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У праці розглядається система поглядів щодо державного управління 

науковими дослідженнями розвитку Національної гвардії України. Подані 

першочергові напрями наукових досліджень у вибраній сфері. Наведена 

критика неперспективних наукових робіт. Обґрунтована схема концепції 

підготовки наукових кадрів для Національної гвардії України. 
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This paper considers the belief system of public administration research 
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Вступ. В умовах сьогодення, коли Україна виборює свою незалежність та 

територіальну цілісність особливу роль набувають наукові дослідження, які 

сприяють розвитку усіх сфер діяльності як органів влади, силових структур так 

і більшості галузей держави. Не виключенням є і наукові дослідження які 

сприяють розвитку Національної гвардії України (НГУ). Такими 

дослідженнями займаються як молоді вчені так і фахівці за певними напрямами 

старшого покоління. Незважаючи на досягнуті певні здобутки в наукових 

дослідженнях для розвитку НГУ, на думку автора, слід визначити першочергові 

напрями таких досліджень, які б з мінімальними ресурсними затратами могли 

дати суттєвий ефект. Крім того, є потреба у певному упорядкуванні процесу 

підготовки наукових кадрів для НГУ. 

Огляд літератури. Проблемами наукових досліджень для силових 

структур займаються як окремі вчені так і певні організації (Науково-дослідні 

інститути, лабораторії, центри). Деякі з таких робіт є відкритими, а у більшості 

– закритими. Так на круглому столі [1] розглядалися питання пов’язані з 

реформуванням системи забезпечення національної безпеки України. У праці 

[2] автор розглядає роль державного управління (ДУ) розвитком воєнної науки 

в Україні виходячи з потреб та можливостей держави.  

Наукові досягнення передових країн світу у ХХІ ст. обговорювалися на 

круглому столі [3]. Як зазначалося учасниками круглого столу, на сьогодні 

актуальними проблемами слід вважати такі, як: а) світова індустрія озброєння, 

системи сучасних воєнних конфліктів – мережеві війни та повітряно-космічні 

операції; б) стримуюча роль ядерної зброї – як довго вона може бути 

присутньою у світовій практиці; в) питання перспективного воєнного 

планування і можливості різномасштабних воєнних конфліктів у майбутньому; 

г) вплив науково-технічного прогресу на хід антитерористичної боротьби. 

В науково-дослідній роботі [4] автори обґрунтовували вдосконалення 

системи ДУ забезпеченням внутрішньої безпеки держави, в якій активну роль 

виконує НГУ. 



На думку автора, незважаючи на кількість наведених прикладів, 

актуальною проблемою залишається визначення першочергових напрямів 

наукових досліджень у сфері розвитку НГУ, які повинні бути підконтрольними 

вищим органам влади заради придання цьому процесу необхідної системності і 

зосередження наявних ресурсів на вирішенні невідкладних завдань державної 

ваги. 

Результати. Обговорення і аналіз. З досвіду бойових дій в зоні 

Антитерористичної операції і навколо них [5; 6], ДУ науковими дослідженнями 

розвитку НГУ слід розглядати за напрямами наведеними на рис. 1. 

 
 

Як зазначає А. Коваль у праці [7], в основу системи національно-

патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як 
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Рис. 1. Напрями наукових досліджень розвитку  
Національної гвардії України (варіант) 

 



виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях 

національної та світової педагогіки й психології. На думку автора статті у 

військових частинах НГУ цю роботу може виконати саме священнослужбовець 

за принципами і підходами, які визначені у наказі Міністра оборони України 

[8].  

Отже, перший напрям наукових досліджень для НГУ може бути ефективно 

реалізований лише за підтримки вищих органів державної влади, як головних 

організаторів ДУ в Україні. Таке дослідження буде мати прямий вихід на 

практику військ НГУ, що підтверджується у праці [9], де автор стверджує, що 

покращення виховної роботи серед воїнів на військових традиціях потребує 

саме життя. На погляд автора статті, цю роботу може виконати командир, який 

має багаторічний досвід роботи з особовим складом і який разом з підлеглими 

пліч-опліч виконує постійно службово-бойові (бойові) завдання у томі числі і в 

зоні Антитерористичної операції (АТО). 

Дослідження у сфері оцінювання стану озброєння і військової техніки для 

виконання завдань сучасності має важливе значення з урахування того, що за 

роки незалежності України цьому питанню приділялося недостатньо уваги. 

