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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО МІСТЯТЬ
ЕЛЕМЕНТИ ТА МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, В ОБОРОННІЙ СФЕРІ
В статті розглядається сучасний стан та тенденції розвитку технологій, методів та засобів штучного інтелекту стосовно застосування їх в оборонній сфері, приведені їх відмінні ознаки відносно традиційних зразків та технологій, що використовуються в оборонній сфері на даний момент. Виділені ключові проблеми в цій предметній області, що мають прикладну направленість та потребують свого вирішення. Визначено, що до основних відмінних ознак концепції штучного інтелекту відноситься використання його
технологій та методів в якості одних з основних засобів боротьби із слабкою структурованістю інформації щодо оперативно-тактичної обстановки на полі бою та в умовах застосування засобів протиборства
та збройної боротьби. Дослідження в області штучного інтелекту вказують на те, що їх результати доцільно використовувати при визначенні та реалізації напрямків подальшого розвитку систем управління
силами і засобами збройної боротьби. Значна увага має приділятись аналізу узагальненого досвіду розробки
інтелектуальних інформаційних технологій в передових закордонних країнах та їх застосуванню в оборонній сфері. Практична реалізація концепції ситуаційного управління на основі сучасних інтелектуальних
технологій припускає використання методів штучного інтелекту в якості основних засобів підтримки
прийняття рішення в умовах слабкої інформаційної обізнаності про стан зовнішнього середовища, що зумовлює необхідність комплексного застосування технологій обробки знань, нечіткої логіки та нейромережевих методів для вирішення задач обробки неструктурованої інформації про стан оперативно-тактичної
обстановки на полі бою. Даний матеріал доцільно використовувати при визначенні заходів щодо визначення
шляхів вдосконалення системи озброєння і військової техніки, як на середньострокову, так і довгострокову
перспективу її розвитку, стосовно подальшого розвитку системи управління, силами та засобами збройної
боротьби і її засобів (комплексів).
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Вступ
Постановка проблеми. Зразки озброєння та
військової техніки (ОВТ), побудовані відповідно до
традиційних принципів дії та фізичної (поелементної) побудови, невпинно приближуються до своїх
граничних можливостей, що зумовлює необхідність
пошуку та застосування нетрадиційних підходів при
подальшому розвитку ОВТ та інших принципів побудови і використання засобів протиборства та
збройної боротьби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
представленій предметній області існують наступні
два напрямки роботи.
Першим є створення зразків ОВТ на основі тих
фізичних принципів дій, які до цих пір не використовувались, проте зараз в повній мірі застосовуються в оборонній сфері, а також впровадження елемен-

тів, методів та технологій штучного інтелекту в
практику вирішення задач оборонної сфери.
Серед зброї заснованої на "нових" принципах
дії на об’єкт, впливу та ураження (нетрадиційних
видів озброєння (НВО)) найбільш приближеними до
вимог сучасного світу виявились зброя направленої
енергії і нелетальної дії, а також роботехнічного
комплексу військового призначення [1–3]. Створення принципово нових наукомістких та високотехнологічних зразків НВО набуде важливого значення,
оскільки їх впровадження у складі систем озброєння
збройних сил буде сприяти якісному стрибку в підвищенні ефективності виконання ними свого функціонального призначення в умовах постійного погіршення оперативно-тактичної обстановки.
Проте, цей інноваційний напрямок діяльності,
що був достатньо ефективним в області свого цільо-
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вого призначення, не забезпечує рішення інших важливих задач в оборонній сфері.
Другим, не менш привабливим напрямком виконання роботи проблемного характеру, виявився
напрямок, що містить у собі використання методів,
технологій і засобів штучного інтелекту [8–14]. Цей
напрямок тісно пов'язаний з наведеними вище нетрадиційними видами озброєння, виходячи за рамки
його застосування в області вирішення задач в умовах слабкої структурованості інформації, яка буде
використовуватися при прийнятті управлінських та
інших рішень, а також при управлінні засобами
збройної боротьби в умовах невизначеності. Остання умова вимагає необхідності в орієнтуванні не
тільки на природній інтелект особи, що приймає та
реалізує рішення, але і на застосування таких принципів, як:
принципу ситуаційного управління;
принципу організації процедур логічного виводу на основі використання різноманітних технологій
обробки знань;
принципу організації процесу самонавчання;
принципу побудови інтелектуального людиномашинного інтерфейсу;
принципу ієрархічної побудови інтелектуальних систем та ін.
