25 років Центральному науково-дослідному інституту
Збройних Сил України
14 лютого 1992 року Міністром оборони України було
прийнято рішення про створення на базі 39 науково-дослідного
інституту
Протиповітряної
оборони
Сухопутних
військ
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.
Сьогодні Інститут у складі п’яти науково-дослідних управлінь,
науково-дослідного центру та центру воєнно-наукової інформації
основні зусилля зосереджує на вирішення наукових проблем
реформування, застосування, управління та всебічного забезпечення
Збройних Сил України.
За роки існування Інститут досяг значних результатів, які
реалізовані у Збройних Силах України. Напрацювання вчених
знайшли своє втілення при розробленні ряду нормативно-правових
документів. Результати досліджень Інституту враховані в законах
України в оборонній сфері, Воєнній доктрині, указах Президента
України, що регламентують діяльність Збройних Сил України, а
також в Положеннях про Міністерство оборони України та
Генеральний штаб Збройних Сил України, Державних програмах
розвитку Збройних Сил України, Стратегічному оборонному
бюлетені, Концепції розвитку Сектору безпеки і оборони України. За
результати виконання науково-дослідних робіт та оперативних
завдань Інститутом відпрацьовано документи, які визначають основи
підготовки та застосування Збройних Сил України, ведення
операцій. Результати досліджень знайшли своє втілення у статутних
і нормативних документах для військ, в оперативно-тактичних
вимогах до систем озброєння та військової техніки. В інституті
розроблено низку сучасних математичних моделей і розрахункових
задач, які широко використовуються в органах військового
управління. Вони дозволяють суттєво підвищити обґрунтованість
рішень керівників і планів штабів різних рівнів.

З метою прогнозування можливих дій противника, вироблення
рекомендацій з розвитку Збройних Сил та їх застосування,
управління ними та всебічного забезпечення фахівцями Інституту
здійснюються заходи щодо вивчення та узагальнення набутого
бойового досвіду виконання завдань Збройними Силами України під
час проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави.
Фахівці Інституту з честю виконують завдання під час
антитерористичної операції у складі мобільних груп з вивчення
проблемних питань та безпосередньо в штабі АТО та Спільному
центрі контролю та координації. Всього учасниками АТО є 40
військовослужбовців та працівників Інституту.
Фахівці Центрального науково-дослідного інституту Збройних
Сил України своєю наполегливою працею і на далі
продовжуватимуть ефективну наукову діяльність в нтересах
розвитку Збройних Сил України.

