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ПОЛОЖЕI-П-IЯ 
про Центр iмiтацiйного моделювання 

Нацiонального унiверситету оборони УкраУни iменi Iвана Черняховського 

1. Загальнi положения

1.1. Центр е самостiйним навчально-науковим пiдроздiлом Нацiонального 
унiверситету оборони Укра'iни iменi Iвана Черняховського (далi -унiверситет) i 
пiдпорядковусться заступнику начальника унiверситету з навчапьно'i роботи. 

Центр призначений д.-11я розроблення та впровадження в освiтнiй процес 
математичних моделей сучасних операцiй (бойових дiй), розрахункових та 
iнформацiйних задач, вiдповiдно до навчальних проrрам уюверситету, 
засвоення, експлуатацi1 та впровадження в освiтнiй процес систем iмiтацiйного 
моделювання провiдних кра'iн свiту, проведення iнформацiйно-аналiтичноi" 
роботи з питань моделювання операцiй (бойових дiй) та гiрогнозування 
тенде}Iцiй 1х розвитку, впровадження единих стандартiв моделювання, якi · 
су:м:iснi iз стандартами кра1н НАТО. 

Центр приймае участь у пiдготовцi i проведеннi командно-штабних 
навчань та вiдпрацюваннi оперативно-тактичних задач слухачами, в частинi що 
стосусться використання систем моделювання та сучасних iнформацiйних 
технологiй, розробляе методичнi посiбники та рекомендацil з використання . в 
освiтньому процесi технiчних та програ.."1них засобiв навчання i пiдтримки 
прийняття рiшень. Центр- здiйснюе навчальну, методичну, наукову та науково
технiчну дiяльнiсть. 

Центр е центральним елементом системи iмiтацiйного моделювання в 
Збройних Силах Украi"ни, на який покладаються завдання органiзац11, 
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• •v координацн та методичного заоезпечення заходш з впровадження технологш 
iмiтацiйного моделювання в систему пiдготовки вiйськових фахiвцiв, а також 
заходiв щодо розвитку системи iмiтацiйноrо моделювання в Збройних Силах 
Укра'iни. 

1.2. У св01и дiяльностi центр керуеться Конституцiею та законами 
Украiни, актами Президента Украi'ни, Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, наказами 
Мiнiстерства (Мiнiстра) оборони Укра'iни, iнших центра.пьних органiв 
виконавчо1 влади, наказами (директивами, розпорядженнями) . начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил Украlни, начальника 
унiверситету, а також цим Положениям .. 
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вносити пропозидiI щодо оптимiзацiУ органiзацiйно-штатно1 структури 
центру; 

брати участь у засiданнях дорадчих i колегiальних органiв, нарадах у разi 
розгляду питань, що належать до комnетенцii: центру; 

брати участь у конкурсах на замiщення вакантних посад в унiверситетi. 

5. Порядок розроблення Положения

5.1. Положения про центр розроблясrься i пiдписусrъся начаJrьником 
центру та затверджусться начальником унiверситету. 

5.2. Положения погоджуеться у встановленому порядку iз вiдповiдними 
посадовими особами унiверситету. 

5.3. Змiни i доповнення до Положения вносяться начальником центру та 
затверджуються начальником уншерситет у встановленому порядку. 