На сьогоднішній день перспективною теоретичною основою впровадження наведених принципів
в практику рішень різноманітних задач, в тому числі
і задач оборонного характеру, є технології нечіткої
логіки та технології нейронних мереж, які у порівнянні з іншими технологіями дуже зручні та продуктивні при створенні інтелектуальних регуляторів
спостережних приводів систем управління складними технічними приладами, мобільними роботами,
безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та ін.
Необхідність отримання важливих результатів на
основі апріорно неповної та нечіткої інформації обумовлює доцільність практичного застосування методів та технологій штучного інтелекту, який забезпечує
можливість обробки знань в подібних умовах.
Зокрема, створення БПЛА різного типу та призначення, необхідність підвищення автономності їх
застосування, розширення діапазону тактикотехнічних та експлуатаційно-технічних характеристик БПЛА передбачає розробку нового покоління
бортових систем управління, що забезпечують можливість функціонування в умовах швидкої зміни
повітряної обстановки при випадкових змінах навколишнього середовища та інших фактах невизначеності. Це обумовлює необхідність комплексного
використання сучасних інтелектуальних технологій
в безпілотній авіації [4; 6; 8].
Що стосується сучасної пілотованої авіації, то
в ній міцно закріпилось поняття "бортового інтелекту", під яким розуміють сукупність алгоритмів бор8
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тової електронно-обчислювальної машини (БЕОМ)
та алгоритмів діяльності екіпажу, що дозволяє більш
адекватно та своєчасно оцінити оперативнотактичну обстановку, що складається на поточній
ділянці польоту (вимога ситуаційної свідомості),
забезпечувати координацію взаємодії різних за комплектністю бортових підсистем (навігації, управління польотом, цілевказівок та управління високоточною зброєю та ін.), контролю, діагностування та
реконфігурацію апаратного та програмного забезпечення БЕОМ з метою забезпечення більш гарантованого виконання поставленого польотного завдання [4–8].
На даний момент в провідних країнах світу
проводяться роботи широкого спектра в області
створення інтелектуальних систем різних типів та
різного призначення – підтримки прийняття рішень,
обробки та розпізнавання неоднозначної інформації,
діагностування та автоматичного управління. Принциповою відмінністю таких систем є робота із знаннями в тій чи іншій предметній області [15–17].
В поєднанні із сучасним рівнем розвитку елементної бази та засобів обчислювальної техніки,
стає можливим впровадження процедури обробки
знань в контур створюваних систем, забезпечення
високої якості їх роботи в умовах нестабільності,
нечіткості та невизначеності вхідної інформації.
Оскільки функціонування інтелектуальної системи передбачає безпосереднє звернення до бази
знань, то безсумнівно є актуальними достатньо важкі та специфічні задачі їх автоматичного формування, поповнення та узагальнення.
В рамках концепції ієрархічної побудови інтелектуальних систем управління велика увага приділяється питанням обробки сенсорної інформації із
застосуванням тих самих технологій, які використовуються для вирішення задач виконавчого, тактичного, оперативно-тактичного та стратегічного рівнів. Подібний підхід є достатньо перспективним з
точки зору уніфікації програмно-апаратних засобів,
що входять до складу інтелектуальних систем
управління різних типів та призначення [18].
Головна архітектурна особливість, яка відрізняє інтелектуальну систему від системи, побудованої за традиційною схемою, пов’язана із впровадженням механізмів зберігання та обробки знань
для реалізації здібності з виконання покладених на
неї функцій, у невизначених умовах та при випадковому характері зовнішнього впливу. До них можливо віднести непередбачувану зміну цілі, експлуатаційних характеристик системи та об’єкта управління, параметрів зовнішнього середовища та ін. Окрім
того, склад системи, за необхідності, може доповнюватись засобами самонавчання, що забезпечують
узагальнення набутого досвіду, та на цій основі поповнюватись знаннями. Таким чином, визначення
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основних напрямків використання технологій із застосуванням методів та технологій штучного інтелекту в оборонній сфері має актуальний характер.
Мета статті – визначення основних напрямків
використання технологій із застосуванням методів
та елементів штучного інтелекту в оборонній сфері.

