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ТЕХНІКА 

 

 
УДК 621.396                                                                 к.т.н., доц. Бахвалов В.Б. (ВИКНУ) 

к.т.н. Хирх-Ялан В.И. (ВИКНУ) 

Савчинская Н.Ю. (ВИКНУ) 

 

РАДИОЛОКАТОР С ИМПУЛЬСНЫМ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫМ  

ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ  

 
Предлагается техническое решение по построению РЛС микроволнового диапазона с 

импульсным фазоманипулированным зондирующим сигналом и вынесенным приемным пунктом.  

Работа РЛС основана на фазовом методе пеленгования цели по азимуту с РЛС и 

приемного пункта. РЛС предназначена для определения географических координат и высоты 

полета воздушной цели. Возможность оценки высоты полета цели основана на очень точном 

измерении дальности путем использования фазоманипулированного сигнала, несущего 

информацию о времени его излучения.  

Достоинством предложения является то, что в нем для точного пеленгования по 

азимуту не требуется использовать антенн больших размеров, устранено влияние земли на 

результаты пеленгования, а также то, что непосредственное пеленгование по углу места не 

производится.  

Ключевые слова: радиолокационные радиотехнической системы, метод пеленгования 

цели, определения географических координат и высоты полета воздушной цели. 

 

Постановка задачи и анализ известных публикаций. Традиционные импульсные 

радиолокаторы (РЛС) [1] измеряют дальность цели по времени запаздывания импульса эхо-

сигнала цели относительно зондирующего импульса. При этом погрешность измерения 

дальности имеет порядок произведения скорости света на половину длительности 

зондирующего импульса. В ряде практических случаев такая погрешность недопустимо 

велика и требуется ее уменьшить. Методы измерения координат цели в типовых РЛС 

подробно описаны в литературе [1-4].  

Применяемые в типовых РЛС амплитудные методы пеленгования цели по угловым 

координатам [2] осуществляют пеленгование по максимуму сигнала при сканировании 

антенны. При этом погрешность пеленгования имеет порядок полвины ширины диаграммы 

направленности (ДН) антенны. Для снижения этой погрешности требуется использовать 

антенну больших размеров, что не всегда целесообразно.  

Известные фазовые измерители угловых координат [1] измеряют их по сдвигу фаз 

сигналов в разнесенных антеннах. Недостатком таких измерителей является то, что они не 

могут измерять средние и малые углы места из-за неоднозначности измерения сдвига фаз 

сигналов, которая вызвана влиянием земли [5]. Искажения фазы сигнала в двух разнесенных 

по высоте антеннах из-за влияния радиоволн, отраженных от земли, различны и это 

вызывает дополнительные погрешности измерения сдвига фаз сигналов в этих антеннах и 

приводит к неоднозначности измерения угла места по сдвигу фаз.  

В связи с этим в настоящее время имеется необходимость совершенствовать РЛС и 

обеспечить возможность измерения географических координат и высоты полета цели. Это 

требуется, например, для сопровождения воздушной цели по трем координатам.  

Решить эту задачу предлагается на основе совместного использования РЛС с 

импульсным фазоманипулированным зондирующим сигналом и одного вынесенного 

наземного приемного пункта. При этом пеленгование цели по азимуту производится 

фазовым методом с РЛС и с вынесенного приемного пункта, пеленгование по углу места 

вообще не производится, а высоту цели определяют косвенно по результатам двух 

азимутальных пеленгов и точного измерения дальности цели с РЛС.  
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Цель статьи. Целью статьи является разработка технического решения по построению 

РЛС микроволнового диапазона с импульсным фазоманипулированным зондирующим 

сигналом и одного наземного вынесенного приемного пункта для обеспечения возможности 

определения географических координат и высоты полета цели по результатам азимутального 

пеленгования с РЛС и приемного пункта и точного измерения дальности цели с РЛС.  

Предполагается, что зондирующий сигнал РЛС представляет периодическую 

последовательность радиоимпульсов сравнительно большой длительности. Импульсы 

чередуются: сначала излучается гладкий радиоимпульс на несущей частоте РЛС, а за ним - 

фазоманипулированный импульс, который несет закодированную информацию о точном 

времени его излучения по часам РЛС. Гладкий радиоимпульс используют в системе 

азимутального пеленгования цели фазовым методом на РЛС и вынесенном приемном 

пункте. Фазоманипулированный импульс используют в системе измерения дальности. 

Фазоманипулированный импульс эхо-сигнала цели принимают на РЛС, расшифровывают 

значение времени его излучения, вычитают это время из текущего времени по часам РЛС и 

таким образом определяют время запаздывания и дальность цели. Современное развитие 

цифровой техники позволяет надеяться на то, что предложенный метод измерения дальности 

будет точнее, чем традиционный аналоговый метод измерения дальности по времени 

запаздывания импульсов. При этом полагается, что время задержки сигнала в приемнике и 

расшифровывания информации известно и это время следует вычесть из времени 

запаздывания.  

Длительность гладкого радиоимпульса РЛС выбирается так, чтобы за время его 

длительности можно было измерить сдвиг фаз сигналов в разнесенных антеннах. Эта 

длительность будет значительно больше, чем длительность импульса типовых РЛС.  

Принцип азимутального фазового пеленгования цели с РЛС поясняется рис. 1, где 

показан упрощенный эскиз антенной системы РЛС в двух проекциях.  
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          Поверхность земли 
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                                                           Центральный рупор  

                                                   Рис. 1. Антенная система РЛС 
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Основная приемо-передающая антенна РЛС представляет собой обычную зеркальную 

антенну со своим облучателем. Эта антенна используется для облучения цели и измерения 

дальности цели описанным выше методом.  

Антенная система измерения азимута состоит из трех одинаковых элементов 

(например, небольших пирамидальных рупоров). Центральный рупор расположен позади 

облучателя зеркала, а правый и левый рупоры подвешены по краям зеркала. Все рупоры 

находятся на одинаковой высоте над землей h0. Это принципиально важно для ослабления 

влияния земли на результаты измерений. Все рупоры работают только на прием, а для 

пеленгования цели по азимуту используется фазовый метод [2].  

