ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Адміністрації
Державної
прикордонної служби України
№ АГ-392/0/81-21 від 05.08.2021
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ
УКРАЇНИ НА 2021 – 2023 РОКИ «НАУКА – ДЛЯ КОРДОНУ»
для організації та виконання наукових досліджень суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
ПЕРШИЙ НАПРЯМ. Удосконалення законодавчого забезпечення, реформування та розвитку Державної прикордонної служби України з
питань реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України з урахуванням нових загроз національній безпеці України.
Керівник – куратор напряму: полковник Юрій КУРИЛЮК, начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби, доктор юридичних наук, доцент.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: полковник Андрій МОТА, начальник кафедри адміністративної діяльності факультету
правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – Національна академія),
доктор юридичних наук, доцент.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Науково-практичний коментар
законодавства про державний кордон
України

2.

Удосконалення взаємодії органів
Держприкордонслужби та інших
державних органів щодо протидії
порушенням законодавства про
державний кордон України

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

Управління адміністративної
юрисдикції Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2023 рр.

Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники, докторанти,
ад’юнкти

Департамент оперативно-розшукової
діяльності,
управління адміністративної
юрисдикції Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2022 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

2

ДРУГИЙ НАПРЯМ. Оптимізація структури Державної прикордонної служби України та удосконалення системи її управління.
Керівник – куратор напряму: полковник Юрій ГОЛОВКО, заступник начальника управління – начальник відділу контролю за службовою
діяльністю органів Західного регіонального управління контролю за службовою діяльністю органів Департаменту організації роботи, планування та
контролю Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Олександр АНДРОЩУК, старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем охорони державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії, доктор технічних наук, професор.
№
з/п
1.

2.

Тема наукового дослідження
Робота органів управління Державної
прикордонної служби України під час
планування прикордонних (спільних
прикордонних) операцій на
державному кордоні
Організація роботи штабу органу
охорони державного кордону та
оцінка ефективності його діяльності

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Прикладне

3.

Удосконалення системи
прикордонного контролю та перевірки
документів в умовах євроінтеграції

Прикладне

4.

Організація внутрішнього контролю в
Державній прикордонній службі
України

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 251 «Державна
безпека»; 252 «Безпека
державного кордону»;
28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне управління
та адміністрування»

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

Управління організації прикордонної
служби Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Департамент охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

Управління організації
прикордонного контролю
Департаменту охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Управління контролю за службовою
діяльністю органів Департаменту
організації роботи, планування та
контролю Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2022 рр.

Науково-педагогічні
працівники, докторанти,
ад’юнкти

3

ТРЕТІЙ НАПРЯМ. Вироблення та реалізація сучасної державної прикордонної політики, запровадження європейських та
євроатлантичних стандартів і координація інтегрованого управління кордонами.
Керівник – куратор напряму: полковник Володимир ХИРНИЙ, начальник управління аналітичного забезпечення, стратегічного та поточного
планування Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Геннадій МАГАСЬ, професор кафедри прикордонної безпеки факультету
підготовки керівних кадрів Національної академії, доктор наук з державного управління, доцент.
№
з/п
1.

Тема наукового дослідження
Теоретичні та методичні основи
аналізу ризиків у сфері
інтегрованого управління
кордонами

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Галузь /
Спеціальність
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»;
28 «Публічне управління та
адміністрування»;

Замовник
Управління аналітичного
забезпечення, стратегічного та
поточного планування

Строки
виконання
2021 –
2022 рр.

Категорія виконавців
Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

Департаменту організації роботи,
планування та контролю
Адміністрації
Держприкордонслужби

281 «Публічне управління
та адміністрування»
2.

3.

4.

Організація міжвідомчої
взаємодії в системі використання
попередніх даних реєстрації
особи в пунктах пропуску для
повітряного сполучення

Прикладне

Порядок залучення сил оборони
до виконання завдань із
посилення охорони і прикриття
загрозливих ділянок державного
кордону

Прикладне

Організація протидії
незаконному використанню
малих і безпілотних літальних
апаратів на державному кордоні

Прикладне

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Управління аналітичного
забезпечення, стратегічного та
поточного планування

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Департаменту організації роботи,
планування та контролю
Адміністрації
Держприкордонслужби

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»;
253 «Військове управління
(за видами збройних сил)»

Оперативне управління
Департаменту охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Департамент охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

4

№
з/п

Тема наукового дослідження

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Галузь /
Спеціальність

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Управління організації
прикордонної служби Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

5.