Виклад основного матеріалу
Штучний інтелект відокремився із таких традиційних областей обґрунтування раціональної діяльності як системний аналіз, дослідження операцій,
теорія прийняття рішень та ін.
Штучний інтелект є одним із нових напрямків
розвитку прикладної науки. Властивості цього напрямку можливо визначити як напрям діяльності,
що проявляється в здібності за допомогою інформаційних (не обов’язково комп’ютерних, а в майбутньому можливо біоінформаційних) систем застосовувати практичні додатки раціональних рішень у
наперед необмеженому числі різноманітних ситуацій, в тому числі (можливо перед усім) в умовах
невизначеності (слабкої структурованості інформації). Визначальним тут є можливість приймати рішення без безпосередньої прямої та активної участі
людини в будь-якій ситуації. Це значно ширше, ніж
просто підтримка рішення, враховувати вподобання
особи, що приймає рішення, обирати цілі на онові
програми, розробленої людиною, в якій ці цілі вже
класифіковані та прописані їх характеристики. Для
цього необхідно, щоб система штучного інтелекту
раціонально (тобто розумно з точки зору людини)
реагувала на будь-які слабко чи сильно формалізовані ситуації, що не входять в заздалегідь продуманий алгоритм. Для цього, в свою чергу, необхідно,
щоб дана система була адаптивна (пристосовувалась
до будь-яких умов), інтуїтивна (використовувала в
процесі мислення не тільки дискурсивне мислення,
але і застосовувала нестандартне мислення, кроки
на основі "осяяння", "миттєвого охоплення проблеми") та найголовніше, мала властивість щодо самонавчання (самопрограмування), здібною в ході використання неструктурованої, нечіткої (розмитої)
інформації до самонавчання та перебудови принципів своєї поведінки (в тому числі і принципів адаптації та інтуїції).
До основних технологій, засобів та методів, які
на теперішній час входять в теорію та практику
штучного інтелекту та вже активно застосовуються,
відносять нейронні мережі, формальну семантику,
мультиагентне моделювання, нечітку логіку, "м’яке"
обчислення, можливо-імовірнісну оптимізацію та
деякі інші технології. В останній час широко застосовуються гібридні моделі, що поєднують два чи
більше методів штучного інтелекту. В тому числі,
особливу популярність отримали гібриди на основі
теорії нечітких множин та нейронних мереж, а та-

кож аналітичні системи нового покоління "Nextgeneration Analytic", що об’єднують багатомовні
технології формалізації знань, технології ієрархічної
еволюції та мультиагентних систем [8–9; 13].
Всупереч очікуванням, кількість та потужність
методів штучного інтелекту в даний період часу
залишається і досі недостатньою. Але, не звертаючи
уваги на це, навіть за рахунок небездоганних технологій, штучний інтелект вже в найближчий час забезпечить приріст ефективності діяльності в таких
областях військової справи як:
моделювання, ведення бойових дій та обґрунтування складу сил та засобів, що застосовуються;
функціонування інтегрованих систем розвідки
та управління, дистанційно-керованих, розвідувально-ударних бойових комплексів, робототехнічних
систем військового призначення та ін.;
управління мобільними розподіленими системами бойової охорони заданих кордонів та об’єктів;
використання тренажерів, навчаючих систем та
ін.
При цьому найбільшим досягненням є інтелектуальні технології ситуаційного управління воєнними роботами, ударно-розвідувальними безпілотними
літальними апаратами, розвиток математичних методів інтелектуального пошуку та аналізу інформації, в тому числі розвідувального характеру, розвиток теорії та методів прийняття рішень в складній
динамічній ситуації в реальному масштабі часу.
В більш далекій перспективі особливе значення
надається поєднанню нано-, біо-, інфо- та когнітивних (НБІК) технологій в НБІК-конвертовані технології. В даному симбіозі нанотехнології будуть давати можливість створювати матеріали "під замовлення" шляхом атомно-молекулярного конструювання, біотехнології – впроваджувати в конструювання неорганічних матеріалів біологічної частини і
таким чином отримання гібридних матеріалів (нанобіосенсорів). Інформаційні технології дадуть можливість в такій гібридній формі "підсадити" в систему інтегральної схеми "інтелектуальний" матеріал,
що дасть змогу отримати принципово нову інтелектуальну систему. Когнітивні технології, котрі базуються на вивченні функції мозку, механізмів свідомості, поведінці живих організмів, розробляють алгоритми, які фактично будуть "одушевляти" створювані системи, наділяючи їх такими (а із часом і
більш глибокими) подібними функціями мислення.