Війська НГУ потребують не лише сучасної стрілецької зброї, і важкого 

озброєння але і засобів протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної 

боротьби (РЕБ), управління та зв’язку.  

Такі дослідження повинні проводитись на замовлення Кабінету Міністрів 

України, тобто вони здійснюються за планами вищого органу виконавчої влади, 

а не на розсуд керівника та виконавців наукового дослідження. Наукова робота 

у вигляді кінцевого продукту повинна негайно бути реалізованою в межах 

держави під контролем органів державного управління. 

Найбільш болючою проблемою є існуюча система управління (СУ) НГУ і 

її вдосконалення має архіважливе значення. Як відомо СУ це сукупність 

органів і пунктів управління, системи зв’язку та засобів автоматизованого 

оброблення інформації, які між собою взаємопов’язані та взаємозалежні [10]. 



У наукових дослідженнях щодо формування ефективних органів 

управління слід перейти від функціонально-структурного методу до 

функціонально-інформаційно-структурного методу, як це подано у праці [11]. 

Проблему створення пунктів управління (ПУ) слід вирішувати з урахуванням 

обґрунтованих вимог як для стаціонарних так і рухомих пунктів. Цією 

проблемою можуть займатися вчені на замовлення відповідного міністерства, 

як державного органу з певними фінансовими ресурсами. Рухомі ПУ слід 

обладнувати на базі броньованих автомобілів КРАЗ або бронетранспортерів. 

Наукові дослідження щодо створення сучасної системи зв’язку повинні 

враховувати вимоги до захищеності та рухомості вузлів зв’язку, а засоби 

зв’язку – не лише з можливістю цифрового оброблення інформації, а і за 

можливістю створювати лінії зв’язку з коефіцієнтом простою від радіо 

придушення противником в межах не більше c1,0Кпрп ≤ . Значення цього 

показника обґрунтовано у праці [12]. Це складне загальнодержавне завдання не 

може вирішуватись окремими відомствами на свій розсуд. Ефективність його 

вирішення лежить у площині загальнодержавної програми під контролем 

Кабінету Міністрів України.  

Держава зацікавлена в наявності високо підготовлених та боєздатних 

військах НГУ, тому оцінювання рівня бойових (службово-бойових) 

можливостей окремих військових частин і сформованого угруповання повинно 

здійснюватися під постійним контролем вищих і регіональних органів 

виконавчої влади, старші посадові особи яких повинні мати необхідні знання та 

навички у військовій справі. Лише за таких умов органи ДУ будуть адекватно 

оцінювати стан рівня бойових (службово-бойових) можливостей окремих 

військових частин і сформованого угруповання і впливати на покращення 

значень певних показників, так як: час приведення у готовність; час на 

пересування до району виконання завдання, розвідувальні, вогневі та інші 

можливості.  

Наукові роботи з цього напряму не повинні бути пов’язані з тактикою 

застосування газів, водометів, гумових кийків проти мирних громадян держави, 



цього більше громадяни ніколи не допустять і не дозволять будь-якій владі. 

Важливим напрямом наукових досліджень є оцінювання стану і 

можливостей усіх видів забезпечення виконання бойових (службово-бойових) 

завдань. Разом з тим, неприпустимі маніпуляції з певними обмеженнями у разі 

проведення досліджень з цього напряму. Так, наприклад, при оцінюванні 

матеріально-технічного забезпечення у одному випадку автор звертає увагу на 

необхідність покращення матеріального і квартирно-експлуатаційного 

забезпечення військ, доказує, що фінансове забезпечення відповідає потребам, 

в іншому випадку, інший автор, стверджує, що необхідно звернути увагу на 

фінансове забезпечення, при цьому доказує, що матеріальне і квартирно-

експлуатаційне забезпечення відповідає нормам. 

На погляд автора статті, органи ДУ повинні здійснювати контроль за 

такими науковими дослідженнями за варіантом, який подано нижче в 

запропонованій схемі концепції. 

Важливими питаннями наукових досліджень є оцінювання можливостей 

щодо відновлення окремих військових частин і сформованого угруповання НГУ 

та стану і можливостей підготовки резервів. На думку автора статті, органам 

державної влади слід звернути увагу на підготовку офіцерів запасу, яку 

здійснюють вищі навчальні заклади силових структур. Наукові дослідження з 

цього питання можуть бути пов’язані з тематикою навчальних дисциплін та їх 

практичним спрямуванням. 