Во время приема гладкого радиоимпульса эхо-сигнала цели измеряют сдвиги фаз Δφ1, 

Δφ2 сигнала центрального рупора относительно сигналов левого и правого рупоров. Эти 

сдвиги фаз определяются следующими формулами  

 



 sincos

2
1

d
,                                                     (1) 

 



 sincos

2
2

d
,                                                   (2) 

где d – расстояние от центрального рупора до правого (или левого) рупора;  

β – азимутальный угол цели относительно оси антенны;  

θ – угол места цели с РЛС;  

λ – длина волны;  

Δβ – угол отклонения направления от центрального рупора до правого (или левого) 

рупора относительно поперечной горизонтали антенны.  

Сложность использования формул (1), (2) для определения азимутального угла цели 

состоит в том, что реальные фазометры измеряют сдвиг фаз с неопределенностью ±2πn (n – 

целое число). Поэтому измеренные значения сдвигов фаз будут отличаться на указанную 

неопределенность от действительных. Это затрудняет непосредственное использование 

формул (1), (2). Условно полагается, что фазометр РЛС измеряет сдвиг фаз в интервале от 

нуля до 2π. Для исключения указанной неопределенности азимутальный угол цели β 

предлагается определять путем решения следующего трансцендентного уравнения  
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где Δφ1i, Δφ2i, – сдвиги фаз сигнала центрального рупора относительно сигналов левого 

и правого рупоров, измеренные фазометром РЛС;  

sign – знак числа;  

entier – целая часть числа, а другие обозначения были пояснены выше.  

Формула (3) получены путем нахождения отношений формул (1), (2) с учетом 

указанной неопределенности.  

С увеличением разноса рупоров вдоль и поперек антенны (см. рис.1) точность 

пеленгования возрастает.  

В широком азимутальном секторе трансцендентное уравнение (3) имеет множество 

корней. Правильный корень можно найти, если правильно задать интервал его поиска при 

решении численным методом уравнения (3). Этот интервал можно задать в пределах ширины 

ДН зеркальной антенны по азимуту.  

Следует отметить, что после определения азимутального угла β из формулы (3) можно 

также грубо оценить угол места цели с РЛС θ из формулы (1). Для этого предлагается 

использовать следующее соотношение  
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Расчетные точностные характеристики предложенного метода пеленгования 

представлены на рис. 2, 3, где показаны зависимости погрешности пеленгования по азимуту 

и углу места от погрешности измерения сдвига фаз сигналов фазометром РЛС.  
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                    Погрешность сдвига фаз, град.                        Погрешность сдвига фаз, град.  

                     Рис. 2. Погрешность азимута                          Рис. 3. Погрешность угла места 

 

Оценки показывают, что предложенная система пеленгования по азимуту может 

обеспечить вполне приемлемые результаты. Однако погрешность оценки угла места цели в 

предложенном методе недопустимо велика даже при незначительных погрешностях 

фазометра. Поэтому фазовый метод не может быть рекомендован для определения малых 

углов места цели и от пеленгования по углу места придется отказаться.  

На вынесенном приемном пункте пеленгование цели по азимуте производится фазовым 

методом так же, как и на РЛС. Однако антенная система приемного пункта имеет несколько 

иную конструкцию. Принцип работы приемного пункта поясняется рис. 4, где представлен 

упрощенный эскиз его антенной системы в двух проекциях.  
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                                  Рис. 4. Антенная система приемного пункта  
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Антенная система приемного пункта состоит из четырех одинаковых элементов 

(например, небольших пирамидальных рупоров). Все рупоры находятся на одинаковой 

высоте над землей h1. Это принципиально важно для ослабления влияния земли на 

результаты измерений. Все рупоры работают только на прием, а для пеленгования цели по 

азимуту используется фазовый метод [2].  

Центральный рупор и расположенный рядом с ним рупор грубого пеленга 

используются в системе грубого пеленгования цели по азимуту. Измеряют сдвиг фаз Δφ 

сигнала центрального рупора относительно сигнала рупора грубого пеленга и приближенно 

определяют азимутальный угол цели относительно оси антенны β по следующей известной 

формуле [2]  

,
2

arcsin
0d


                                                                (5) 

где d0 – расстояние между центральным рупором и рупором грубого пеленга;  

λ – длина волны.  

Для обеспечения однозначности фазового метода пеленгования требуется, чтобы 

расстояние d0 не превышало длины волны. Формула (5) дает очень грубый результат, так как 

не учитывает влияние на сдвиг фаз угла места цели и весьма чувствительна к погрешностям 

измерения сдвига фаз. Поэтому полученное значение азимутального угла β требуется 

уточнить. Это делается с помощью системы точного пеленгования, которая состоит из 

центрального, правого и левого рупоров. Измеряют сдвиги фаз Δφ1, Δφ2 сигнала 

центрального рупора относительно сигналов левого и правого рупоров и используют их для 

уточнения азимута цели. Это делается так же, как и на РЛС путем решения 

трансцендентного уравнения (3).  

В широком азимутальном секторе трансцендентное уравнение (3) имеет множество 

корней. Правильный корень можно найти, если правильно задать интервал его поиска при 

решении численным методом уравнения (3). Этот интервал можно задать вблизи результата 

грубого определения пеленга в системе грубого пеленгования. То есть грубое пеленгование 

требуется для реализации алгоритма точного пеленгования.  

По азимутам цели β1, β2 с РЛС и вынесенного приемного пункта можно определить 

географические координаты цели. Геоцентрическую широту цели φс предлагается 

определять путем решения следующего трансцендентного уравнения  

        0sinsincos 001101  ccc tgtgarctgtg ,                       (6) 

где (λ0, φ0) – долгота и широта РЛС;  

(λ1, φ1) – долгота и широта вынесенного приемного пункта.  

После этого можно определить географическую долготу цели λс по формуле  
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Следует отметить, что с увеличением разноса между РЛС и приемным пунктом 

точность определения координат цели будет выше.  