Дуже імовірно, що вже у найближчий час це
дозволить створити:
високошвидкісні прямі інтерфейси між людським мозком та машинами;
зручні мобільні сенсори та комп’ютери, що покращують обізнаність кожного військовослужбовця
про стан здоров’я, оточуюче середовище, потенційні
загрози;
9
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системи конструювання об’єктів (ОВТ, фортифікаційних побудов, умови життєзабезпечення та
ін.) з екологічно чистих, енергоефективних матеріалів з точно заданими властивостями, включаючи
можливість адаптації їх до зміни умов;
"розумні" бойові та транспортні засоби, "інтелектуальні" матеріали, що пристосовуються, невразливі інформаційні мережі, розвідувальні системи
нового покоління, ефективні засоби проти біологічних, хімічних та радіологічних атак та ін.
Не викликає сумніву, що системи штучного інтелекту, основані на таких технологіях та з такими
властивостями, в майбутньому будуть застосовуватися не тільки для управління рухом окремих зразків ОВТ на основі "технічного зору" та моделей
групового управління, але і в наступних сферах діяльності збройних сил:
військового будівництва;
щоденної діяльності військ;
підтримки бойової готовності, розвитку системи озброєння держави;
дії в збройних конфліктах;
функціонування (в тому числі здійснення маневру, перенесення точки вогню та ін.) зразків та комплексів ОВТ, систем озброєння військ та військових
формувань;
тилових та інших видів забезпечення.
По відношенню до конкретних напрямків застосування штучного інтелекту в військовій справі
можливо відмітити, які в даний період часу існують
значні проблеми, пов’язані з експоненціальним зростом об’ємів інформації, її невизначеністю та слабкою структурованістю.
З врахуванням психофізіологічних процесів та
процесів мислення, а також інших обмежень можливостей людини (особи, що приймає рішення),
роль автоматизації в прийнятті рішення (тільки в
алгоритмізованих та формалізованих ситуаціях) буде зростати, внаслідок чого виникає потреба у використанні інтелектуальних систем планування та
управління повсякденною та бойовою діяльністю в
режимі реального часу в динамічному середовищі із
можливістю перетворення не структурованих масивів даних у знання, готові до безпосереднього використання.
Іншим напрямком використання штучного інтелекту в військовій справі можуть бути системи
ОВТ, такі як:
комп’ютерні системи, що здібні до самонавчання, придатні до обробки не структурованої інформації за сучасними та перспективними матеріалами, електронно-елементної бази, промисловими
технологіями, окремими деталями, вузлами та агрегатами, здійснення їх поєднання та сполучення (енергетичного, матеріального, інформаційного та ін.) в
зразках ОВТ;
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високопродуктивні обчислювальні інтелектуальні системи для пришвидшеної розробки зразків
ОВТ із врахуванням інформації про можливості застосування нових, невідомих раніше засобів атаки
противника в загрозливий період;
інтелектуальні програмно-технічні комплекси
створення засобів захисту, адаптації до нестабільних
параметрів обстановки, що змінюють властивості
під впливом вражаючих факторів сучасної зброї та
ін.
При цьому оцінка бойової ефективності зразків
(комплексів, систем) ОВТ угруповань військ (сил),
та їх засобів, що розробляються, може проводитись
шляхом інтелектуального мультиагентного моделювання.
Вирішення питань щодо управління рухом, нанесення вогневих ударів, укриття та захисту ОВТ,
що активно розвиваються в теперішній час з використанням "технічного зору", в майбутньому набуде
ще більшого розвитку та призведе до автономного
функціонування не тільки окремих зразків (комплексів, систем) ОВТ, але і таких як:
інтелектуальні системи моніторингу, розвитку
та управління;
розвідувально-ударні комплекси;
бортові
системи
управління
рухомими
об’єктами та високоточною зброєю;
робототехнічні комплекси військового призначення, в тому числі БПЛА;
мобільні розподільчі системи бойової охорони
заданих кордонів та об’єктів;
комплекси протиповітряної та протиракетної
оборони;
системи озброєння видів збройних сил, родів
військ та збройних сил в цілому.