Порядок планування та
застосування відділів
прикордонної служби (тип «С»)
органами охорони державного
кордону

6.

Методологія визначення
оптимальної організаційноштатної структури підрозділу
охорони державного кордону з
урахуванням оперативної
обстановки та фізикогеографічних умов

Прикладне

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Департамент охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

7.

Організація оперативнослужбової діяльності
прикордонного загону та
керівництво підпорядкованими
підрозділами в різних умовах
обстановки

Прикладне

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Управління організації
прикордонної служби Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

5

ЧЕТВЕРТИЙ НАПРЯМ. Розвиток інженерно-технічного забезпечення охорони державного кордону.
Керівник – куратор напряму за сферами діяльності: полковник Сергій НЕЧЕПОРЕНКО, начальник відділу інженерного забезпечення
державного кордону управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення Департаменту матеріального та технічного забезпечення
Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальні секретарі напряму за сферами діяльності – провідні вчені:
працівник Ігор БАЛИЦЬКИЙ, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем матеріально-технічного
забезпечення науково-дослідного відділу Національної академії, доктор технічних наук, доцент;
полковник Сергій СІНКЕВИЧ, професор кафедри загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону Національної академії,
кандидат педагогічних наук, професор.
№
з/п
1.

2.

Тема наукового дослідження
Особливості організації
інженерного забезпечення
державного кордону на
деокупованих територіях
Луганської та Донецької областей
Особливості технічного
забезпечення радіаційного,
хімічного та бактеріологічного
захисту підрозділів
прикордонного відомства під час
виконання службово-бойових
завдань

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 251 «Державна
безпека»; 252 «Безпека
державного кордону»

Строки
виконання

Категорія виконавців

Департамент матеріального та
технічного забезпечення
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

Управління озброєння та інженернотехнічного забезпечення
Департаменту матеріального та
технічного забезпечення
Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2022 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Замовник

6

П’ЯТИЙ НАПРЯМ. Розбудова системи стратегічних комунікацій як складової ефективного реформування.
Керівник – куратор напряму: підполковник Сергій ЯКИМЕЦЬ, помічник Голови Державної прикордонної служби України.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Борис ОЛЕКСІЄНКО, провідний науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем охорони державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії, доктор військових наук, професор.
№
з/п
1.

Тема наукового дослідження
Удосконалення системи
стратегічних комунікацій
Державної прикордонної служби
України та закономірності її
розвитку на основі
євроатлантичних принципів і
підходів

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Галузь /
Спеціальність
28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне
управління та
адміністрування»;
05 «Соціальні та
поведінкові науки»;
055 «Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії»

Замовник

Строки
виконання

Управління апаратної роботи
Адміністрації Держприкордонслужби

2021 –
2022 рр.

Категорія виконавців
Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

7

ШОСТИЙ НАПРЯМ. Підвищення рівня довіри суспільства до Державної прикордонної служби України та її особового складу.
Керівник – куратор напряму: полковник Ольга ХЛІВНЮК, начальник управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації
Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: підполковник Юлія СТЕПАНОВА, заступник начальника науково-дослідного відділу –
начальник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем охорони державного кордону Національної академії, кандидат юридичних наук.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Шляхи та методи формування
позитивного іміджу Державної
прикордонної служби України
через сучасні медіа та реагування
на кризові ситуації

2.