После определения географических координат цели (λс, φс) можно определить высоту 

полета цели hc над уровнем моря. Для этого используется результат измерения дальности 

цели r c РЛС и следующая формула  

 

z

z

c R
r

hR
r

h 









 



sin

sin
arcsinsin 0

,                                          (8) 

где h0 – высота подъема антенны РЛС над уровнем моря; 

Rz – радиус Земли в районе цели;  

γ – геоцентрический угол между РЛС и целью, равный  

  000 sinsincoscoscosarccos  ccc .                                       (9) 
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Формулы (6-9) получены на основе сферической геометрии взаимного расположения 

РЛС, приемного пункта и воздушной цели. Формулы (1-9) представляют алгоритм работы 

предложенной РЛС.  

Пример расчета погрешности определения высоты цели предложенным методом в 

зависимости от погрешности измерения дальности представлен на рис.5.  
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                                                   Погрешность измерения дальности, м  

                                            Рис. 5. Погрешность определения высоты цели  

 

Расчет проведен для следующих значений исходных данных: длина волны 0.15 м; 

высота полета цели 2000 м; дальность от РЛС до цели 125.630 км; дальность от РЛС до 

вынесенного приемного пункта 55.548 км.  

Расчеты показали, что предложенная РЛС может обеспечить высокую точность 

определения географических координат воздушной цели. Однако для достоверного 

определения высоты полета цели потребуется обеспечить очень высокую точность 

измерения дальности предложенным методом, что пока проблематично.  

Выводы. Разработаны предложения по построению РЛС с импульсным 

фазоманипулированным зондирующим сигналом и вынесенным приемным пунктом. Работа 

РЛС основана на фазовом методе пеленгования цели по азимуту с РЛС и приемного пункта. 

Предложение позволяет определять географические координаты и высоту полета цели. 

Возможность оценки высоты полета цели основана на очень точном измерении дальности 

путем использования фазоманипулированного сигнала, несущего информацию о времени его 

излучения. Предложен алгоритм работы РЛС и оценены ее точностные характеристики. 

Достоинством предложенной РЛС является то, что в ней для точного пеленгования по 

азимуту не требуется использовать антенны больших размеров, устранено влияние земли на 

результаты пеленгования, а также то, что непосредственное пеленгование по углу места не 

производится вообще, то есть устранена наиболее сложная операция пеленгационных 

систем.  
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РАДІОЛОКАТОР ІЗ ІМПУЛЬСНИМ ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИМ 

ЗОНДУЮЧИМ СИГНАЛОМ 

 

Пропонується технічне рішення з побудови РЛС мікрохвильового діапазону з імпульсним 

фазоманіпульованим зондуючим сигналом і винесеним приймальним пунктом. 

Робота РЛС заснована на фазовому методі пеленгації цілі по азимуту з РЛС і 

приймального пункту. РЛС призначена для визначення географічних координат і висоти 

польоту повітряної цілі. Можливість оцінки висоти польоту цілі заснована на дуже точному 

вимірі дальності шляхом використання фазоманіпульованого сигналу, що несе інформацію про 

час його випромінювання. 

Перевагою пропозиції є те, що для точного пеленгування по азимуту не потрібно 

використовувати антен великих розмірів, усунуто вплив землі на результати пеленгування, а 

також те, що безпосереднє пеленгація по куту місця не проводиться. 

Ключові слова: радіолокаційні радіотехнічної системи, метод пеленгування цілі, 

визначення географічних координат і висоти польоту повітряної цілі. 

 

Ph.D. Bakhvalov V.B., Ph.D. Khirkh-Ialan V.I., Savchinskaya N.Yu. 

RADAR STATION WITH THE IMPULSE PHASE-SHIFT KEYED SOUNDING SIGNAL 

 

The article provides a technical solution to building radar station microwave band with the 

impulse phase-shift keyed sounding signal and remote reception center. 

Functioning of the radar station is built on the phase method of target finding by azimuth from 

radar station or reception center. Radar station is designed to determine geographic coordinates and 

http://window.edu.ru/resource/474/76474/files/zyryanov.pdf
http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob/Osnovy%20radiotehnicheskih%20sistem-Nikol'skij%20BA.pdf
http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob/Osnovy%20radiotehnicheskih%20sistem-Nikol'skij%20BA.pdf
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flying height of an air target. The possibility to assess the flying height is based of extremely accurate 

measurement of the distance using phase-shift keyed sounding signal, containing information on the time 

of its emission. 

The advantage of such option is the fact that it does not provide for using large antenna systems 

for accurate determination by azimuth, the ground effect does not impact the results of direction finding 

and direct direction finding in elevation is not conducted. 

Keywords: radar radio-technical systems, target finding approach, determination of geographic 

coordinates and flying height of an air target. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 351.746.1:355.535(477)                                      д.т.н., проф. Боровик О.В. (НАДПСУ) 

к.т.н., доц. Головня С.Б. (НАДПСУ) 

Купельський В.В. (ГЦЗА та ЗІ) 
 

НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ АВТОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ 

 
У статті представлено новий підхід до оцінки стану автотехнічного забезпечення 

транспортних засобів прикордонного загону. Ефективність організації автотехнічного 

забезпечення пропонується оцінювати на основі аналізу рівня технічної готовності парку 

техніки. Коефіцієнт готовності адаптовано для подальшого його використання під час оцінки 

готовності транспортного засобу, парку техніки. Аналіз рівня технічної готовності 

здійснюється за певний період експлуатації у процесі порівнянь фактичних та заданих значень 

коефіцієнтів готовності. Запропоновано спосіб визначення заданого рівня безвідмовної роботи 

конкретної марки техніки в межах конкретного напрацювання (пробігу). Створені передумови 

для визначення причин можливого зниження рівня технічної готовності та прийняття 

управлінських рішень щодо підвищення готовності техніки. Представлений підхід доцільно 

використовувати як інструмент підтримки прийняття рішень персоналом технічної частини 

прикордонного загону під час організації автотехнічного забезпечення.  

