ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 29 РОКІВ
14 лютого 2021 року Центральному науково-дослідному інституту
Збройних Сил України виповнюється 29 років від дня створення!
За 29 років існування інституту фахівцями виконано близько 300
науково-дослідних робіт і забезпечено наукове супроводження виконання
дослідно-конструкторських робіт зі створення автоматизованих систем
різного функціонального призначення. Крім того, на замовлення структурних
підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних
Сил України щорічно виконується більше 200 оперативних завдань.
Фахівцями інституту здійснено комплекс воєнно-теоретичних і
прикладних наукових досліджень за напрямами розвитку, застосування
Збройних Сил України, управління ними, їх підтримки та забезпечення,
функціонування системи воєнно-наукової інформації. Практичні рішення, що
приймаються керівним складом Збройних Сил України, обґрунтовуються за
допомогою розроблених в інституті математичних моделей та розрахункових
задач.
Результати
досліджень
реалізовано
під
час
розроблення
найважливіших нормативно-правових актів щодо розвитку та застосування
Збройних Сил України, в оперативно-тактичних вимогах до систем озброєння
та військової техніки. Зокрема, під час розроблення проектів:
законів України: "Про національну безпеку України", "Про оборону",
"Про Збройні Сили України";
Концепції розвитку сектору безпеки та оборони України, Положення
про Генеральний штаб Збройних Сил України, що введенні в дію указами
Президента України.
Фахівцями інституту безпосередньо розроблено:
постанови Кабінету Міністрів України щодо непорушних запасів, про
порядок підготовки території держави до оборони;
накази Міністерства оборони України щодо правил техногенної
безпеки у сфері цивільного захисту на об'єктах Міністерства оборони
України, з обліку військового майна у Збройних Силах України;
проекти доктрин “Обʼєднані операції”, “Об'єднана логістика”,
“Управління оборонними ресурсами”, доктрини з розгортання та
перегрупування військ, які затверджені наказами Головнокомандувача
Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України;
пропозиції до проектів доктрини з безпеки застосування військ (сил)
ЗС України, доктрини “Комплексна розвідка, спостереження та дорозвідка”,
доктрини з комплексного вогневого ураження противника, доктрини
стабілізаційні операції, доктрини з організації планування оборонних
ресурсів у ЗС України.

Особовий склад інституту брав участь у проведенні досліджень із
проблемних питань на всіх заходах оперативної підготовки починаючи з
2001 року.
Вагомими є напрацювання інституту з розвитку методичної бази,
насамперед щодо оцінювання рівня воєнної небезпеки, ефективності
застосування військ (сил), визначення складу сил і засобів угруповань військ,
проведення функціонального обстеження органів військового управління,
обґрунтування вимог до систем озброєння та військової техніки,
обґрунтування вимог до систем матеріально-технічного та оперативного
забезпечення, визначення величини непорушних запасів, воєнноекономічного обґрунтування програм розвитку, формування вимог до систем
управління та їх складових, проведення випробувань (дослідної експлуатації)
автоматизованих систем, проведення оперативних розрахунків та
моделювання операцій (бойових дій) в інтересах стратегічного планування
застосування Збройних Сил України, інших військових формувань.
На сучасному етапі вкрай важливим практичним завданням для
інституту є аналіз та вивчення досвіду виконання завдань під час
Антитерористичної операції (АТО) та під час проведення Операції
об’єднаних сил (ООС). Понад 50 представників інституту безпосередньо
виконували завдання в зоні АТО та ООС. Мобільними групами в зоні АТО
під керівництвом начальника інституту із залученням фахівців, які мають
значний практичний досвід служби у військах на всіх керівних посадах,
вивчалися питання організації управління військами, їх матеріальнотехнічного забезпечення, моделювання різних варіантів розвитку ситуації. За
результатами досліджень сформовано положення теорії гібридної війни;
пропозиції щодо протидії гібридній війні; пропозиції щодо поглядів на зміни
принципів воєнного мистецтва.
Невід’ємною частиною життєдіяльності ЦНДІ ЗС України є спортивне
життя його колективу. Командуванням інституту приділяється велика увага
підвищенню
рівня
фізичної
підготовленості
військовослужбовців,
працівників ЗС України та удосконаленню процесу фізичної підготовки.
Колектив інституту є активним учасником спартакіад Генерального штабу
ЗС України та Міністерства оборони України за таким видами спорту, як
волейбол, міні-футбол, настільний теніс, стрільба з табельної зброї, шахи,
масові змагання з плавання та легкої атлетики. Команда ЦНДІ ЗС України
регулярно посідає призові місця за усіма видами спорту. Таких високих
результатів можна досягти завдяки належній організації занять з фізичної та
вогневої підготовки, які проводяться відповідно до програми індивідуальної
підготовки військовослужбовців, а також ініціативи та старанності особового
складу інституту під час тренувань та змагань.