В найближчий час буде продовжуватись удосконалення технологій інтелектуального аналізу
зображень, удосконалення технічного зору за рахунок розвитку методів та алгоритмів оцінки характеристик моделей при малій кількості спостережень,
оперативного формування коректуючих фільтрів за
малими фрагментами "знакових об’єктів" на зображеннях та ін.
В майбутньому з’являться технології маніпулювання діями не тільки традиційних, але і перспективних зразків озброєння, таких як ударнорозвідувальні нано-роботи, мобільні нано-датчики
розвідки обстановки в цілому та із деталізацією
об’єктів, хмари біомеханічних мікроорганізмів та ін.
Наступним напрямком застосування штучного
інтелекту у військовій справі можуть стати інтелектуальні технології голосового управління літальними апаратами, робото-технічними комплексами,
іншими зразками ОВТ, в тому числі методи розпізнавання голосових команд незалежно від рівня зовнішніх шумів, акценту та спотворень голосу при
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перенавантаженнях, використання кисневої маски,
засобів індивідуального захисту, засобів голосового
управління радіозв’язком обладнання літальних
апаратів, робото-технічних комплексів в умовах
акустичного шуму з великою інтенсивністю. В найближчий час даний напрямок буде розвиватись
шляхом створення робастних методів розпізнавання
мови в умовах обмеженої полоси частот, присутності шумів на вході системи та в каналі передачі, а
також спотворення голосу дикторів, спонтанної розмови із супроводжуючими її паузами, повторами,
запинками та з не повністю вимовленими словами,
ситуаціями перебивання особи, що розмовляє та
багатоголосся, а також технологій одночасного розпізнавання декількох мов із створенням систем перекладу усної мови з однієї мови на іншу (особливо
при перехопленні управління ОВТ противника).
Не меншу значимість у майбутній перспективі
будуть мати технології радіолокаційного спостереження, побудовані на інтелектуальних методах обробки інформації від низькочастотних радіолокаційних станцій (метрового та дециметрового діапазонів), які дозволяють виявляти найменші ознаки
наявності цілі у відбитих радіолокаційних сигналах.
Особливу значимість у військовій справі набудуть системи прийняття рішень по відсічі нападу
противника – системи аналізу факту та способу нападу противника, яка спроможна до самонавчання,
оцінки складу та характеристик зброї, що застосовується, параметрів точок ураження, втрати сил та засобів, визначення способу ефективної протидії.
Такий напрямок, як інтелектуальна підтримка
дій підрозділів тактичного рівня, вже сьогодні активно розвивається. В майбутньому кожному військовослужбовцю буде надано інтелектуальні інформаційні послуги по забезпеченню розвідувальної інформації, оцінюванню обстановки, плануванню та
управлінню бойовими діями, забезпеченню взаємодії (координації та субординації).
Перспективні можливості застосування штучного інтелекту, що пов’язані з медичним забезпеченням в сфері військової справи. В цьому напрямі
слід відмітити можливе використання роботівандроїдів для медичної евакуації в умовах впливу
противника, методи штучного інтелекту для встановлення діагнозу, лікарів-роботів для реанімації, консервативного та оперативного лікування військовослужбовців, що отримали травми та поранення. Не
менш важливими будуть інтелектуальні технології
оперативного аналізу факторів ураження термічного, баричного, біохімічного та іншого характеру,
пришвидшене виготовлення ліків та препаратів з
врахуванням характеру ушкоджень та стану потерпілого, конструювання антидотів та білків, нейтралізуючих джерела ураження токсичними речовинами та новими патогенними мікроорганізмами. При-

скорення реабілітації поранених буде забезпечене за
рахунок інтелектуальних систем управління ушкодженням внутрішніх органів, нейросистем управління протезами та ін.
Ще однією формою застосування штучного інтелекту буде оцінка стану військовослужбовця в
повсякденній та бойовій роботі. Для цього необхідно продовжити розвиток інтелектуальних алгоритмів розпізнавання та оцінки функціонального та
депресивного стану військових спеціалістів за їх
мовою, на основі фіксації пози, положення голови та
очей, що забезпечують своєчасне виявлення можливостей неадекватної поведінки військовослужбовця
та попередження його наслідків. Важливим аспектом також є удосконалення методів оцінки фізичного, психофізіологічного та психічного стану військовослужбовців при проведенні бойових дій, уточнення їм задач та корекції дій із врахуванням їх стану.
