків озброєння і техніки й закінчуючи заходами з поточного 

обслуговування техніки, а також інших заходах логістичного забезпечення. 

Економічний механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки складається з наступних основних 

складових: діагностування ознак кризових явищ при організації державно-
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приватного партнерства в сфері логістичного забезпечення сил безпеки; 

застосування механізмів запобігання подальшого розвитку кризових явищ або 

нейтралізації негативних наслідків; здійснення процедур економічного аналізу; 

оптимального розподілу матеріальних та фінансових ресурсів при організації 

державно-приватного партнерства в сфері логістичного забезпечення сил безпеки; 

створення умов для раціонального розвитку сил безпеки сектору безпеки і 

оборони України. 

Метою державно-приватного партнерства з організаційної точки зору є 

організація стимулювання залучення приватних інвестицій у виробництво послуг, 

робіт та споживчих товарів, які мають бути забезпечені публічно-правовими 

механізмами за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також скорочення участі 

держави в економічному обігу, коли ті ж завдання можуть бути виконані бізнесом 

більш ефективно. Використання організаційного механізму управління державно-

приватним партнерством повинно поєднувати елементи ринкових перетворень, які 

утворюють середовище розвитку та державного регулювання властивого 

централізованій системі до яких належать сили безпеки України (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структурна схема організаційного механізму управління державно-

приватним партнерством у сфері логістичного забезпечення сил безпеки 
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З метою удосконалення правових засад управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України доречним є 

розроблення нормативно-правових актів, що будуть встановлювати основні 

правила організації взаємодії сил безпеки з приватними партнерами під час 

організації логістичного забезпечення. Зазначену нормативно-правову базу 

доречно розвивати за різними сценаріями діяльності сил безпеки, як при 

організації повсякденної діяльності, так і при виконанні завдань за призначенням в 

умовах виникнення кризових ситуацій. З цією метою доцільним є застосування 

сценарного підходу, щоб розробити найбільш вірогідні сценарії розвитку кризових 

ситуацій та сформулювати основні заходи з організації взаємодії сил безпеки 

сектору безпеки і оборону України і приватних партнерів. 

Вибір виду договору є початковим етапом правового механізму управління 

державно-приватним партнерством у сфері логістичного забезпечення сил безпеки 

України. Наступним кроком є складання змісту договору. Прогнозування загроз є 

вкрай важливою частиною цього механізму, основними елементами якого є 

обґрунтування основних заходів з організації взаємодії сил безпеки і приватних 

партнерів, формування найбільш вірогідних сценаріїв розвитку кризових ситуацій, 

а також інші заходи прогнозування. Фінальною стадією механізму є створення 

процедури вирішення спорів, яка ґрунтується на попередньому етапі 

прогнозування та охоплює стадію превентивного вирішення конфліктів, 

досудових розглядів, судових розглядів, апеляційних розглядів, а також враховує 

інші ситуації виникнення конфліктів. 

У третьому розділі «Напрями удосконалення механізмів управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 

України» розкрито питання перспективи використання зарубіжного досвіду 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки; обґрунтовані стратегічні напрями розвитку механізмів управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 

України; сформовані шляхи удосконалення механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Зазначено, що особливе місце у державно-приватному партнерстві 

розвинених країн займають США. В даний час складовою державного управління 

в США поряд із міністерствами виступають агентства. Формально вони є 

незалежними установами у своїй операційній діяльності. Але держава фінансує 

їхню роботу з бюджету. Керівництво агенцій призначається президентом за 

згодою сенату. Важливу роль державно-приватного партнерства США грають 

також державні корпорації. Ці підприємства, створені урядом, а також органами 

влади штатів та муніципалітетів на комерційній чи некомерційній основі. 

Власником таких корпорацій є держава чи муніципальний орган влади. 

ЄС також виступає активним та послідовним прихильником передачі 

приватним компаніям об’єктів державної власності та прав на надання 

громадських послуг. Лідерами в цьому напрямі є Великобританія, Швеція, 

Ірландія та ін. Ці країни першими в Європі стали створювати законодавче 

середовище та органи управління державно-приватним партнерством. 

