
 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 2023-2027 РОКИ 
 

 

Розділ 1: СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НГУ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ 
 

1. Теорія і практика службово-бойової діяльності, оперативного мистецтва та тактики Національної гвардії України. 

2. Організаційно-правові засади діяльності Національної гвардії України в системі забезпечення державної безпеки.  

3. Удосконалення форм і способів виконання службово-бойових завдань Національною гвардією України у складі сил 

безпеки. 

4. Розроблення теоретичних основ щодо розвитку спроможностей Національної гвардії України з виконання службово-

бойових (бойових) завдань за різних умов оперативної обстановки.  

5. Організація та розвиток правоохоронної (поліцейської) діяльності НГУ: адміністративно-правовий аспект. 

6. Актуальні аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності НГУ в умовах правового режиму воєнного стану. 

7. Реформування і розвиток НГУ в контексті забезпечення державної безпеки. 

8. Розроблення та впровадження сучасних форм та методів управління службово-бойовою діяльністю в Національній 

гвардії України. 

9. Організація та підтримання взаємодії НГУ із складовими сектору безпеки і оборони під час забезпечення охорони 

громадського порядку та громадської безпеки в зонах, прилеглих до району бойових дій.  

10. Особливості проведення спільних спеціальних заходів (поліцейські операції, профілактичні заходи) щодо стабілізації 

оперативної обстановки в разі її загострення. 

 

 

 

 



 

 

Розділ 2: СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НГУ: ОБОРОННИЙ АСПЕКТ 

 

1. Оборонне планування в НГУ на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. 

2. Дослідження характеру, змісту, форм і способів дій з'єднань та військових частин Національної гвардії України під час 

відсічі збройної агресії  

(в умовах підтримання правового режиму воєнного стану). 

3. Актуальні питання використання сучасних зразків стрілецької зброї підрозділами спеціального призначення НГУ (за 

досвідом відсічі збройної агресії рф проти України).  

4. Моделювання та розроблення алгоритму тактики та тактико-спеціальної підготовки підрозділів НГУ.  

5. Удосконалення системи організації зв'язку та інформаційного забезпечення дій підрозділів Національної гвардії України 

під час виконання бойових завдань.  

6. Актуальні питання взаємодії НГУ із суб’єктами сектору безпеки та оборони України при виконанні бойових завдань: 

тактика і стратегія.  

7. Удосконалення, оптимізація та розвиток системи бойового, логістичного та медичного забезпечення підрозділів НГУ (в 

контексті відсічі збройної агресії рф проти України).  

8. Гендерна складова матеріально-технічного забезпечення особового складу Національної гвардії України на сучасному 

етапі розвитку сектору безпеки та оборони України. 

9. Нарощення потенціалу НГУ щодо участі в операціях угруповань об’єднаних сил (угруповань сил оборони) під час 

кризових ситуацій воєнного характеру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 3: РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТЕЙ НГУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

(ЗА ДОСВІДОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ НАТО ТА FIEP) 

 

1. Науково-методичне обґрунтування перспективних шляхів розвитку спроможностей НГУ за основними напрямами 

(інституційні, оперативні (бойові), забезпечення готовності, забезпечення діяльності). 

2. Підготовка органів військового управління та військових частин (підрозділів) НГУ. Особливості підготовки органів 

військового управління (оперативна підготовка), військових частин (бойова підготовка), військових фахівців у ВВНЗ та 

НЦ НГУ. 

3. Удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення державної безпеки та гармонізації із законодавством 

європейського союзу і документами НАТО. 

4. Розроблення (удосконалення) законодавчої та нормативно-правової бази діяльності Національної гвардії України за 

досвідом держав-членів НАТО та FIEP. 

5. Співробітництво у сферах національної безпеки і оборони. Міжнародне співробітництво НГУ: дорадча, військово-

технічна, міжнародно-технічна допомога.  

6. Розвиток спроможностей підрозділів НГУ з припинення масових заворушень на основі кращих практик аналогічних 

правоохоронних структур Європейського Союзу. 

7. Дослідження питань правосуб’єктності структур-членів міжнародної асоціації жандармерій та сил поліції у статусі 

військової установи FIEP у сфері забезпечення громадської безпеки і порядку. 

8. Вивчення передового досвіду держав-членів НАТО щодо стабілізації оперативної обстановки за моделлю Stability 

Policing. Наукове обґрунтування можливостей її впровадженням на звільнених (деокупованих) територіях та 

прикордонній смузі держави. 

9. Удосконалення системи підготовки НГУ за всіма напрямками службово- бойової діяльності з урахуванням 

євроатлантичних принципів і підходів. Розбудова професійного мотивованого сержантського корпусу. 

10. Нарощування спроможностей цивільно-військового співробітництва. Організація взаємодії підрозділів ЦВС НГУ із 

аналогічними підрозділами ЗСУ, ДПСУ, ЗС держав-членів НАТО. 

 



 

 

Розділ 4: НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

1. Розвиток системи військової освіти і науки в Україні. Удосконалення системи професійної військової освіти в 

Національній гвардії України.  

2. Розроблення та вдосконалення системи узагальнення , вивчення та впровадження бойового досвіду в освітній процес.  

3. Науково-методичний супровід формування освітнього простору у ВВНЗ та ЗВО зі специфічними умовами навчання. 

4. Теоретичні і прикладні аспекти технологізації військово-педагогічного процесу у ВВНЗ. 

5. Теорія і методика наукових досліджень у вищій військовій школі. 

6. Теоретико-методологічні і технологічні засади організації освітнього процесу у ВВНЗ. 

7. Відповідальність держав у міжнародному праві.  

8. Проблеми правового та соціального захисту військовослужбовців НГУ. 

9. Концепт гвардії, як привілейованого війська: історичний досвід реалізації у зарубіжних країнах. 

10. Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності НГУ. 

11. Реалізація державної антикорупційної політики в діяльності НГУ. 

12. Забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян у діяльності НГУ. 

13. Філософські та соціологічні основи військово-професійної діяльності військовослужбовців НГУ.  

14. Теорія і практика роботи з особовим складом у Національній гвардії України. Удосконалення системи МПЗ СБД НГУ. 

Наукове обґрунтування психологічного супроводження під час виконання СБЗ. 

15. Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту. Методологічні підходи до проведення спеціальної фізичної 

підготовки військовослужбовців НГУ: теоретичний та практичний аспекти. 

16. Шляхи розвитку професійних якостей військового лідера та практичні аспекти його діяльності. Лідерство в контексті 

стратегічних комунікацій НГУ. Лідерство у бойових умовах. 

17. Реалізація основних засад мовної підготовки в НГУ. Мовно-комунікативний аспект професійної військової та 

правоохоронної діяльності військовослужбовців Національної гвардії України. 

18. Гендерна рівність та реалізація гендерної політики у Національній гвардії України на сучасному етапі розвитку сектору 

безпеки та оборони України. 
 