Наступний напрямок пов'язаний із вдосконаленням ергономічних характеристик ОВТ шляхом
створення біокібернетичних кабін операторів з повною інтеграцією системи життєзабезпечення військовослужбовців, із засобами інтелектуальної та психофізіологічної підтримки, адаптивних та здатних
до перебудови у відповідності із вирішуваними бойовими задачами, індивідуальними характеристиками операторів та їх фізичним станом на даний момент. Можливо, що в основу таких ергономічних
технологій буде покладено інтелектуальне біоуправління ОВТ – сприйняття управлінських команд
шляхом оцінювання змін психоматичних параметрів
операторів (стан зіниці ока, біоелектричних сигналів
тіла, провідність шкіри), а в майбутньому управління за допомогою мислення, реалізоване шляхом максимального психофізичного і психосемантичного
поєднання мозку людини та апаратно-програмної
частини штучного інтелекту.
На цей час активно продовжуються дослідження і в області створення інтелектуальних тренажерів
для навчання операторів, водіїв, льотчиків основним
правилам керування ОВТ в складній обстановці,
імітації бойових дій, оцінки психофізичного стану
осіб, що навчаються, їх можливостей дій в аварійних та інших ситуаціях.
Особливу роль в найближчому майбутньому
будуть відігравати інтелектуальні технології розвідки, засновані на методах "розумного" компонування, прив’язки, дешифрування матеріалів розвідки,
інтелектуальної обробки інформації, що отримана
від органів розвідки, в тому числі кібер-розвідки,
підготовки рекомендацій, розвідувально-інформаційного забезпечення застосування зброї. Можливо
це буде початковим етапом інформаційних війн, в
яких будуть активно використовуватись методи
збору та аналізу розвідувальної інформації, підгото11
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вки інформаційного впливу, "фейкових" новин,
прес-релізів, кібератак та ін.
В подальшому можливе збільшення кількості
напрямків та сфер застосування штучного інтелекту
у військовій справі. Усіх їх характеризує невизначеність, багатозначність рішень та їх наслідків, слабка
алгоритмізованість та формалізуємість. Треба відмітити, що більшість процесів у військовій справі є
саме такими – складними, розмитими, багатозначними. Подальший розвиток військових систем буде
тільки погіршувати проблеми використання традиційних формальних методів, які все менше і менше
можуть бути застосовані для рішення реальних задач. Прийде усвідомлення того, що не можна спрощувати задачу та пристосовувати її під готовий метод, виникне необхідність ускладнювати метод у
відповідності до задачі, яку необхідно вирішити.
При обмежених можливостях процесу мислення
людини, несуттєвої кількості "топ-менеджерів" у
військовій справі все більше будуть завойовувати
авторитет системи штучного інтелекту. Проте при
цьому, поряд із підвищенням ефективності та економічності рішень, будуть підвищуватись ризики,
пов’язані із застосуванням штучного інтелекту у
військовій справі.
Стосовно штучного інтелекту в цілому, можливими причинами виникнення ризиків буде наступне:
недоліки та обмеженість методів штучного інтелекту, що пов’язані, наприклад, з неповним обліком етичних норм;
недостатній розвиток теорії співпраці когнітивних систем, що призводить до неадекватної комунікації в системі "людина-штучний інтелект", проблеми штучного інтелекту військового призначення.
В теперішній час цілевизначеність – це прерогатива виключно людини (як, в принципі, і більшість із того, що дана система буде вирішувати в
майбутньому).
