
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Конструкторське бюро «Роботікс» 

01001, місто Київ, вулиця  Ольгінська, будинок 3, поверх 5, 

Тел: 099 335 68 28 

http://www.robotics.run/    main@robotics.run 

Olginska 3, 5 L, Kyiv, Ukraine, 01001 

 

  

 

 

Оперативно-тактичний комплекс розвідки та вогневого ураження противника з 

застосуванням безпілотних та роботизованих технологій 

 

Сучасні реалії збройних протистоянь, конфліктів інтересів, контртерористичної 

діяльності обумовлюють декілька характерних рис сьогодення та найближчої 

перспективи. Серед них важливо виокремити наступні: 

- стрімке підвищення ефективної ролі безпілотної  розвідувальної та ударної 

техніки, 

- підвищення рівня автономності безпілотної техніки, 

- здешевлення засобів ураження у порівнянні з традиційними видами озброєнь 

та вартістю  ймовірних цілей. 

Приклади останніх подій в Сирії, Лівії, Нагорному Карабасі формують цілком 

нову парадигму збройних протистоянь, що передбачає широке застосування “розумних” 

дронів. 

Можна стверджувати, що в рамках цієї парадигми сучасні збройні конфлікти 

передбачатимуть: 

- істотне розширення переліку країн або корпорацій, які мають на озброєнні 

сучасну та ефективну безпілотну та роботизовану розвідувальну і ударну 

техніку,  

- використання зграй дронів-камікадзе для вогневого ураження цілей, 

- підвищення ролі штучного інтелекту розвідувальних та ударних дронів, їх 

глибока роботизація, що значно посилить їх бойову ефективність та надасть 

додаткові можливості для масованого застосування. 

Суб'єкти поточних та перспективних збройних конфліктів (країни, державні та 

квазі-державні утворення, корпорації тощо), які вчасно не почнуть реалізовувати власну 

програму розвитку перспективної безпілотної техніки, ризикують втратити власні 

позиції, території, інтереси. Враховуючи приклади розробок окремих світових гравців в 

цьому напрямку, можна стверджувати, що таку роботу багатьом суб'єктам варто було 

починати 5-10 років назад. 

До вашої уваги пропонується інноваційний  оперативно-тактичний комплекс 

розвідки та вогневого ураження противника з застосуванням безпілотних та 

роботизованих технологій, застосування якого (в різній комплектації) дозволить 

вирішувати переважну частину завдань в зонах збройних протистоянь ефективно та без 

істотного ризику для власного особового складу. 
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ПЕРЕВАГИ Комплексу: 

● Унікальне комплексне рішення, що дозволяє виконувати переважну більшість оперативно-

тактичних завдань в зонах збройних протистоянь, діючи як в повітрі, так і на землі, з 

мінімальними ризиками для особового складу; 

● Високоінтегроване власне програмне забезпечення, яке дозволяє оператору легко керувати як 

наземними роботизованими комплексами, так і авіа- та ракетними дронами; 

● Здатність до швидкого масованого вогневого удару з радіусом дії до 50 км; 

● Здатність протистояти зустрічним масованим атакам дронів супротивника; 

● Власна система автономного руху, пошуку, розпізнавання, ідентифікації та враження цілей, 

яка дозволяє працювати в режимі “вистрілив і забув” та робить власний дрон нечутливим до 

дії засобів РЕП супротивника; 

● В повній мірі реалізовано принцип здешевлення засобу ураження, який при цьому здатен 

знищити практично будь-яку техніку противника та скупчення його особового складу; 

● Відсутність дорогих та вразливих стаціонарних наземних центрів керування (які, для 

порівняння, має Bayraktar TB2); 

● Розробка, виробництво та модернізація зосереджені в одному колективі, що значно спрощує 

роботу комплексу, його обслуговування, відносини між розробником та замовником. 

 

Комплекс може застосовуватися в різній комплектації, в залежності від завдань 

замовника. Нижче наведено основні складові комплексу, які в різному поєднанні мають 

специфічні тактиктичні переваги та можливості застосування: 

 

1. Нземний роботизований комплекс класу RSVK-M3,  який може комплектуватися: 

 

- високоточним ударним модулем з  кулеметом 12, 7 мм та/або 7,62 мм, 

- засобами контрбатарейної розвідки зі швидкою ідентифікацією місцезнаходження 

ворожої артилерії для її подальшого знищення, 

- 1-2 протитанковими керованими ракетами (з різними ТТХ), 

- 4 ударними легкими SMARTдронами-камікадзе, 

- засобами радіоелектронної протидії (РЕП) дронам супротивника,  

- роботизованою системою автономного руху та  розпізнавання цілей, 

- засобами управління, які забезпечують радіус дії 2000 - 3000 м від оператора, та 

- має габарити (L*W*H) 2050*1280*1700 мм, власну вагу до 700 кг та корисне 

навантаження 200 кг. 
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2. Легкий розвідувально-ударний авіаційний дрон LUACC-1:  

- з радіусом розвідки до 50 км, 

- ( L*W) 11400*1720 мм, вага боєголовки до 1 кг, 

- підтримка швидкого автоматизованого касетного запуску, 

- ефективна система автономного руху, незалежна від навігаційних сигналів та зв’язку із 

оператором, нечутливий до засобів РЕБ супротивника, 

- автоматичною системою пошуку, розпізнавання, ідентифікації  цілей, визначення їх 

координат та передачі їх  оператору РСВК-М3, LUACC  або SLLR для знешкодження. 