Ключові слова: автотехнічне забезпечення, технічна готовність, коефіцієнт готовності, 

напрацювання на відмову, транспортний засіб. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. З метою своєчасного реагування на 

обстановку державний кордон України повинен охоронятись високомобільними 

підрозділами, здатними оперативно здійснювати передислокацію власних сил і засобів. На 

сухопутних ділянках кордону мобільність забезпечується за рахунок використання 

транспортних засобів і залежить не тільки від рівня укомплектованості технікою, але й від її 

технічної готовності. Остання є складовою оперативно-службової готовності прикордонного 

загону, оскільки саме завдяки використанню транспортних засобів забезпечується виконання 

різноманітних завдань на протяжних ділянках державного кордону [1,2]. У прикордонному 

загоні технічна готовність парку техніки забезпечується завдяки організації заходів 

автотехнічного забезпечення. Автотехнічне забезпечення – це комплекс заходів, що 

проводяться з метою підтримання техніки в справному стані і в постійній готовності до 

використання, забезпечення її надійної роботи, швидкого відновлення та повернення у стрій 

[1]. Ознакою ефективної організації автотехнічного забезпечення є відповідність технічної 

готовності техніки рівню, що визначається керівними документами. Об’єктивне визначення 
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рівня технічної готовності можливе при наявності відповідного інструментарію (методу). 

Відсутність такого створює передумови для неточної оцінки стану автотехнічного 

забезпечення у прикордонному загоні та не дозволяє своєчасно приймати доцільні 

управлінські рішення щодо забезпечення постійної готовності техніки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми та на які опираються автори. На сьогодні в Державній прикордонній службі 

України (ДПСУ) стан автотехнічного забезпечення, відповідно до вимог наказу [3], 

оцінюється коефіцієнтом технічної готовності Kтг :  

,
N

N
K

обл

спр

тг                                                                  (1)  

де Nспр  ‒ кількість справних і працездатних транспортних засобів, од.; Nобл  ‒ 

кількість облікових транспортних засобів, які перевірялися, од. 

Представлений у наказі [3] коефіцієнт технічної готовності дозволяє оцінити стан 

техніки тільки на момент перевірки і не може характеризувати технічну готовність протягом 

певного періоду. Використання коефіцієнта технічної готовності у вигляді (1) створює 

передумови для неякісного виконання службових обов’язків посадовими особами 

прикордонного загону щодо моніторингу стану автотехнічного забезпечення.  

Необ’єктивність підходу щодо оцінки стану автотехнічного забезпечення на основі 

застосування формули (1) може бути підтверджена наступним прикладом. Можлива 

ситуація, коли транспортні засоби протягом тривалого періоду утримуватимуться в 

несправному стані, а встановлені заходи з відновлення проводитимуться безпосередньо 

перед прибуттям перевірки. Незважаючи на наявні при цьому порушення, під час перевірки 

буде отримано високу оцінку технічної готовності транспортних засобів.  

Крім цього, під час оцінки [3] не враховується динаміка використання транспортних 

засобів (транспортні засоби однакового року випуску можуть мати різний пробіг або 

напрацювання: від декількох тисяч кілометрів до напрацювання на списання). Незважаючи 

на це, під час оцінювання технічної готовності транспортних засобів буде враховуватися 

лише одна вимога – технічно справний чи несправний даний транспортний засіб на момент 

перевірки. До того ж методика [3] не дозволяє враховувати безвідмовність конкретної марки 

транспортного засобу в межах конкретного напрацювання (пробігу) з одного боку та 

тривалість її відновлення у результаті відмови при заданій організації автотехнічного 

забезпечення. Також методика, що представлена у наказі [3], не встановлює взаємозвʼязок 

між значенням коефіцієнта технічної готовності та параметрами і факторами, за рахунок 

яких можна покращити отримане значення, що, в свою чергу, не дає можливість чітко 

зрозуміти за рахунок яких організаційних заходів в питаннях автотехнічного забезпечення 

можна досягти покращення рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного 

загону. 

Перераховані вище недоліки не дозволяють забезпечити об’єктивну оцінку рівня 

технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону. Таким чином, існує 

протиріччя між необхідністю здійснення якісного управління рівнем технічної готовності та 

відсутністю в наказі [3] інструментарію адекватної оцінки стану транспортних засобів 

прикордонного загону. 

Метою даної роботи є опрацювання нового підходу до оцінки стану автотехнічного 

забезпечення транспортних засобів прикордонного загону, який би дозволяв визначати 

рівень готовності техніки за певний період експлуатації, встановлювати задане для кожної 

марки техніки значення напрацювання на відмову, його відповідність фактичному значенню 

та встановлювати зв’язок між значенням рівня технічної готовності та параметрами і 

факторами, за рахунок яких його можна покращити. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З урахуванням наведених вище недоліків 

існуючого інструментарію оцінки стану транспортних засобів прикордонного загону рівень 

технічної готовності парку техніки пропонується оцінювати на основі коефіцієнта готовності 
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[4, 5]: 

,
TТ

T
K

впрац

прац
г


                                                              (2) 

де Тпрац  – середній час знаходження транспортних засобів у працездатному стані, год; 

Tв  – середній час відновлення транспортних засобів, год. 

Однак використання залежності (2) для оцінки рівня технічної готовності парку техніки 

є також проблематичним, оскільки час знаходження транспортного засобу у працездатному 

стані залежить не тільки від кількості годин простою, але й від кількості кілометрів 

напрацювання. Тому у випадку застосування формули (2) по відношенню до транспортних 

засобів середній час знаходження у працездатному стані доцільно розраховувати за 

наступною залежністю: 

,ТТТ
вик
прац

прост
працпрац                                                         (3) 

де 

V

L
Т

сер

сервик
прац  . 

У наведених залежностях Т
прост
прац  – середній час простою транспортного засобу у 

працездатному стані, год; Lcep  – середнє напрацювання на відмову транспортного засобу, 

км; Vcep  – середня швидкість руху транспортних засобів прикордонного загону, км/год [6]. 

Такий підхід має право на існування в умовах рівномірного використання 

транспортних засобів з невеликими розходженнями напрацювань. 

