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В теперішній час найбільш затребуваним засобом реалізації інтегрованої 
логістичної підтримки життєвого циклу високотехнологічної продукції, 
наприклад зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) є CALS-концепції 
(Continuous Acquisition and Life Cycle Support concept). Флагманом цього 
напрямку залишаються Сполучені штати Америки, де вона зародилася ще в 
середині 80-х років ХХ ст. Для інших країн, не зважаючи на дуже високий 
рівень стандартизації у цій сфері, існують національні особливості 
імплементації CALS-концепції в практику менеджменту життєвого циклу 
зразків високотехнологічної продукції. Виявлення викликів, що виникали у 
європейських партнерів на шляху впровадження CALS-концепції є дуже 
важливим для застосування цих технологій та систем у вітчизняному обороно-
промисловому комплексі та силових структурах. Розглянемо та узагальнимо 
досвід впровадження інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу 
зразків ОВТ на основі CALS-технологій та систем у Французькій Республіці, 
Іспанії, Італії та Німеччині [1-4 та ін.]. 

Досвід Французької Республіки показує нам, що спочатку стандарти ISO 
та внутрішні стандарти та специфікації NATO потрібно приймати без 
примусового правозастосування та лише через деякий час робити їх 
обов’язковими для усіх учасників життєвого циклу ОВТ. В Іспанії спеціалісти 
приділяють значну увагу прозорості ціноутворенню життєвого циклу зразків 
ОВТ. В Збройних Силах Італії перспективним вважається до так званої 
логістика ефективності – performance-based logistics. Так що армія не зразок 
озброєння, а результат виконання поставленої задачі із певною ефективністю, 
набір показників (метрика) для оцінки якої визначений заздалегідь. На 
початковому етапі розвитку CALS-концепції в Україні дуже важливим є досвід 
Німеччини де існує CALS-форум – майданчик, що об’єднує спеціалістів в цій 
сфері. 
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