У зв’язку із тим, що застосування таких систем
штучного інтелекту буде все більш привабливим,
буде збільшуватись об’єм спряження аналогового
процесу мислення людини (яка мислить не цифрами, а образами, нечіткими поняттями) та цифрового
штучного інтелекту;
навчаюча вибірка з некоректними початковими
даними для самонавчаючих, не ергодичних методів
штучного інтелекту;
не правомірне, повсякчасне використання методів штучного інтелекту в різних сферах (наприклад, в сфері найвищого державного управління);
випадкові впливи поражаючих факторів зброї
противника на зразки (комплекси, системи) ОВТ із
технологіями штучного інтелекту;
цілеспрямований вплив противника на системи
штучного інтелекту, поражаючи фактори на матеріальні носії інформації, викриття кодів, кібер-атаки та ін.;
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випадкові відхилення траєкторії розвитку самоорганізуючих військових інтелектуальних систем
від прогнозованої траєкторії;
"свідоме" (інтелектуальне) відхилення траєкторії розвитку самоорганізуючих військових інтелектуальних систем від прогнозованої траєкторії;
виробка власних, непритаманних людству
"цінностей" військових інтелектуальних систем та
усвідомлення протидії у "власних" інтересах (повстання машин).
При цьому можливий ризик виникнення наступних наслідків:
зменшення чи не нанесення очікуваного збитку
противнику;
вихід із ладу зразків (комплексів, зразків) ОВТ
із штучним інтелектом;
нанесення несуттєвого збитку власним силам
та засобам, об’єктам та інфраструктурі.
Наведені ризики та їх наслідки особливо катастрофічні при самостійному цілевизначенні системи
"людських" функцій, якими вони будуть наділятись.
На певному етапі розвитку з метою забезпечення
можливості "раціональної поведінки" у складній
динамічній обстановці, системи штучного інтелекту
будуть наділені функцією цілевизначення. Проте,
якщо від "ушкодження мозку" штучного інтелекту в
результаті впливу хвиль вражаючих факторів зброї
можливо вберегтись параметричними та координатними методами, то захист від негативного цілевизначення встановити майже неможливо.
При розгляді граничних можливостей штучного інтелекту виникає питання про те, чи зможуть
дані методи (наприклад, нейронні мережі) "змоделювати" рішення командира на полі бою. Таким
чином, є імовірність того, що в далекій перспективі
виконати ці задачі буде неможливо.
В теперішній час розвиток штучного інтелекту
дещо зайшов у глухий кут. Це виявляється у відсутності принципово нових напрямків та відкриттів, які
б виявились "стрибком" у розвитку людства, в тому
числі і військової справи. На сьогодні спостерігається тільки поступовий розвиток, вдосконалення існуючих досягнень. Так, наприклад, не з’являлось
нічого принципово нового в розвитку нейронних
мереж (запропонованих ще у 40 – роках XX століття) та ін. Проте можливо, що масове накопичення
невеликих результатів призведе в більш далекому
майбутньому до наступного "стрибка" у розвитку та
виникне науково-технологічний прорив, що зможе
забезпечити повсякчасне використання штучного
інтелекту в практичній діяльності.
Проте і на сьогодні технології штучного інтелекту дозволяють підвищити бойову ефективність
зразків ОВТ, зменшити витрати на їх експлуатацію,
зменшити ризик поранень та загибелі людей. В цілому розвиток науково-технічного прогресу буде
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сприяти все більшому застосуванню штучного інтелекту у військовій справі.

Висновки
Інноваційний розвиток збройних сил держави
обумовлює необхідність планомірної інтеграції в їх
систему озброєння, поряд із традиційними видами
ОВТ, принципово нових нетрадиційних зразків, в
тому числі і тих, котрі містять засоби, що використовують вбудовані елементи штучного інтелекту.
Хоча це і потребує суттєвих фінансових затрат
та інших ресурсів, проте, дотримуючись тенденцій
розвитку збройних сил провідних країн світу, необхідно послідовно переходити на впровадження подібних інновацій, котрі передбачають використання
наведених сучасних засобів.
Це, в свою чергу, потребує подальшого розвитку науково-технічної, проектно-конструкторської та
виробничо-технологічної
бази
обороннопромислового комплексу.
Без неї стає неможливим створення наукомістких та високотехнологічних зразків ОВТ для потреб
збройних сил країни.
Стосовно основних напрямків застосування технологій, що містять елементи та методи штучного

інтелекту в оборонній сфері, то такими слід вважати
наступні:
моделювання, ведення бойових дій та обґрунтування складу сил та засобів, що застосовуються в
них;
організації функціонування інтегрованих систем розвідки та управління, дистанційно-керованих,
розвідувально-ударних бойових комплексів, різних
робото-технічних систем військового призначення
та ін.;
вдосконалення системи ОВТ за рахунок впровадження перспективних засобів протиборства та
збройної боротьби, в тому числі заснованих на "нових" принципах дії (нетрадиційних видів озброєння);
розробки та впровадження перспективних тренажерів та навчаючих систем та ін.
