
Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2022 
Тези дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції 

85 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВО-МЕТРОЛОГІЧНОГО 

СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ЗРАЗКІВ 

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОТРЕБ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

д-р військ. наук, с. н. с. В.Г. Малюга, канд. військ. наук, доц.               

В.В. Шулежко, Харківський національний університет Повітряних 

Сил імені І. Кожедуба, м. Харків; д-р техн. наук, проф. 

О.В. Коломійцев, Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут", м. Харків; В.М. Бойко, Метрологічний 

центр військових еталонів Збройних Сил України, м. Харків; 

Ю.М. Живець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і 

сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів 

Відповідно до метрологічної експертизи зразків і комплексів 
озброєння та військової техніки (ОВТ) оцінка правильності прийнятих 
технічних рішень з питань метрологічного забезпечення (МлЗ) зразків ОВТ 
виконується шляхом проведення метрологічної експертизи документації 
(МЕД) дослідних зразків ОВТ. 

У доповіді розглянуто процес організації та проведення МЕД на 
зразки ОВТ та висвітлені проблемні питання, що виявлені у науковій, 
нормативно-методичній, кадровій, організаційній та економічній галузях. 
Зазначено, що існує нагальна потреба комплексного вирішення зазначених 
проблем у напрямку продовження підвищення ефективності наукової та 
науково-технічної діяльності, яка спрямована на впровадження системи 
військово-метрологічного супроводження (ВМлС) розробки (модернізації) 
зразків ОВТ на всіх етапах (стадіях) їх життєвого циклу. 

Таким чином, для вирішення проблемних питань військово-
метрологічного супроводження розробки сучасних зразків ОВТ для потреб 
Збройних Сил України запропоновані основні шляхи щодо удосконалення 
складових ВМлС, а саме: 

 науково-методична основа ВМлС – за рахунок розроблення 
єдиного системного підходу щодо здійснення супроводження зразків ОВТ, 
що створюються (розроблюються або модернізуються); 

 організаційна основа ВМлС – за рахунок удосконалення 
організаційно-штатної структури метрологічних служб різних рівнів; 

 нормативна основа – за рахунок розроблення нормативних і 
керівних документів різних рівнів. 

Отже, стосовно нормативної документації, яку потрібно розробити, 
необхідно чітко розставити акценти на наступних моментах щодо: об’єктів 
ВМлС та змісту заходів з ВМлС, що повинні бути виконані на кожному з 
етапів створення (розробки або модернізації) зразків ОВТ, а також форм 
проведення ВМлС та основних учасників процесу його організації та 
проведення. 