Нормотворчу активність у питаннях державно-приватного партнерства проявили і 
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керівні органи ЄС. 

За останні десятиліття різко зросло значення логістичного забезпечення сил 

безпеки. В силах безпеки країн ЄС та НАТО з’явилися і продовжують 

розроблятися принципово нові засоби збройної боротьби, що призвело до 

збільшення потреб сил безпеки у матеріальних засобах та розширення сфери 

діяльності логістичних органів. Переліки предметів постачання містять сотні 

тисяч найменувань, у зв’язку з чим розширилося коло завдань логістичних 

органів, зросли вимоги до служб постачання, ремонту, перевезень та медичного 

забезпечення. Отже, сьогодні без впровадження широкомасштабного державно-

приватного партнерства є майже неможливим створення ефективної системи 

логістичного забезпечення. 

Встановлено, що наразі доречним є розроблення не концептуальних 

нормативно-правових актів, а стратегічних. Структурою розроблення стратегії 

розвитку механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України є чотири складові стратегії: 

інформаційно-аналітична; аналітико-діагностична частина; концептуально-

орієнтовна частина; прогнозно-орієнтовна частина. 

Основними інструментами для проведення стратегічного аналізу є SWOT- та 

PEST-аналіз. За результатами проведених досліджень сформовано три варіанти 

розвитку механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України. Оптимістичний, який фіксує ті 

події і взаємозв’язки між ними, які спричинюють мінімально можливі втрати і 

збитки або зовсім виключають їх. Песимістичний, що фіксує набір подій і 

взаємозв’язків між ними, що призводять до максимально можливих втрат і збитків 

у результаті їх виникнення й розвитку. Базовий, який зручний для поглибленого 

аналізу і є найбільш імовірним сценарієм розвитку механізмів управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 

України. 

Доведено, що головними актуальними напрямами розвитку державно-

приватного партнерства у логістичному забезпеченні сил безпеки України 

можливо вважати наступні: виробництво (модернізація) та утилізація 

(демілітаризація) озброєння, військової та спеціальної техніки; будівництво 

(експлуатація) доріг, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових 

естакад, тунелів; виробництво та впровадження енергозберігаючих технологій, 

будівництво та капітальний ремонт житлових будинків; встановлення модульних 

будинків та будівництво тимчасового житла; виробництво, транспортування і 

постачання тепла у частини та підрозділи сил безпеки, розподілення та постачання 

електричної енергії; співпраця у сфері продовольчого забезпечення (аутсорсінг), а 

також збір, очищення та розподілення води; охорона здоров’я, надання послуг у 

сфері охорони здоров’я; надання освітніх послуг у сфері логістичного 

забезпечення сил безпеки та ін. 

За результатами досліджень третього розділу дисертації обґрунтовано 

загальні пропозиції з удосконалення механізмів управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України, що наведені 

рис. 3. 
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Рис.3. Пропозиції з удосконалення механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано розв’язання актуального для науки 

державного управління прикладного завдання, пов’язаного з обґрунтуванням 

теоретичних засад та розробленням практичних рекомендацій щодо 

функціонування і розвитку механізмів управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Реалізована мета і поставлені завдання дають підстави зробити висновки та 

сформулювати такі практичні рекомендації. 

1. Визначено теоретичні засади становлення державно-приватного 

партнерства у складових сектора безпеки і оборони України. Встановлені основні 

дефініції понятійно-термінологічного апарату функціонування і розвитку 

механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України. Узагальнено основні завдання, пов’язані із 

забезпеченням організації державно-приватного партнерства в цій сфері. 

Зазначено, що проблематика вдосконалення механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки вирішується 

зазвичай без їх науково-теоретичного обґрунтування. Тому для підвищення 

ефективності такої діяльності необхідно працювати над розробкою науково 

обґрунтованих пропозицій та практичних рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень суб’єктами сил безпеки сектору безпеки і оборони України, 

які залучаються до реалізації цих завдань. 