Відповідність фактичного рівня технічної готовності Kг  заданому рівню K
зад
г

 

пропонується визначати на основі порівняння: 

KK
зад
гг  .                                                              (4) 

Задане значення коефіцієнту готовності K
зад
г

 визначається у відповідності з вимогами 

діючого наказу [3]. 

При виконанні умови (4) потреби суттєво впливати на організацію автотехнічного 

забезпечення немає. 

При невиконанні умови (4) необхідним є встановлення причини зниження коефіцієнта 

готовності та прийняття рішення щодо його підвищення до заданого рівня. 

Невиконання умови (4) може мати місце як за рахунок збільшення часу Tв , так і за 

рахунок зменшення часу Тпрац . Час Тпрац  для умов, коли техніка у прикордонному загоні 

використовується, характеризується і залежить в основному від значень такого показника, як 

середнє напрацювання на відмову Lcep . Відхилення протягом звітного періоду 

розрахованого значення Lcep  від заданого L
зад
cep  може бути причиною невиконання умови (4). 

Отже, у випадку невиконання умови (4) аналіз пропонується здійснювати за двома 

можливими варіантами: 

а) якщо LL
зад
cepcep  , то напрацювання на відмову транспортних засобів відповідає 

встановленим нормам, а отже, причина невиконання умови (4) полягає в середньому часі 

відновлення транспортних засобів Tв ; 

б) якщо LL
зад
cepcep  , то причиною невиконання умови (4) є незадовільний рівень 

надійності транспортних засобів, що, в свою чергу, може бути повʼязано з неякісними 
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запчастинами, низьким рівнем проведення ремонтних робіт, настанням граничного стану, 

коли необхідно списувати техніку тощо.  

Розрахунок заданого середнього напрацювання на відмову L
зад
cep  пропонується 

здійснювати на основі статистики напрацювань на відмову за звітний період з подальшим 

визначенням виду закону розподілу для кожної марки транспортних засобів прикордонного 

загону.  

На основі виду закону розподілу, встановленого для кожної марки транспортних 

засобів, пропонується розраховувати ймовірності настання відмови  xF
i
mini ,  xF

i
maxi  для 

пробігів x
i
min

 та x
i
max  (відповідно мінімального та максимального напрацювань 

транспортних засобів кожної марки станом на кінець звітного періоду).  

Ймовірність безвідмовної роботи кожної марки транспортних засобів в діапазоні 

пробігу xxx
i
min

i
maxi   може бути знайдена у вигляді: 

      xxx
i
mini

i
maxiii FF1P  .                                           (5) 

Середнє напрацювання на відмову транспортних засобів кожної марки Т
зад
icep

 у 

діапазоні x i  пропонується розраховувати за формулою: 

  xxРL .iii
зад
icep   .                                                 (6) 

У випадку визначення заданого середнього напрацювання на відмову для парку техніки 

в цілому пропонується використовувати залежність:  

,
N

Ln

L

k

1i

зад
iсерi

зад
cep




 

                                                     (7) 

де n i  –  кількість транспортних засобів i -ї марки, од.; k  –  кількість марок 

транспортних засобів у прикордонному загоні, од.; N  – загальна кількість транспортних 

засобів прикордонного загону, од. 

У подальшому на основі отриманого фактичного Lcep  та заданого середнього значення 

напрацювання на відмову L
зад
cep  з’являється можливість проводити аналіз невиконання умови 

(4). 

Якщо LL
зад
cepcep   і умова (4) не виконується, то проблема полягає у зростанні 

тривалості Tв  проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів, що може відбуватись внаслідок впливу наступних факторів: 

- недостатня укомплектованість ремонтного підрозділу персоналом, нерівномірність 

завантаження ремонтного підрозділу роботою, у результаті неякісного планування діяльності 

ремонтного підрозділу прикордонного загону (річний та місячні плани експлуатації та 

виходу в ремонт транспортних засобів), як наслідок зростає тривалість відновлення 

транспортних засобів протягом звітного періоду yi ; 

- значні відстані між транспортними засобами підрозділів прикордонного загону та 

ремонтним підрозділом прикордонного загону, відсутність запасних частин, автомобільних 

шин, акумуляторних батарей та інших матеріальних засобів номенклатури відділення 

автотехнічного забезпечення, необхідних для проведення робіт з технічного обслуговування 

та ремонтну, як наслідок зростає тривалість простою транспортних засобів у працездатному 

стані протягом звітного періоду zi . 
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Якщо LL
зад
cepcep   і умова (4) не виконується, то проблема полягає у збільшенні 

кількості відмов транспортних засобів, що може відбуватись внаслідок впливу наступних 

факторів: 

- порушення водіями порядку експлуатації та обслуговування транспортних засобів, 

відсутність або застарілість матеріальної бази, що використовується для обслуговування та 

відновлення транспортних засобів, як наслідок збільшення кількості відмов транспортних 

засобів протягом звітного періоду nx ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм реалізації нового підходу до оцінки стану автотехнічного забезпечення 

транспортних засобів прикордонного загону 
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- порушення персоналом ремонтного підрозділу технології виконання робіт з 

технічного обслуговування та ремонту, закупівля неякісних запасних частин, невідповідність 

якості пально-мастильних матеріалів вимогам державних стандартів, як наслідок зменшення 

напрацювання на відмову транспортних засобів протягом періоду x i ; 

- невідповідність конструкційно закладеного рівня надійності транспортного засобу 

особливостям експлуатації техніки на ділянці відповідальності окремого прикордонного 

загону, як наслідок зростає кількість ремонтів транспортних засобів протягом звітного 

періоду n y . 

Знання факторів, які можуть бути причиною зниження рівня технічної готовності надає 

можливість прийняття відповідних управлінських рішень у питаннях автотехнічного 

забезпечення транспортних засобів прикордонного загону. 

Послідовність розрахунків, які відповідно до методу оцінки стану автотехнічного 

забезпечення транспортних засобів прикордонного загону пропонується проводити, 

представлено у вигляді алгоритму на рис. 1. 

