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Д

ержавне підприємство
«Харківськ е
конструкторське бюро
з
машинобудування
імені О. О. Морозова»
(ДП «ХКБМ») засновано в 1927 р. Це єдиний в Україні та добре
відомий за її межами
науковий та інженерний центр. Основним
напрямом діяльності
підприємства є розробка, модернізація та виробництво сучасних зразків бронетанкової техніки, артилерійських систем, бойових модулів
і тренажерних комплексів для сухопутних військ.
За безпосередньою участю Олександра Олександ
ровича Морозова, який очолював підприємство з 1940
по 1976 р., був створений найкращий танк Другої світової
війни — Т-34, а також велика кількість інших зразків бронетанкової техніки.
З ініціативи О. О. Морозова та проф. Віталія Прокоповича
Аврамова, в Харківському політехнічному інституті у 1972 р.
була створена кафедра колісних і гусеничних машин.
Головним підсумком діяльності ДП «ХКБМ» впродовж
останніх років є:
– розробка сучасного, на рівні кращих світових аналогів,
українського танка БМ «Оплот» із замкнутим циклом
його виробництва в Україні;
– розробка комплексних динамічних тренажерів екіпажів різноманітних ББМ на базі мікропроцесорної техніки та сучасних інформаційних технологій;
–
модернізація раніше виготовлених танків Т-64Б/БВ
для потреб Збройних сил України (нова назва —
БМ «Булат»);
–
розробка нового вітчизняного бронетранспортера
БТР-4Е;
– розробка сімейства машин на базі бронетранспортера
БТР-4Е. Серед них: командирська, командно-штабна,
медична, броньована ремонтно-евакуаційна машини;
–
створення тактичної бойової колісної машини
«Дозор-Б» (з формулою 4х4).
Низка робіт відзначені Державними преміями України
в галузі науки і техніки.
У ДП «ХКБМ» працюють два доктори і 14 кандидатів технічних наук, 18 лауреатів Державної премії України
в галузі науки і техніки, один стипендіат Харківської обл
держадміністрації.
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S

tate Enterprise
«Kharkiv Morozov
Machine
Building
Design
Bureau (SE «KhMDB»)
was founded in 1927.
SE «KhMDB» is the
only of its kind in
Ukraine and is a well
known scientific and
engineering
center
beyond its borders.
The main area of business of the company is
development, modernization and production of modern
samples of armoured vehicles, artillery systems, combat
modules and simulator complexes for land forces.
With direct participation of Oleksandr Oleksandrovych
Morozov who headed the company from 1940 till 1976
the best tank of World War II — T-34 was created, as well
as many other examples of armoured vehicles. At the initiative of O. O. Morozov and Professor Avramov Vitaliy
Prokopovych, the Department of Wheeled and Tracked
Vehicles was created in Kharkiv Polytechnic Institute in
1972.
The main outcome of the activity of SE «KhMDB» in
recent years is:
– development of a modern, at the level of the best world
analogues, Ukrainian tank BM «Oplot» with a closed cycle
of its production in Ukraine;
– development of complex dynamic simulators of crews of
various ACV based on microprocessor technology and
modern information technologies;
– modernization of previously produced tanks T-64B/BV for
the needs of the Armed Forces of Ukraine (new name is
BM «Bulat»);
– development of new domestic armoured personnel carrier BTR-4E;
– development of a family of machines on the basis of an
armoured personnel carrier BTR-4E. Among them: commander, command post, medical, armoured recovery
and repair vehicles;
– creation of a tactical military wheeled vehicles «Dozor-B»
(with formula 4x4).
A number of works is awarded with the State prizes of
Ukraine in Science and Technology. 2 Doctors and 14 PhDs
in Technical Sciences, 18 Laureates of the State prize
of Ukraine in Science and Technology, a fellow of Kharkiv
Regional State Administration work for SE «KhMDB».
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