Що стосується стану і можливостей підготовки резервів для НГУ, це 

завдання слід вирішувати через систему шкільної та вузівської спеціальної 

підготовки військового спрямування. 

У зазначених напрямах лише вищі і регіональні органи ДУ можуть 

ефективно планувати, координувати і контролювати наукові дослідження цих 

завдань, так як це важливе загальнодержавне завдання, яке потребує значних 

ресурсів.  

Отже, підсумовуючи викладене вище, варто погодитися з тим, що ДУ 

науковими дослідженнями розвитку НГУ є важливим напрямом діяльності 



вищих органів влади в державі. Наукові праці за такою тематикою мають бути 

спрямовані на створення таких сил НГУ, які б могли дати гідну відсіч, якщо 

ворог прийде і скаже: “Если можешь, защищайся, что я уже здесь и разорю 

землю твою” [13, с. 33]. Поточне коригування такої роботи повинні 

здійснювати науковці з ДУ, які мають відповідну підготовку. Принаймні, з 

урахуванням очевидних недоліків щодо ролі ДУ у сфері розвитку НГУ слід 

дотримуватися концепції (як системи поглядів), основні положення якої подано 

на рис. 2.  

Важливими елементами концепції (у порівнянні з існуючою) є:             а) 

підтвердження актуальності теми дисертації ЗАМОВНИКОМ; б) узгодження теми 

дисертації з провідними військовими навчальними закладами та закладами 

системи ДУ, щоб не було повторів наукових праць; в) проведення семінару по 

закінченню написання дисертації із запрошенням представників усіх кафедр 

навчального закладу та представників однорідних вищих навчальних закладів 

та навчальних закладів ДУ; г) підтвердження узгодженої теми дисертації та 

наукових результатів з провідними військовими навчальними закладами та 

закладами системи ДУ. 

Після захисту дисертації здійснюється контроль за реалізацією наукових 

результатів як з боку вищого навчального закладу, де відбувався захист, так і з 

боку ЗАМОВНИКА та органів системи ДУ через відповідні навчальні заклади 

системи ДУ. 

Одним із таких механізмів може бути розроблена концепція контролю 

суб’єктів ДУ підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації у сфері наукових 

досліджень НГУ. Важливим є визначення необхідної кількості дисертаційних 

досліджень за воєнною тематикою виходячи із завдань, які виконує НГУ. 

 



 

Рис. 2. Основні положення концепції контролю суб’єктів державного 
управління підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації для НГУ 
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рік навчання 
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рік навчання 
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рік навчання 

Заслуховування 
на кафедрі 

Заслуховування 
на кафедрі 

Заслуховування 
на кафедрі 

8 

9 

Проведення семінару із запрошенням 
представників усіх кафедр навчального закладу 

Організує завідувач кафедри 

Представники однорідних ВНЗ 
та навчальних закладів 

системи державного управління 

10 

11 

Голова спеціалізованої ради 
навчального закладу 

 

12 

13 

14 

15 

Планування 
захисту дисертації 
 

Захист дисертації 
 

Контроль реалізації 
наукових результатів на практиці 
 

15 

16 

17 

18 



Вищі органи виконавчої влади через механізми відповідного міністерства 

повинні оцінити кількісну необхідність спеціалізованих рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій. На думку автора, їх має бути 1-2 на 

всі силові структури, які потребують наукових досліджень у сфері воєнної 

науки. Членами спеціалізованих рад повинні бути вчені, які захистили 

дисертації, починаючи з 1991 р., мати не менше 3-4 захищених учнів за цей же 

період, 1-2 персональні монографії, не менше 5 наукових публікацій за 

кордоном або у виданнях, які їм прирівняні. 

У кожній спеціалізованій раді із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій за воєнною тематикою мають бути науковці з державного 

управління з метою контролю актуальності тем дисертацій з урахуванням вкрай 

їх необхідності для незалежної України. 

Висновки. Як на думку автора статті, державне управління процесом 

наукових досліджень у сфері розвитку НГУ є актуальною проблемою 

сьогодення. 

За кожний зазначений вище напрям формується розроблений алгоритм, 

який враховує аналіз стану або можливості і обґрунтування шляхів 

удосконалення. При необхідності розробляються необхідні моделі, методики та 

обґрунтовуються пропозицій щодо реалізації наукових досліджень на практиці. 

Такий підхід до зазначеної проблеми може сприяти забезпеченню в умовах 

сьогодення державної політики вищого керівництва України [14]. 
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