Вихідними даними в алгоритмі рис. 1 є: 

- nx  – кількість відмов транспортних засобів протягом звітного періоду, од.; 

- x i   – напрацювання на відмову i -го виду транспортних засобів протягом періоду, км; 

- n y  – кількість ремонтів транспортних засобів протягом звітного періоду, од.; 

- yi  – тривалість відновлення i -го виду транспортних засобів протягом звітного 

періоду, діб.; 

- zi  – тривалість простою i -го виду транспортних засобів у працездатному стані 

протягом звітного періоду, діб. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного дослідження запропоновано новий 

підхід до оцінки стану автотехнічного забезпечення транспортних засобів прикордонного 

загону, який дозволяє визначати рівень готовності техніки за певний період експлуатації та 

встановлювати зв’язок між значеннями рівня технічної готовності й факторами та 

параметрами, за рахунок яких можна покращувати цей рівень. Аналіз рівня технічної 

готовності здійснюється на основі порівнянь фактичних і заданих напрацювань на відмову 

транспортних засобів. Запропонований підхід створює передумови для визначення причин 

можливого зниження рівня технічної готовності та прийняття управлінських рішень щодо 

покращення автотехнічного забезпечення парку техніки. 

Напрямами подальших досліджень авторам вбачається програмування відповідних 

алгоритмів і перевірка адекватності запропонованого інструментарію в умовах 

функціонування різних прикордонних загонів.  
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д.т.н., проф. Боровик О.В., к.т.н. Головня С.Б., Купельский В.В. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА 
В статье представлен новый подход к оценке состояния автотехнического обеспечения 

транспортных средств пограничного отряда. Эффективность организации автотехнического 

обеспечения предлагается оценивать, учитывая уровень технической готовности парка 

техники. Коэффициент готовности адаптирован для дальнейшего его использования при оценке 

готовности транспортного средства, парка техники. Анализ уровня технической готовности 

осуществляется за определенный период эксплуатации в процессе сравнений фактических и 

заданных значений коэффициентов готовности. Предложен способ определения заданного 

уровня безотказной работы конкретной марки техники в пределах конкретной наработки 

(пробега). Созданы предпосылки для определения причин возможного снижения уровня 

технической готовности и принятия управленческих решений по повышению готовности 

техники. Представленный подход целесообразно использовать как инструмент поддержки 

принятия решений персоналом технической части пограничного отряда при организации 

автотехнического обеспечения. 

Ключевые слова: автотехническое обеспечение, техническая готовность, коэффициент 

готовности, наработка на отказ, транспортное средство. 

 

Prof. Borovik O.V., Ph.D. Holovnia S.B., Kupelskiy V.V. 

NEW APPROACH TO THE ASSESSMENT AUTOTECHNICAL SUPPORT 

VEHICLES BORDER DETACHMENT 
The paper presents a new approach to the assessment of autotechnical ensure vehicles frontier 

detachment. The effectiveness of the organization autotechnical provision is proposed to estimate, given 

the level of technical readiness of fleet. The availability of further adapted for its use in assessing the 

readiness of the vehicle fleet. Analysis of the technical readiness level is carried out over a certain period 

of operation in the comparison of actual and target values availability factors. A method for determining a 

given level of uptime particular brand of equipment within a particular operating time (run). The 

prerequisites for the determination of the causes of a possible reduction in the level of technological 

readiness and management decisions to improve the readiness of equipment. The presented approach 

should be used as a tool for decision support technical personnel of the border unit at the organization 

autotechnical software. 

Keywords: auto-technical support, technical readiness, availability factor, vehicle. 
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к.т.н., с.н.с. Хлапонін Ю.І. (НАУ) 

Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 
 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТОНКОЇ СТРУКТУРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ 

СИГНАЛІВ 
 

У статті розглянута проблема аналізу сигналів за допомогою різних методів: Фур’є 

перетворення, неперервного та дискретного вейвлет перетворення. Встановлено, що для аналізу 

нестаціонарних сигналів доцільно застосовувати саме вельвет перетворення (вейвлет аналіз). 

Вейвлет аналіз дає унікальні можливості розпізнавати локальні і «тонкі» особливості сигналів 

(функцій), що важливо в багатьох областях радіотехніки, зв'язку, радіоелектроніки, геофізики 

та інших галузях науки і техніки.  

Узагальнено підходи до аналізу тонкої структури сигналу для вирішення завдань 

прогнозування відмов технічних об'єктів і розрізнення повітряних цілей засобами радіолокації. 

Ключові слова: тонка структура сигналу, вейвлет аналіз, Фур'є аналіз, прогнозування 

відмов, розрізнення цілей. 

 

Вступ. На сьогоднішній час коло прикладних задач, які необхідно розв’язувати 

технічними засобами швидко зростає. До таких задач відносяться задачі розпізнавання, 

фільтрації, класифікації, діагностування, прогнозування і багато інших. Вирішення 

наведених задач базується на обробці сигналів, причому, проблема високоточної та 

високошвидкісної обробки сигналів та процесів у реальному масштабі часу на основі нових 

математичних алгоритмів стоїть досить гостро. Результати обробки повинні задовольняти 

багатьом умовам, включаючи швидкодію, достовірність та іншім умовам. 

В кінці минулого століття виник і успішно розвивається новий важливий напрямок в 

теорії і практиці обробки сигналів, зображень, часових рядів та ін., який отримав назву 

вейвлет-перетворення (ВП), який добре пристосований для вивчення структури 

неоднорідних процесів. Термін вейвлет (wavelet) ввели в своїй статті Гроссманн (Grossmann) 

і Морлі (Morlet) в середині 80-х років XX століття в зв'язку з аналізом властивостей 

сейсмічних і акустичних сигналів. Їх робота була початком інтенсивного дослідження 

вейвлетів в наступне десятиліття рядом таких вчених, як Добеши (Dobechies), Мейер 

(Meyer), Малл (Mallat), Фарж (Farge), Чуи (Chui) та ін. [1]. 