Даний матеріал, з практичної точки зору, буде
доцільним використовувати при визначенні заходів
щодо визначення шляхів вдосконалення системи
ОВТ як на середньострокову, так і довгострокову
перспективу їх розвитку, особливо в частині подальшого розвитку систем управління, силами та засобами збройної боротьби.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ЕЛЕМЕНТЫ И МЕТОДЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ
Б.О. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Г. Матющенко
В статье рассматриваться современное состояние и тенденции развития технологий, методов и средств искусственного интеллекта применительно к оборонной сфере, приводятся их отличительные признаки от традиционно
используемых в военном деле. Выделяются ключевые проблемы в этой области деятельности, имеющие прикладную
направленность и требующие своего разрешения. К числу главных отличительных признаков концепции искусственного
интеллекта отнесено использование его технологий и методов в качестве одних из основных средств борьбы со слабой
структурированностью информации об оперативно-тактической обстановке на поле боя и условиях применения
средств противоборства и вооруженной борьбы. Результаты исследований в области искусственного интеллекта
целесообразно использовать при определении и реализации направлений дальнейшего развития систем управления силами и средствами вооруженной борьбы. Значительное влияние должно уделяться анализу и обобщению опыта разработки интеллектуальных информационных технологий в ведущих зарубежных странах и их применению в оборонной
сфере. Существенное повышение уровня автономности беспилотных летательных аппаратов и расширение диапазона
их применения вызывают необходимость разработки нового поколения бортовых систем управления, использующих
элементы искусственного интеллекта. Практическая реализация концепции ситуационного управления на основе современных интеллектуальных технологий предполагает использование методов искусственного интеллекта в качестве
основных средств поддержки принятия решений в условиях слабой информационной осведомленности о состоянии
внешней среды, это обусловливает необходимость комплексного применения технологий обработки знаний, нечеткой
логики и нейросетевых методов для решения задач обработки неструктурированной информации о состоянии оперативно-тактической обстановки на поле боя. Данный материал целесообразно использовать при определении путей
усовершенствования системы вооружения и военной техники как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу ее развития, а также дальнейшего развития системы управления силами и средствами вооруженной борьбы.
Ключевые слова: применение, интеллектуальные технологии, нейронные сети, нетрадиционные виды вооружения, вооружение и военная техника, развитие, системы вооружения, технологии, искусственный интеллект.

BASIC SECTORS OF APPLICATION OF TECHNOLOGIES CONTAINING ELEMENTS
AND METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEFENSE SPHERE
B. Demidov, Y. Kucherenko, O. Matiushchenko
The article examines the current state and trends of the development of technologies, methods and means of artificial intelligence in terms of application in the field of defense, their distinctive features are shown in relation to the traditional samples
and technologies used in the defense sphere at the moment. The key problems in this subject area that are applied and need to be
addressed are highlighted. The main distinctive features of the concept of artificial intelligence include the use of its technologies
and methods as one of the main means to combat the poorly structured information about the operational and tactical situation
on the battlefield and in the use of countermeasures and armed struggle.The results of research in the field of artificial intelligence should be used in determining and implementing directions for the further development of control systems for forces and
means of armed struggle. Considerable attention should be paid to the analysis of the general experience of developing intelligent information technologies in advanced foreign countries and their application in the field of defense. The practical realization of the concept of situational management on the basis of modern intellectual technologies involves the use of methods of
artificial intelligence as the main means of supporting decision-making in the conditions of weak informational awareness about
the state of the environment, which necessitates the integrated application of knowledge processing technologies, fuzzy logic and
neural network methods for solving processing problems not structured information on the state of operational and tactical
situation on the battlefield. This material should be used in determining measures to identify ways to improve the system of armaments and military equipment, both in the medium and long-term perspective of its development, with regard to the further
development of the control system, forces and means of armed struggle and its means (complexes).
Keywords: application, intellectual technologies, neural networks, non-traditional types of weapons, armaments and military equipment, development, armament systems, technology, artificial intelligence.
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