
ОБГРУНТУВАННЯ 

створення Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО 

у сфері випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки 

 

Перехід на стандарти НАТО, побудова сектору безпеки і оборони та оборонно-

промислового комплексу, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських 

держав та держав – членів НАТО, на сьогодні є головним завданням для України, що 

визначено, зокрема, у Стратегічному оборонному бюлетені України, схваленому Указом 

Президента України від 6 червня 2016 року № 240, Воєнній доктрині України, 

затвердженій Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555, та Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженій Указом Президента України 

від 14 березня 2016 року № 92. 

Визначення раціональних варіантів побудови міжнародної кооперації в безпековій 

сфері, впровадження у виробництво оборонної продукції стандартів НАТО та ЄС, 

відповідне удосконалення експериментально-випробувальної бази (як ЗС України так і 

підприємств промисловості) потребують активізації обміну досвідом та інформацією між 

відповідними структурами України та країн-членів НАТО та ЄС. При цьому, важливим 

питанням, що потребує вирішення, є створення необхідних умов для проведення даної 

роботи (в першу чергу – виділення та обладнання відповідних приміщень). 

Враховуючи успішне функціонування та перспективи розвитку у м. Чернігові 

єдиної у Збройних Силах України унікальної науково-дослідної установи з багаторічним 

досвідом діяльності з випробувань озброєнь – Державного науково-випробувального 

центру Збройних Сил України, а також наявність у місці розташування ДНВЦ ЗСУ 

вільних фондів приміщень обумовлюють доцільність створення на його базі органу з 

координації та методичного супроводження співпраці з країнами НАТО та ЄС, а 

саме – Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і 

сертифікації ОВТ, який зможе стати акумулюючим центром європейського та світового 

досвіду роботи військово-промислового комплексу та підприємств оборонного сектору. 

Створення Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань 

і сертифікації ОВТ сприятиме поширенню та імплементації нормативно-правових норм 

країн НАТО та ЄС в Україні. 

Довідково. Важливим кроком у розвитку ДНВЦ ЗСУ є підвищення статусу 

установи шляхом реорганізації у Державний науково-дослідний інститут випробувань і 

сертифікації озброєння та військової техніки. Створення Інституту, який враховуючи 

його міжвідомчий статус, працюватиме не лише в інтересах Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України, але й Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, матиме значний 

позитивний ефект для всього сектору економіки нашої Держави.  

Діяльність Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації 

озброєння та військової техніки оснащеного потужною лабораторно-випробувальною 

базою, буде також охоплювати потреби підприємств Державного Концерну 

“Укроборонпром”, “Ліги оборонних підприємств України”, “Асоціації виробників ОВТ 

України” та інших підприємств, надавши їм змогу проведення всіх видів випробувань на 

базі Інституту, що дозволить прискорити час прийняття на озброєння новітніх зразків 

ОВТ та призведе до економії коштів, які в свою чергу можливо буде спрямувати на 

подальший розвиток підприємств промисловості та покращення рівня оснащення 

силового блоку Держави.  



Функціонування зазначеного Центру дозволить: 

проводити роботу з адаптації національної нормативно-технічної бази з питань 

випробувань (сертифікації) оборонної продукції; 

проводити міжнародні конференції (семінари, круглі столи) з обміну досвідом 

організації, проведення та забезпечення випробувань (сертифікації) ОВТ у країнах НАТО 

та ЄС за участю представників міжнародних організацій, вітчизняних та закордонних 

підприємств промисловості будь-якої форми власності, державних органів влади країн 

НАТО та ЄС, недержавних (громадських, суспільних) організацій (установ); 

ознайомлювати представників іноземних делегацій зі здобутками вітчизняних 

підприємств військово-промислового комплексу та тактико-технічними 

характеристиками новітніх українських зразків ОВТ, що сприятиме їх просуванню на 

світові ринки озброєння та призведе до економічного зростання всього оборонно-

промислового сектору; 

проводити брифінги (наради, переговори) за участю представників країн НАТО з 

метою визначення форм, напрямків та завдань співробітництва у сфері випробувань та 

сертифікації ОВТ, розвитку експериментально-випробувальної бази та спільного 

використання науково-технічних потенціалів (випробувальних можливостей); 

проводити заходи з підготовки персоналу до випробувань (демонстраційних 

показів) зразків ОВТ іноземного виробництва; 

проводити навчання персоналу з питань організації, проведення та забезпечення 

випробувань (сертифікації) ОВТ за стандартами НАТО та ЄС; 

створити та використовувати електронну інформаційно-довідкову базу даних 

(нормативних, інформаційних, звітних, аналітичних документів, методичних посібників 

та керівництв країн НАТО та ЄС з питань організації, проведення та забезпечення 

випробувань ОВТ) тощо. 

Розмістити означений Центр пропонується у будівлі №3 військового містечка №1 

м.Чернігова (колишній клуб військової частини А4114, яка розформована у 2004 році) 

загальною площею 2515 м² та актовим залом на 450 глядацьких місць, що потребує 

ремонтно-відновлювальних робіт за програмою КЕКВ 3132.  

Відновлення вказаної будівлі також дозволить: 

організувати роботу клубу і музею Державного науково-випробувального центру 

Збройних Сил України з метою проведення заходів наукової та науково-технічної 

діяльності, міжнародних робочих зустрічей за участю представників НАТО, керівництва 

Збройних Сил України, представників оборонної промисловості, ознайомлення 

іноземних делегацій з культурною спадщиною Чернігівського регіону та історією 

України, особливо з подіями Антитерористичної операції на сході нашої Держави; 

розмістити Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України, який на даний 

час знаходиться в орендованому приміщенні на території збірного пункту Чернігівського 

обласного військового комісаріату; 

творчим колективам Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил 

України (м. Чернігів) проводити репетиції на професійній сцені (на даний час відсутня); 

за підтримки органів місцевого самоврядування розгорнути музеї авіації та 

космонавтики Чернігівщини і воїнів АТО Чернігівщини; 

здійснювати заходи інформаційно-пропагандистського і культурологічного 

забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей всього Чернігівського гарнізону. 