У разі вейвлет-аналізу (декомпозиції) процесу (сигналу) в зв'язку зі зміною масштабу, 

вейвлети здатні виявити відмінність в характеристиках процесу на різних шкалах, а за 

допомогою зсуву можна проаналізувати властивості процесу в різних точках на всьому 

досліджуваному інтервалі. Саме завдяки властивості повноти цієї системи, можна здійснити 

відновлення (реконструкцію) процесу за допомогою зворотного ВП [2]. 

Підтвердженням значущості ВП є і той факт, що алгоритми ВП широко представлені у 

відомих математичних пакетах, таких як Mathcad, MATLAB, Mathematica. Міжнародні 

стандарти JPEC-200, MPEG-4 і графічні програмні засоби Corel Draw 9/10 широко 

використовують ВП для обробки зображень і, зокрема, для стиснення зображень для каналів 

з обмеженою пропускною спроможністю, наприклад, для Інтернет. Крім того, фірмою 

Analog Devices розроблені і випускаються однокристальні дешеві мікропроцесори ADV6xx 

(ADV601, ADV601LC, ADV611, ADV612), засновані на ВП і призначені для стиснення і 

відновлення відеоінформації в реальному масштабі часу [1]. 

На сьогоднішній час за кордоном приділяється багато уваги щодо дослідження вейвлет-

перетворень, особливо їх практичного застосування у різноманітних галузях науки та 

техніки. У західних університетах читаються багатогодинні курси з теоретичних і 

практичних аспектів ВП, проводяться міжнародні наукові конференції та семінари. Однак, у 

нашій державі на практичне застосування ВП приділяється недостатньо уваги. 
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Постановка завдання. В статті розглядаються питання аналізу структури 

нестаціонарних сигналів за допомогою різних методів: Фур’є перетворення, неперервного та 

дискретного вейвлет перетворення. Узагальнено загальні підходи до аналізу тонкої 

структури сигналу для вирішення задачі прогнозування відмов технічних об’єктів, а також 

розрізнення повітряних цілей засобами радіолокації.  

Результати дослідження. В останні роки стало очевидно, що традиційний апарат 

представлення довільних функцій та сигналів у вигляді рядів Фур’є (або Фур’є перетворень) 

є малоефективним для функцій з локальними особливостями, наприклад для імпульсних та 

цифрових сигналів та зображень. 

Головною математичною основою спектрального аналізу є перетворення Фур'є, яке 

пов'язує просторовий або часовий сигнал (або деяку модель цього сигналу) з його поданням 

до частотній області. 

Перетворення Фур'є функції )(tS  є інтегральним поданням і задається наступним 

виразом:  

dtetSF tj








 )(

2

1
)( .                                                          (1) 

Однак перетворення Фур’є дає інформацію тільки про значення частоти сигналу і не 

дає інформації про проміжок часу присутності цієї частоти. Якщо розглянути два різних 

сигнали, один з яких стаціонарний (рис. 1 а), а другий нестаціонарний (рис. 1 б), (сигнали 

мають однаковий набір частот) та їх Фур’є перетворення рис. 2, то можна зробити висновок, 

що для двох абсолютно різних сигналів ми отримали майже однакові перетворення Фур’є. 

Аналітичний вираз стаціонарного сигналу має вигляд: 

)1002cos()502cos()252cos()102cos()(  tttttS , у нестаціонарному сигналі ті 

саме частоти змінюються дискретно. Графіки отримані з використанням пакету MatLab. 
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Рис. 1. Графіки стаціонарного (а), та нестаціонарного (б) сигналів 
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Рис. 2. Графіки перетворення Фур’є стаціонарного(а) та нестаціонарного сигналів (б) 
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Таким чином перетворення Фур’є за своєю сутністю не може відрізнити стаціонарний 

сигнал від нестаціонарного, що є великою проблемою для його застосування. 

Іншим інструментом спектрального аналізу є віконне перетворення Фур’є, яке є 

різновидом перетворення Фур’є і визначається:  

dtebtGtSbF tj






 )()(),( ,                                             (2) 

де )( btG   - деяка віконна функція. Зазвичай в якості віконної функції 

використовується Гауссіан, вікно Хеммінга, вікно Ханна або вікно Кайзера. 

Віконне перетворення Фур’є, на відміну від звичайного перетворення Фур’є, є 

функцією від часу, частоти і амплітуди. Тобто воно дозволяє отримувати характеристику 

розподілу частоти сигналу (з амплітудою) в часі. На відміну від звичайного перетворення 

Фур’є ми отримуємо значення частот по вісі часу, тобто отримуємо частотно-часову 

характеристику сигналу. 

Але головною проблемою у використанні віконного перетворення Фур’є для отримання 

частотно-часової характеристики сигналу є принцип невизначеності Гейзенберга, в основі 

якого лежить факт, що неможливо сказати точно яка частота присутня в сигналі в даний 

момент часу (можна говорити тільки про діапазон частот) і не можливо сказати в який точно 

момент часу частота присутня в сигналі (можна говорити лише про період часу). 

У зв’язку з цим виникає проблема роздільної здатності. Роздільну здатність віконного 

перетворення Фур’є можна регулювати за допомогою ширини вікна, однак при збільшенні 

ширини вікна збільшується точність щодо частоти і зменшується точність щодо часу, і 

навпаки [3]. 

Вейвлет перетворення вирішує проблему невизначеності Гейзенберга при будові 

частотно-часових характеристик сигналу. 

В основі вейвлет-аналізу лежить теоретично обґрунтована можливість подання сигналу 

кінцевої енергії )(tS  у вигляді [4]: 

)()()( tdtatS k

k

kl

l

l   ,                                                     (3) 

де )(tl  - масштабуюча функція (phi-функція), з одиничним значенням інтегралу, 

визначає грубе наближення сигналу та породжує коефіцієнти апроксимації – la ; 

)(tk  - вейвлет-функція (psi-функція), з нульовим значенням інтегралу, визначає деталі 

сигналу та породжує коефіцієнти деталізації – kd . 