Методика стандартного
опитування щодо рівня ставлення
персоналу Державної
прикордонної служби України до
корупційних проявів

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне управління
та адміністрування»;
05 «Соціальні та
поведінкові науки»;
055 «Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та регіональні
студії»
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

Управління апаратної роботи
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Управління запобігання та
виявлення корупції
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
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СЬОМИЙ НАПРЯМ. Створення системи стійкості Державної прикордонної служби України, підвищення рівня спроможності її органів
до виконання завдань за призначенням та забезпечення готовності до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону
України після відновлення територіальної цілісності України.
Керівник – куратор напряму: полковник Володимир ЯКИМЧУК, начальник оперативного управління Департаменту охорони державного
кордону Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Валентин МАЗУР, старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем охорони державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії, доктор військових наук, професор.
№
з/п
1.

2.

Тема наукового дослідження
Розбудова системи стійкості
Держприкордонслужби з
урахуванням особливостей
процесів відновлення контролю
над українсько-російською
ділянкою державного кордону
України, деокупації та
реінтеграції Криму
Система антикризового
управління щодо забезпечення
відновлення контролю над
українсько-російською ділянкою
державного кордону України

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Фундаментальне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 251 «Державна
безпека»; 252 «Безпека
державного кордону»

Оперативне управління Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Держприкордонслужби

2021 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 251 «Державна
безпека»; 252 «Безпека
державного кордону»

Оперативне управління Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
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ВОСЬМИЙ НАПРЯМ. Удосконалення системи управління персоналом Державної прикордонної служби України.
Керівник – куратор напряму: полковник Віталій МИТЬКО, заступник начальника управління кадрового менеджменту – начальник відділу
проходження служби Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Володимир КИРИЛЕНКО, головний науковий співробітник науководослідної лабораторії дослідження проблем освітньої діяльності та управління персоналом науково-дослідного відділу Національної академії, доктор
військових наук, професор.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Перспективи розвитку системи
кадрового менеджменту та
програмного забезпечення
автоматизованої системи
HR-управління

2.

Формування системи підготовки
сержантського складу Державної
прикордонної служби України
відповідно до стандартів НАТО

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне
управління та
адміністрування»

Управління кадрового менеджменту
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне
управління та
адміністрування»

Управління професійної підготовки
Департаменту персоналу, управління
кадрового менеджменту
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
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ДЕВ'ЯТИЙ НАПРЯМ. Забезпечення належного рівня дотримання прав людини та соціального і правового захисту персоналу Державної
прикордонної служби України.
Керівник – куратор напряму: полковник Юрій ШИДЛЮХ, заступник начальника управління соціально-гуманітарного забезпечення –
начальник відділу національно-патріотичного виховання та соціальної роботи Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Валентин ЗЬОЛКА, старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби науково-дослідного відділу
Національної академії, доктор юридичних наук, доцент.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Організаційно-правові механізми
реалізації гендерної політики у
Державній прикордонній службі
України

2.

Правовий захист персоналу
Державної прикордонної служби
України від протиправних
посягань, вчинених у зв’язку з їх
службовою діяльністю

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Фундаментальне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
08 «Право»;
081 «Право»;
28 «Публічне управління
та адміністрування»;
281 «Публічне
управління та
адміністрування»
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

Сектор з питань гендерної рівності
Департаменту персоналу
Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Управління внутрішньої та власної
безпеки,
Департамент персоналу
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
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ДЕСЯТИЙ НАПРЯМ. Удосконалення нормативного та організаційного забезпечення запобігання кримінальним та адміністративним
правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.
Керівник – куратор напряму: полковник Анатолій ПРИТУЛА, управління організації оперативно-розшукової діяльності Департаменту
оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Держприкордонслужби, доктор юридичних наук, професор.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Сергій ХАЛИМОН, головний науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем юридичного та організаційного забезпечення діяльності Держприкордонслужби науково-дослідного відділу
Національної академії, доктор юридичних наук, професор.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Особливості запобігання
кримінальним правопорушенням
на державному кордоні України

2.

Удосконалення законодавства про
кримінальну відповідальність за
торгівлю людьми, пов’язану з
переміщенням потерпілих через
державний кордон України та межі
тимчасово окупованих територій

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне та ін.)
Фундаментальне

Прикладне

Галузь /
Спеціальність
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»
08 «Право»;
081 «Право»;
26 «Цивільна безпека»;
262 «Правоохоронна
діяльність»

Строки
виконання

Категорія виконавців

Департамент оперативно-розшукової
діяльності
Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2023 рр.

Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти

Департамент оперативно-розшукової
діяльності;
Департамент охорони державного
кордону Адміністрації
Держприкордонслужби

2021 –
2022 рр.

Науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Замовник
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ОДИНАДЦЯТИЙ НАПРЯМ. Удосконалення освітнього і наукового забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України,
професійної підготовки персоналу
Керівник – куратор напряму: полковник Богдан КОВАЛЬ, заступник начальника управління професійної підготовки – начальник відділу
організації освітньої та наукової діяльності Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальний секретар напряму – провідний вчений: працівник Олександр ДІДЕНКО, головний науковий співробітник відділення
координації спеціалізованих вчених рад та підготовки наукових видань науково-організаційного відділу Національної академії, доктор педагогічних
наук, професор.
№
з/п
1.

2.

3.

Тема наукового дослідження
Упровадження стандартів НАТО в
систему навчання та підготовки
персоналу Державної прикордонної
служби України
Збалансування військово-прикладної
складової в навчальних закладах
Державної прикордонної служби
України з урахуванням вимог ЄС та
НАТО (FRONTEX, UNIFIER)
Формування та розвиток здатності до
лідерства у військовослужбовців
Державної прикордонної служби
України

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Галузь /
Спеціальність
011 «Освітні,
педагогічні науки»

Прикладне

011 «Освітні,
педагогічні науки»

Прикладне

011 «Освітні,
педагогічні науки»

Замовник

Строки
виконання

Управління професійної підготовки
Департаменту персоналу
Адміністрації
Держприкордонслужби
Управління професійної підготовки
Департаменту персоналу
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Національна академія

2021 –
2022 рр.

2022 –
2023 рр.

Категорія виконавців
Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти
Наукові працівники,
докторанти, ад’юнкти
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ДВАНАДЦЯТИЙ НАПРЯМ. Розвиток інформаційно-телекомунікаційних складових в інтересах охорони державного кордону
Керівники – куратори напряму за сферами діяльності:
полковник Микола ЛУЩИК, начальник управління зв’язку та інформаційних систем Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби;
полковник Андрій ПІВЕНЬ, заступник начальника відділу інформатизації управління зв’язку та інформаційних систем Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби.
Відповідальні секретарі напряму за сферами діяльності – провідні вчені:
полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ, начальник кафедри (завідувач кафедри) телекомунікаційних та інформаційних систем Національної академії,
кандидат технічних наук, доцент;
працівник Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем матеріальнотехнічного забезпечення науково-дослідного відділу Національної академії, доктор технічних наук, професор.
№
з/п

Тема наукового дослідження

1.

Розробка концептуальної моделі
побудови корпоративних мереж на
основі технологій
інтелектуального управління

2.

Особливості використання систем
відеоспостереження з функціями
автоматизованої обробки
відеоінформації

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)
Прикладне

Упровадження стандартів НАТО в
системі організації зв’язку органів
охорони державного кордону

Замовник

Строки
виконання

Категорія виконавців

17 «Електроніка та
телекомунікації»;
172 «Телекомунікації та
радіотехніка»;
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Управління зв’язку та
інформаційних систем Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Прикладне

17 «Електроніка та
телекомунікації»;
172 «Телекомунікації та
радіотехніка»;
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Управління зв’язку та
інформаційних систем Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації
Держприкордонслужби

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

Прикладне

17 «Електроніка та
телекомунікації»;
172 «Телекомунікації та
радіотехніка»;

Управління зв’язку та
інформаційних систем Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації

2022 –
2023 рр.

Наукові працівники,
науково-педагогічні
працівники,
докторанти, ад’юнкти

та критерії оцінки ефективності

3.

Галузь/
Спеціальність
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№
з/п

Тема наукового дослідження

Вид наукового
дослідження
(фундаментальне,
прикладне)

Галузь/
Спеціальність
25 «Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону»; 252 «Безпека
державного кордону»

Замовник
Держприкордонслужби

Строки
виконання

Категорія виконавців

