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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ТА ТИЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

Актуальність даного питання полягає у недосконалій системі технічного 
та тилового забезпечення, що призводить до низької ефективності роботи 
Національної гвардії(НГ) та нераціонального використання економічного 
ресурсу України. 

Сучасні проблеми України у питанні безпеки потребують нагальних та 
раціональних рішень пов‘язаних з утриманням матеріально-технічної бази 
Національної гвардії. Однією із проблем являється тема системи ієрархічної 
структури управління НГ, що передбачає 4 рівні: центральна ланка, ланка 
територіального командування, а також бригадна і батальйонні ланки [1]. А 
саме проблема даного питання полягає у доцільності доставки та утримання 
тилового та технічного забезпечення на усіх рівнях, адже це не є ефективно, так 
само, як і утримання усього забезпечення лише на одній із ланок. 

Іншою проблемою являється реформування НГ за стандартами НАТО, що 
є наразі ключовим моментом у матеріально-технічній базі. Адже, 
реформування передбачає поліпшення уже наявного матеріалу, а також перехід 
до новітніх технологій.  Що впливає не тільки на бюджетні витрати України, 
але і також на нормативно-правову базу, яка регламентує дані питання. 

Наступна проблема тісно пов‘язана з попередньою, тому що це питання 
відсутності механізмів регулювання логістичним забезпечення НГ, тобто окрім 
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розробленого та прийнятого наказу Міністерства оборони України від 
11.10.2016 № 522 «Основні положення логістичного забезпечення Збройних 
сил України»[2], в Україні відсутні більше нормативно-правові акти, для 
регламентації даного питання.  

На заключення можна зробити висновок, що дані проблеми впливають на 
українську економіку та саму безпеку України. Загалом у підсумку можна 
виділити три актуальні проблеми для тилового та технічного забезпечення 
Національної гвардії України, а саме: проблематика ієрархічної системи, 
радикальне реформування, а також відсутність механізмів для подальшого 
покращення матеріально-технічної бази. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ, ВОГНЕВОЇ, ФІЗИЧНОЇ 

ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
В сучасному світі є досить актуальною тема професійної підготовки 

поліцейських, оскільки, громадяни держави очікують від поліцейських 
наведення та підтримання порядку, захисту прав людини та громадянина, але 
на жаль, система підготовки курсантів у ВНЗ МВС  зі специфічними умовами 
навчання потребує постійного удосконалення, оскільки вона є застарілою, та не 
відповідає умовам реформування органів внутрішніх справ.  

Одними з головних фактів, які свідчать про відсутність професійних 
навичок, являються проблеми в системі навчань тактико-спеціальної, 