 

Комплекс може розбудовуватися на основі безфюзеляжного або класичного безпілотного 

літального апарату з різними ТТХ (імідж нижче наведено для прикладу): 
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3. Легкий ударно-розвідувальний авіаційний дрон LUACC-2, створений для роботи в 

зграї та масового запуску з касети будь якого базування, наприклад автомобільного: 

- ( L*W) 1200*1650 мм, власна вага 6 кг, вага боєголовки 3 кг, 

- швидкість крейсерська  70 км/г, швидкість максимальна 130 км/г., 

- працює за принципом “вистрілив та забув”, 

- стійкий до засобів РЕП, 

- має ефективну фірмову систему автономного руху, незалежну від навігаційних сигналів 

та зв’язку із оператором, нечутливий до засобів РЕП супротивника, 

- має автоматичну систему виходу у заздалегідь визначений квадрат та систему пошуку, 

розпізнавання, ідентифікації та враження різноманітних цілей, 

- має радіус ударної дії до 35 км та здатен виводити з ладу будь-яку броне- та автотехніку 

супротивника, інші важливі засоби та устаткування. 

 

4. Ударний авіаційний дрон LUACC-EMI електромагнітної імпульсної дії, який: 

- призначений для масового запуску з касети будь-якого базування (стаціонарного, 

автомобільного, морського і т.д.), 

- вибухає надпотужним електромагнітним імпульсом (ЕМІ) в зоні скупчення дронів та/або 

іншої техніки супротивника в повітрі або на землі, та виводить миттєво  з ладу незахищене   

мікроелектронне устаткування, 

- має радіус електромагнітного враження 200 м та радіус дії до 35 км. 
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5. Оперативно-тактична турбореактивна SMART ракета класу “земля-земля”  SLLR, 

яка: 

 

- має радіус дії до 50 км та несе до 5 кг боєзаряду, 

- має власну систему автономного руху та пошуку, розпізнавання, ідентифікації, враження 

цілей з точністю  влучання до 0,7 м, 

- має габаритні розміри 2470*230 мм, що дозволяє проводити масові запуски з будь якої 

платформи, включно із автомобільною, 

- миттєво отримує координати цілі, наприклад від LUACC-1, та протягом 1 хвилини може 

бути запущена оператором для надійного знищення цілі на дистанції до 50 км. 

- має головку самонаведення, яка забезпечує надійне знищення бронетехніки, 

автомобільної техніки супротивника,  його засобів ПВО, РСЗО та більшої частини 

військово-морських засобів. 
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6. Мобільні та компактні наземні станції  LMCS  для керування засобами, 

передбаченими вище в  пп. 1-5, які: 

- малопомітні для засобів розвідки та протидії противника, 

- можуть знаходитися на відстані 2 – 45 км від ліній протистояння, 

- дозволяють одночасний контроль та керування усіма засобами з кількох точок, 

- мають високоінтегроване програмне забезпечення для роботи з усіма засобами п.1-5. 

Наша компанія останні 5 років веде розробки в області створення, тестування в реальних 

бойових умовах та підготовки до серійного виробництва зразків роботизованих  наземних, авіаційних 

та ракетних  комплексів, супутникового космічного обладнання  та їх складових. 

Особливу увагу ми приділяємо розвитку складових системи штучного інтелекту та їх 

впровадженню в наші розробки.  

 Наведені складові комплексу можуть поєднуватися в будь-якій конфігурації та кількості, з 

огляду на специфічні потреби та тактичні завдання. 

 

Готовність до серійного виробництва для різних складових становить від 100 до 20%. 

Найбільш опрацьованим та готовим до серійного виробництва є комплекс РСВК-М3. 

Складові комплексу можуть постачатися окремо та ефективно виконувати поставлені 

завдання. Проте, найкращий результат можливо отримати із зростанням кількості складових 

комплексу, що застосовуються разом та суттєво розширюють тактичні можливості застосування 

кожної складової, формують синергетичний ефект.  

 Окремо зазначимо, що з 2016 року ми здійснюємо активне тестування/застосування 

модифікацій бойових наземних роботів та інших складових частин комплексу в реальних бойових 

умовах на сході України. На сьогодні вдало реалізовано близько 15 кількаденних бойових місій. 

Набуто безцінного бойового досвіду та враховано зауваження та пропозиції військовослужбовців, що 

знайшло свою реалізацію в поточних модифікаціях наших роботів. 
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