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СТРАТЕГІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ UGV 

 

Аналіз досвіду держав-членів НАТО свідчить про необхідність побудови стратегії 

стандартизації наземних роботизованих комплексів та автономних систем зброї із штучним 

інтелектом на основі поетапного вирішення відповідних проблем.  

Метою доповіді є обґрунтування змісту та послідовності етапів реалізації  національної 

стратегії стандартизації у сфері безекіпажних сухопутних платформ. 

На першому етапі пропонованої стратегії найвищий пріоритет необхідно надати 

відповідному оновленню діючих оперативних стандартів з внесенням змін до доктринально-

організаційних складових національної системи DOTMLPFI. Паралельно має бути розпочата 

розробка ключових технічних стандартів, перш за все таких, що стосуються випробувань 

систем UGV. Річ у тім, що чимало компаній вже розробили зразки безекіпажних платформ, і 

необхідно відібрати з них найбільш придатні до військового використання та виявити такі, 

що заслуговують подальшого удосконалення.  

Офіційне прийняття технічних стандартів має стати змістом другого етапу реалізації 

зазначеної стратегії. При цьому одночасно слід продовжити затвердження нових 

операційних нормативів, розуміння потреби в яких виникло у контексті технічної 

стандартизації. Основними напрямами подальшої нормотворчої діяльності у технічній сфері 

має бути розробка загальних стандартів архітектури, інтерфейсів, інформаційного обміну, 

взаємосумісності з іншими пілотованими та безекіпажними платформами, у тому числі UGV 

з БПЛА. Технічна стандартизація має забезпечити здатність UGV „підключатися” до 

існуючих та майбутніх мереж C2/С4I, забезпечити безпеку експлуатації UGV, зокрема у 

кібернетичній сфері. В той же час слід врахувати, що стандарти певним чином 

перешкоджають інноваціям, і тому необхідно періодично змінювати вже прийняті 

оперативні та технічні стандарти, підлаштовуючи їх під розвиток технологій. Цей  

трудомісткий процес повинен розпочатися в рамках третього  етапу стандартизації. 

Крім того, на національному та міжнародному військових рівнях важливо чітко 

розмежувати велику кількість визначень і термінів для роботів/робототехніки, безпілотних 

систем і пов’язаних з ними систем/компонентів та атрибутів, щоб уникнути загальної 

плутанини. Цей процес слід також завершити відповідним стандартом. 

Необхідно буде запровадити нові нормативи для операторів та програмістів, затвердити 

специфічний набір професійних навичок для експертів у галузі безпілотних систем. 

Хоча існують численні переваги використання безекіпажних систем для забезпечення 

підтримки військ, слід також враховувати виклики, які будуть пов’язані з можливим 

продовженням поширення експлуатації різних типів таких систем. Тому для успішних 

операцій з логістичної підтримки вирішальною буде розробка стандартів щодо джерел 

живлення UGV, їх зброї, боєприпасів, обладнання та обслуговування.  

Увесь зазначений комплекс завдань має бути спланований та скоординований з метою 

формування системи систем стандартів [1] як кінцевого завдання стратегії стандартизації. 

Тільки такий підхід дозволить уникнути хаотичності та фрагментарності у розробці 

стандартів, забезпечить ефективність та синергію їх впровадження в інтересах розвитку 

спроможностей UGV і оснащених ними військових підрозділів в складній ієрархії місій та 

перспективних сценаріїв бойових дій. 
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