2. З’ясовано роль і місце державного управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. Наразі визначені 

чіткі норми та правила організації державно-приватного партнерства в Україні. 

Однак визначений перелік сфер реалізації державно-приватного партнерства є 

занадто вузьким. Тому процес прийняття рішення щодо застосування механізмів 

державно-приватного партнерства у сфері безпеки держави є занадто складний та 

не позбавлений корупційної складової. Наразі державно-приватне партнерство 

розвинене в основному у державному (муніципальному) секторі, а саме в 

житлово-комунальному господарстві, транспорті та медицині. При цьому поза 

увагою залишаються питання розвитку державно-приватного партнерства у сфері 

забезпечення національної безпеки взагалі, а у логістичному забезпеченні сил 

безпеки України зокрема. З метою зменшення економічних та екологічних 

наслідків реалізації державно-приватного партнерства у сфері логістичного 

забезпечення сил безпеки, а також виявлення видів ризиків здійснення цієї 

діяльності в мирний час, в умовах виникнення кризових ситуацій, а також дії 

особливого періоду вкрай важливим є організація аналізу ефективності реалізації 

державно-приватного партнерства. 

3. Здійснено аналіз економічного механізму управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. Встановлено, що 

важливою складовою реалізації державно-приватного партнерства у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України є проведення процедур економічного аналізу. 

Будь-які економічні механізми мають базуватися як на ефективному 

інструментарії, так і на достовірній та оперативній інформації. Встановлено, що 
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проблема створення єдиної системи цільової економічної інформації в секторі 

безпеки не тільки не вирішується, але навіть серйозно не ставиться. Проблема 

полягає в тому, що потрібно визначити нові підходи до оцінки результативності 

бюджетних видатків шляхом розрахунку співвідношення між результатами 

діяльності та витратами, а також ступенем досягнення запланованих результатів 

діяльності. Для цього у сфері логістичного забезпечення сектору безпеки 

потребують обґрунтування індикатори, а також методи оцінки ефективності 

досягнення встановлених (прийнятих) індикаторів. Отже, при розробці проєктів 

державно-приватного партнерства основні труднощі полягають в узгодженні 

потреб, що формуються органами управління логістики сил безпеки України та 

відповідними наявними можливостями приватних партнерів. 

4. Вивчено організаційній механізм управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. Обґрунтовано, 

що метою державно-приватного партнерства з організаційної точки зору є 

організація стимулювання залучення приватних інвестицій у виробництво послуг, 

робіт та споживчих товарів, які мають бути забезпечені публічно-правовими 

механізмами за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також скорочення участі 

держави в економічному обігу, коли ті ж завдання можуть бути виконані бізнесом 

більш ефективно. Використання організаційного механізму управління державно-

приватним партнерством повинно поєднувати елементи ринкових перетворень, які 

утворюють середовище розвитку та державного регулювання властивого 

централізованій системі до яких належать сили безпеки сектору безпеки і оборони 

України. Розроблено структурну схему організаційного механізму, складовою якої 

є: аналіз потреб запровадження державно-приватного партнерства; визначення 

напрямів реалізації державно-приватного партнерства; розподіл ризиків між 

учасниками державно-приватного партнерства; здійснення процедур економічного 

аналізу; моніторинг реалізації проєкту державно-приватного партнерства; 

прийняття проєкту державно-приватного партнерства; оцінка реальних вигод 

органам та підрозділам сил безпеки від завершеного проєкту. 

5. Розкрито правовий механізм управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. Зазначено й 

охарактеризовано основні риси нормативно-правового забезпечення діяльності, 

пов’язаної з функціонуванням державної політики щодо управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. 

