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МЕТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Метою інтернаціоналізації Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України (далі – Інститут) є сприяння підвищенню ефективності
діяльності Інституту шляхом залучення інструментів міжнародного
співробітництва, зокрема розширення двосторонньої і багатосторонньої
співпраці та контактів з іншими науковими установами країн-членів та
партнерів Північноатлантичного альянсу, проведення спільних наукових
досліджень в рамках міжнародних програм, участі у міжнародних конференціях
симпозіумах, семінарах, брифінгах, виступах, багатонаціональних навчаннях,
виставках озброєнь, адаптації наукової, науково-технічної та науковоорганізаційної діяльності до стандартів НАТО.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Стратегія ґрунтується на:
Законі України “Про освіту” (зі змінами);
Законі України “Про вищу освіту” (зі змінами);
Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (зі змінами);
Угоді про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
Річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО;
виконанні Міжнародних угод та меморандумів між науковими
установами та навчальними закладами інших країн світу;
наказі Міністерства оборони України від 15.12.2017 року № 665 (зі
змінами) "Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерством
оборони України та Збройними Силами України" та інших нормативноправових актів Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
наказі Головнокомандувача Збройних Сил України від 26.08.2020 року
№ 124 "Про затвердження Положення про Центральний науково-дослідний
інститут Збройних Сил України"
ЗАВДАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
На стратегічному рівні та за воєнно-політичним напрямом:
участь в розробленні та експертизі концепцій і проектів державних,
державних цільових оборонних програм та річних національних програм під
егідою Комісії Україна – НАТО;
розвиток взаємодії у сфері безпекового і оборонного планування, у тому
числі шляхом залучення іноземних фахівців до періодичного проведення
комплексного огляду сектору безпеки і оборони;
участь у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві у галузі
безпеки в рамках встановлення стратегічних комунікацій та розвитку
військового співробітництва з державами–партнерами;
сприяння отриманню консультативно-дорадчої, інформаційної та
матеріальної допомоги силам оборони з боку держав–партнерів та міжнародних
організацій.
На оперативному рівні та за військовим напрямом:

проведення досліджень щодо проблем будівництва, розвитку,
застосування ЗС України, управління ними, їх оперативного, логістичного
забезпечення, обґрунтування оперативно-стратегічних (оперативно-тактичних)
вимог до систем озброєння і військової техніки;
вивчення та аналіз світових тенденцій розвитку воєнного мистецтва,
підвищення ефективності будівництва та розвитку ЗС України, форм і способів
їх підготовки, застосування, підтримки (оперативного забезпечення),
логістичного забезпечення та управління ними;
участь у плануванні міжнародного співробітництва Міністерства оборони
України та Збройних Сил України;
участь у заходах військового та військово-технічного співробітництва,
насамперед державами – членами НАТО, ЄС;
участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках
озброєння, військової техніки в Україні та за кордоном;
аналіз результатів проведених заходів військового співробітництва та
підготовка пропозицій до перспективних напрямів співпраці;
проведення спільних наукових досліджень з закордонними науковими
установами - партнерами;
сприяння в створенні та публікації спільних наукових праць з
дослідниками наукових установ-партнерів;
видання періодичних видань та монографій на мовах країн наукових
установ - партнерів;
створення міжнародного іміджу Інституту;
створення умов для вивчення іноземних мов особовим складом Інституту;
участь у цільовій підготовці наукових кадрів та розробці наукових праць
у воєнній сфері.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
проведення спільних наукових досліджень в галузі розвитку теорії
воєнного мистецтва, розроблення сучасних і перспективних форм підготовки
воєнних дій та форм і способів застосування військ (сил) ЗС України;
укладання меморандумів про розуміння для спільної наукової діяльності з
науковими установами інших країн світу, обмін інформацією про результати
наукових досліджень з науковими установами інших країн світу, і
започаткування участі представників Інституту у редакційних колегіях
іноземних періодичних видань та участі іноземних науковців в періодичних
виданнях інституту;
участь у міжнародних наукових та освітньо-наукових програмах,
конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках озброєнь;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших
заходів;
публікація та видавництво статей, монографій, періодичних видань
спільно та у співавторстві з представниками іноземних наукових установ;
підготовка, перепідготовка, стажування наукових працівників на курсах
за участю іноземних фахівців та в іноземних державах, зокрема в рамках

Індивідуальної програми партнерства (IPP), з широким використанням
дистанційних методів навчання;
покращення науково-інформаційного забезпечення під час організації
наукових досліджень;
збільшення кількості заходів, що проводяться Інститутом на англійській
мові;
покращення висвітлення інформації про результати наукової діяльності
Інституту у засобах масової інформації України та іноземних держав;
публікування спільно з іноземними партнерами монографій, інших
наукових видань та статей у виданнях, у т.ч. публікацій у фахових виданнях,
що індексуються в наукометричних базах;
створення, участь та розвиток дослідницьких мереж шляхом проведення
систематичних міжнародних конференцій, форумів, тематичних круглих столів
за участю іноземних учасників з презентацією отриманих практичних
результатів;
залучення здобувачів, ад’юнктів та докторантів до організації і
проведення міжнародних заходів.
Заходи в рамках реалізації завдань Стратегії інтернаціоналізації Інституту
повинні виконуватися з обов’язковим дотримання вимог чинного законодавства
щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Загальна координація заходів Стратегії інтернаціоналізації здійснюється
заступником начальника Інституту з наукової роботи та у взаємодії з Головним
управлінням військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України.
Заступник начальника Центрального
науково-дослідного інституту Збройних Сил України
з наукової роботи
полковник
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