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Актуальність теми дисертації, зв’язок роботи з науковими програмами 

та темами. Кризові події в суспільстві, зумовлені збройною та гібридною 

агресією проти України, висувають до державного управління нові вимоги. Це 

також стосується процесів реагування сил безпеки сектору безпеки і оборони 

України на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці. Сьогодні, 

особливо важливе знання має логістичне забезпечення сил безпеки України, 

реалізація якого, як зазначає світовий дослід, без налагодження державно-

приватного партнерства є мало ефективним. 

Зазначене доводе актуальність проведення дослідження удосконалення та 

розвитку механізмів управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

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» та «Наукові 

основи обґрунтування раціональної системи логістичного забезпечення 

Національної гвардії України», а також Національного університету цивільного 

захисту України – «Розробка механізмів державного управління соціально-

економічною сферою та її галузями в контексті забезпечення безпеки 

українського суспільства». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Наукові положення, 

висновки та рекомендації, що містяться у дисертації, в достатній мірі 



обґрунтовані. Виконане дослідження, свідчить про обізнаність дисертанта з 

науковими працям вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких досліджуються 

проблеми державного 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. 

Дисертаційна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових і 

спеціальних методів пізнання, серед яких були використані метод історичної 

аналогії, метод системного аналізу, метод структурного аналізу, логіко-

семантичний метод, метод економічного аналізу, метод структурно-

функціонального аналізу, метод порівняльного аналізу, методи правового та 

структурно-логічного аналізу, методи SWOT- та PEST-аналізу, методи синтезу та 

узагальнення. 

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. 

В роботі уперше аргументовано засади розвитку державного управління 

державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 

України, які полягають в обґрунтуванні економічного, організаційного та 

правового механізмів 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. 



Крім того, удосконалено економічний, організаційний та правовий 

механізми управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України, а також дістали подальшого розвитку 

тлумачення теоретичних засад управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки України, стратегічні напрями розвитку 

механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України та адаптація міжнародного досвіду в сфері 

управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил 

безпеки. 

Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Наукове значення результатів дисертаційного дослідження полягає у розв’язанні 

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. 

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). 



Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. 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. 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження були 

оприлюднені на десяти науково-комунікативних заходах протягом 2019-2022 

років. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація має 

традиційну структуру: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, 

додаток. Робота виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній 

послідовності. Автореферат є ідентичним основним положенням, висновків та 

пропозицій роботи. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. Оцінюючи 

в цілому достатній рівень розробки теоретико-методологічних і методичних 

положень, практичних рекомендацій, обґрунтованість наукових висновків та 

пропозицій, необхідно відмітити, що деякі положення є дискусійними. 

1. Заслуговує на увагу авторське визначення економічного (стор. дисертації     

94), організаційного (стор. дисертації 110) та правового  (стор. дисертації 122) 

механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України. Однак додамо, що в сформованих визначеннях 

не знайшов відображення термінологічний апарат теорії ризиків та загроз, який 

сьогодні є вкрай затребуваний як в наукових колах, так і у практиків. 

2. За результатами проведених досліджень підрозділу 1.3 «Роль і місце 

державного управління державно-приватним партнерством у логістичному 

забезпеченні сил безпеки України» встановлено, що процес прийняття рішення 

щодо застосування механізмів державно-приватного партнерства у сфері безпеки 

держави є занадто складний та не позбавлений корупційної складової. При цьому 



дисертант не розкриває питання протидії корупційній складовій через 

обґрунтування відповідних антикорупційних заходів. 

3. На стор. 135-149 дисертації в підрозділі 3.1 «Перспективи використання 

зарубіжного досвіду управління державно-приватним партнерством у 

логістичному забезпеченні сил безпеки» здобувач аналізує відповідний 

зарубіжний досвід. У результаті досліджень розкрито значення оперативного  

планування, а саме розроблення оперативних планів, які є практичними 

механізмами досягнення стратегічних цілей під час організації логістичного 

забезпечення сил безпеки на принципах державно-приватного партнерства. 

Додамо, що робота тільки б виграла, якщо б здобувач більш детальніше розкрив 

можливі оперативного планування, а також впровадження цього досвіду в 

Україні. 

4. Під час розкриття загроз серед складових PEST-аналізу (таблиця 3.2 стор. 

дисертації 159-160) при здійсненні аналізу зовнішнього середовища дисертанту 

доречно було б врахувати наслідки від виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природнього характері серед економічних, соціальних, а також 

технологічних факторів. 

Вищенаведені зауваження та недоліки не впливають на загальну позитивну 

оцінку та не знижують наукову і практичну цінність дисертаційної роботи 

Писаревського Сергія Васильовича. 

Відповідність роботи вимогам до дисертацій. Дисертаційна робота 

Писаревського Сергія Васильовича «Механізми управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України», можна визнати 

завершеним науковим дослідженням, результати якого дозволяють вирішити 

важливе й актуальне науково-прикладне завдання, яке полягає у обґрунтуванні 

теоретичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо 

функціонування і розвитку механізмів управління державно-приватним 

партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України. 

Наукова праця за змістом й якістю теоретичних та методичних розробок 

відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата наук з  



 