Систематизовано відповідні нормативно-правові акти. З метою удосконалення 

правових засад управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки доречним є розроблення нормативно-правових актів, що 

будуть встановлювати основні правила організації взаємодії сил безпеки з 

приватними партнерами під час організації логістичного забезпечення. Зазначену 

нормативно-правову базу доречно розвивати за різними сценаріями діяльності сил 

безпеки як при організації повсякденної діяльності, так і при виконання завдань за 

призначенням в умовах виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці. З цією метою доцільним є застосування сценарного підходу, 

щоб розробити найбільш вірогідні сценарії розвитку ситуацій за надзвичайних 

обставин та сформулювати основні заходи з організації взаємодії сил безпеки 
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України і приватних партнерів. 

6. Обґрунтувати перспективи використання зарубіжного досвіду управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. 

Установлено, що за оцінкою зарубіжних експертів, існуюча в країнах ЄС та НАТО 

система логістичного забезпечення сил безпеки здатна забезпечити своєчасне та 

повне постачання з’єднань та частин усім необхідним для виконання завдань за 

призначенням в умовах виникнення кризових ситуацій. Важливий в це внесок 

робить налагоджена організація державно-приватного партнерства. При всій 

важливості високих результатів в окремих сферах оперативної діяльності 

головний пріоритет в роботі повинен належати комплексній логістичній 

інтеграції. Пріоритетом, на якому базується державно-приватне партнерство, є 

вклад якісної логістичної діяльності в загальний стратегічний успіх службово-

бойової діяльності сил безпеки. 

7. Сформовано і запропоновано стратегічні напрями розвитку і 

вдосконалення механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України. Підставою стратегії розвитку 

механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України є розроблення підходів до оцінювання й 

прогнозування ризиків у сфері функціонування державно-приватних відносин. 

Структурою розроблення відповідної стратегії є чотири складові стратегії: 

інформаційно-аналітична, аналітико-діагностична, концептуально-орієнтовна, 

прогнозно-орієнтовна частини. Основними інструментами для проведення 

стратегічного аналізу є передусім SWOT- та PEST-аналіз. За результатами 

дослідження розроблено песимістичний, оптимістичний та базовий сценарії 

розвитку механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Писаревський С. В. Механізми управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. 

Національний університет цивільного захисту України, Харків, 2022. 

У дисертаційній роботі вирішено важливе й актуальне науково-прикладне 

завдання, яке полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних засад і розробленні 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Вивчено теоретичні засади управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки сектору безпеки і оборони України. 

Досліджено етапи становлення та функції державно-приватного партнерства в 

Україні. Охарактеризовано структуру завдання системи логістичного забезпечення 

сил безпеки України. Визначено роль та місце державного управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки сектору 

безпеки і оборони України. Встановлено, що визначено чіткі норми та правила 

організації державно-приватного партнерства в Україні. Проте певний перелік 

сфер реалізації державно-приватного партнерства надто вузький. Тому процес 

ухвалення рішення щодо застосування механізмів державно-приватного 

партнерства у сфері безпеки держави надто складний і не позбавлений 

корупційної складової. 

Проведено аналіз економічного механізму управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. Досліджено 

організаційний механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки. Обґрунтовано, що метою державно-

приватного партнерства з організаційної точки зору є організація стимулювання 

залучення приватних інвестицій у виробництво послуг, робіт та споживчих 

товарів, які мають бути забезпечені публічно-правовими механізмами за рахунок 

коштів відповідних бюджетів, а також скорочення участі держави в економічному 

обігу, коли ті ж завдання можуть бути виконані бізнесом більш ефективно. 

Розкрито правовий механізм управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України. Доведено, що значна частина 

нормативно-правових актів України присвячена запобіганню виникненню та 

реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. При 

цьому регулюванню питань організації державно-приватного партнерства за цих 

умов майже не приділено уваги. 

