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Сьогоденні тенденції розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ) в 

арміях провідних країн світу направлені на істотну зміну поколінь. Створені 

нові зразки ОВТ відрізняються високою ефективністю за рахунок викорис-
тання новітніх досягнень у інформаційних технологіях та штучного інтелекту. 

Для досягнення якісних параметрів сучасних зразків ОВТ суттєво зростають і 

вимоги до них, а також і витрати на науково-технічні дослідження, розробку, 

випробування та їх виробництво. 

При цьому, зразок ОВТ проходить ряд етапів створення від початку дос-

ліджень, з визначенням вимог до нього, до закінчення – його експлуатації. Ви-

значення (перевірки) тактико-технічних характеристик випробовуваного зра-

зка ОВТ відповідно до вимог тактико-технічного завдання в різних умовах 

здійснюється із застосуванням метрологічного забезпечення (МлЗ). 

Військово-метрологічне супроводження (ВМлС) розробки (модернізації) 

зразків ОВТ є необхідною складовою частиною нормативно-правової системи 
їх науково-технічного супроводження. Так, ВМлС визначається як цілеспря-

мований процес організації проведення і координації заходів (обліку і конт-

ролю результатів їх виконання) у сфері розробки ОВТ та на усіх подальших 

етапах їх життєвого циклу, які проводяться під керівництвом Замовника ОВТ, 

при безпосередній участі його науково-дослідних установ, підрозділів і служб 

у взаємодії та спільно з організаціями промисловості. 

Метою роботи є розробка пропозицій щодо вирішення проблематики 

військово-метрологічного супроводження розробки (модернізації) зразків 

озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України. 

В доповіді проведено аналіз існуючих проблемних питань з організації та 

проведення МлЗ розробки (модернізації) зразків ОВТ та надані пропозиції 

щодо подальших напрямків вдосконалення ВМлС. 
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