Здійснено адаптацію міжнародного досвіду управління державно-приватним 
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партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки. Визначено, що за оцінкою 

зарубіжних експертів, існуюча в країнах ЄС та НАТО система логістичного 

забезпечення сил безпеки здатна забезпечити своєчасне та повне постачання 

з’єднань та частин усім необхідним для виконання завдань за призначенням в 

умовах виникнення кризових ситуацій. Важливий в це внесок робить налагоджена 

організація державно-приватного партнерства. Сформовано і запропоновано 

стратегічні напрями розвитку і вдосконалення механізмів управління державно-

приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Структурою розроблення відповідної стратегії є чотири складові: інформаційно-

аналітична, аналітико-діагностична, концептуально-орієнтовна, прогнозно-

орієнтовна частини. Основними інструментами для проведення стратегічного 

аналізу обрано SWOT- та PEST-аналіз. За результатами дослідження розроблено 

песимістичний, оптимістичний та базовий сценарії розвитку. Обґрунтовані шляхи 

удосконалення механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України.  

Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, 

державно-приватне партнерство, логістичне забезпечення, сили безпеки, сектор 

безпеки і оборони України, службово-бойова діяльність, забезпечення безпеки, 

кризові ситуації. 

 

 

SUMMARY 

 

Pisarevskyi S. V. Mechanisms of public-private partnership management in 

the logistical support of the security forces of Ukraine. – Qualifying scientific work 

as a manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of sciences of public administration in 

the specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. National University of 

Civil Protection of Ukraine, Kharkov, 2022. 

An important and relevant scientific and applied task is solved in the dissertation 

work, which consists in the scientific substantiation of theoretical foundations and the 

development of practical recommendations for improving the mechanisms of public-

private partnership management in the logistical support of the security forces of 

Ukraine.  

The theoretical principles of public-private partnership management in the 

logistical support of the security forces of the security and defense sector of Ukraine 

have been studied. The stages of formation and functions of public-private partnership in 

Ukraine are researched. The task structure of the logistical support system of the security 

forces of Ukraine is characterized. The role and place of state management of the public-

private partnership in the logistical support of the security forces of the security and 

defense sector of Ukraine is defined. It has been established that clear norms and rules 

for the organization of public-private partnership in Ukraine have been defined. 

However, a certain list of spheres of implementation of public-private partnership is too 

narrow. Therefore, the decision-making process regarding the application of public-

private partnership mechanisms in the field of state security is too complicated and not 
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devoid of a corruption component. 

An analysis of the economic mechanism of public-private partnership 

management in the logistical support of the security forces was carried out. The 

organizational mechanism of public-private partnership management in the logistical 

support of security forces has been researched. It is substantiated that the goal of public-

private partnership from an organizational point of view is the organization of 

stimulating the attraction of private investments in the production of services, works and 

consumer goods, which must be provided by public-legal mechanisms at the expense of 

the funds of the relevant budgets, as well as reducing the participation of the state in 

economic circulation, when the same tasks can be performed by the business more 

efficiently. The legal mechanism of public-private partnership management in the 

logistical support of the security forces of Ukraine has been disclosed. It has been 

proven that a significant part of the normative legal acts of Ukraine is dedicated to 

preventing the emergence of and responding to crisis situations that threaten the national 

security of Ukraine. At the same time, almost no attention was paid to the regulation of 

issues of public-private partnership organization under these conditions. 

The international experience of public-private partnership management in the 

logistical support of security forces has been adapted. It was determined that, according 

to the assessment of foreign experts, the system of logistical support of the security 

forces existing in the EU and NATO countries is able to ensure timely and complete 

supply of connections and parts with everything necessary for the performance of 

assigned tasks in the event of crisis situations. A well-established organization of public-

private partnership makes an important contribution to this. Strategic directions for the 

development and improvement of public-private partnership management mechanisms 

in the logistical support of the security forces of Ukraine were formed and proposed. The 

structure of the development of the appropriate strategy consists of four components: 

informational-analytical, analytical-diagnostic, conceptual-orientative, predictive-

orientative part. SWOT and PEST analysis were chosen as the main tools for strategic 

analysis. Based on the research results, pessimistic, optimistic and basic development 

scenarios were developed. Reasoned ways of improving the management mechanisms of 

the public-private partnership in the logistical support of the security forces of Ukraine 

are represented. 

Key words: public administration, public administration mechanism, public-

private partnership, logistical support, security forces, security and defense sector of 

Ukraine, service and combat activity, security provision, crisis situations. 
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