Аналітичний вираз вейвлет перетворення сигналу )(tS  має вигляд: 

dt
a

bt
tS

a
baC 












 
 )(

1
),( ,                                                 (4) 

де а – масштабуюче число, b – параметр зсуву у часі,   - материнський вейвлет. 

Материнський вейвлет являє собою функцію, яка є прототипом для всіх вікон, які 

будуть генеруватися під час вейвлет-перетворення. Зсув у часі регулює рух згенерованих 

вікон по часовій компоненті сигналу. Поняття масштабу є зворотним до поняття ширини 

вікна. Чим менше ширина вікна, тим більше масштаб, вікно захоплює меншу частину 

сигналу і сигнал інтегрується більш «детально». Чим більше ширина вікна, тим менший 

масштаб, вікно захоплює більшу частину сигналу і сигнал, відповідно, інтегрується менш 

«детально». 

Способи подання (візуалізації) ),( baC  можуть бути різними. Спектрограма ),( baC  

може бути поверхнею в трьохвимірному просторі. Однак часто замість зображення поверхні 

представляють її проекцію на площину ),( ba  з ізорівнями, що дозволяє простежити зміну 

інтенсивності амплітуд ВП на різних масштабах і в часі. Крім того, зображують картини 

ліній локальних екстремумів цих поверхонь, так званий скелетон (sceleton), який виявляє 
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структуру аналізованого сигналу. На спектрограмі темними вертикальними полосами 

показуються екстремуми функції, білими переходи через нуль, а також різкі локальні зміни 

форми функції. 
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Рис. 3. Вейвлет спектрограма сигналів: а– стаціонарного, б– нестаціонарного 

 

На рис. 3 наведена спектрограма стаціонарного (рис. 3 а) та нестаціонарного (рис. 3 б) 

сигналів у 3D та 2D проекціях. Вираз (4) це вираз для прямого неперервного (інтегрального) 

вейвлет-перетворення (НВП або СWT – continuous wavelet transform). 

Неперервне ВП знайшло широке застосування в обробці сигналів. Пряме ВП містить 

комбіновану інформацію про сигнал, що аналізується та вейвлет, який його аналізує. 

Незважаючи на це, ВП дозволяє отримати об'єктивну інформацію про сигнал, тому що деякі 

властивості ВП не залежать від вибору вейвлету. Незалежність від вейвлету робить ці прості 

властивості дуже важливими. Таким чином вейвлет аналіз (ВА) дає унікальні можливості 

розпізнавати локальні і «тонкі» особливості сигналів (функцій), що важливо в багатьох 

областях радіотехніки, зв'язку, радіоелектроніки, геофізики та інших галузях науки і техніки. 

Для подолання надмірності, а також підвищення швидкості перетворення неперервного 

сигналу застосовується дискретизація параметрів a і b при збереженні можливості 

відновлення сигналу з його перетворення. Дискретизація, як правило, здійснюється через 

ступені двійки 

)2(
11

)(,2,2 kt
aa

bt

a
tkba m

mk
mm 







 
 

,                     (5) 

де m і k - цілі числа. В цьому випадку площина a и b перетворюється у відповідну сітку 

),( km . Параметр m називається параметром масштабу. Таким чином, з урахуванням (5), 

пряме та зворотнє діадне ВП неперервних сигналів подається наступними виразами: 



 

25 
 

)(),()(

)2()(
1

)()(),(

,

tkmCtS

dtkttS
a

dtttSkmC

mk
km

m
mk
















  .                   (6) 

Вираз (6) є діадне (dyadic) ВП і представляє собою різновид неперервного ВП, який 

дозволяє усунути певну частину його надлишковості. 

Велика доля сучасних систем обробки використовують результати комп’ютерних 

розрахунків в яких використано дискретне вейвлет-перетворення (ДВП або DWT – discrete 

wavelet transform). При цьому не тільки параметри a і b, але і сигнали також 

дискретизуються у часі. 

При застосуванні ДВП використовуються ортонормовані базисні вейвлет-функції, а в 

ортонормованих вейвлетах використовуються дві функції: )(t  - масштабуюча та )(ψ t  - 

вейвлет-функція (материнський вейвлет). Для кожного рівня розкладання (декомпозиції) m є 

система функцій: 

)2(2)(, ktt mm

km  ;  )2(ψ2)(ψ , ktt mm

km  .  (7) 

Система функцій (7) при k  Z є ортонормованим базисом простору )(2 RLVm  , 

причому така система утворює нескінчену, у дві сторони послідовності вкладених 

підпросторів, таких, що 0





m

mV  та )(2 RLV
m

m 




  [5,6]. 

Число m характеризує рівень роздільної здатності. Чим більше m , тим більше дрібні 

носії має функція )(, tkm  і коефіцієнти розкладання  kmtS ,),(  , більш детально 

відображають властивості сигнальної функції )(tS . 

Із зростанням рівня m , оператори проектування kP  дають більш точне наближення 

)(SPk  до елементів функції )()( 2 RLtS  .  

)(),()( ,, tSSP kmkmZkm   .                 (8) 

З урахуванням ортогонального доповнення до підпростору mV  розкладання сигнальної 

функції визначається виразом 

)(ψ)()( ,1,1,1,1 tdtaSP kmkmZkkmkmZkm    ,                (9) 

де   dtttStSa kmkmkm )()(),( ,1,1,1      коефіцієнти апроксимації (m-1)-го рівня 

декомпозиції;   dtttStSd kmkmkm )()(),( ,1,1,1      коефіцієнти деталізації того ж рівня. 

Отримані вектори коефіцієнтів прийнято позначати символами: 

 kmacA ,11   и  kmdcD ,11  .    (10) 

При повторенні процедури розкладання за рівнем m до Nm  , отримуємо кінцеве 

представлення сигналу у вигляді серії коефіцієнтів, тобто дискретне вейвлет перетворення 

(ДВП): 

 1,...,,)( cDcDcASP NNm  ,                                               (11) 

де NcA  - коефіцієнти апроксимації розкладання (декомпозиції) глибини N; 

де mcD  - коефіцієнти деталізації розкладання (декомпозиції) глибини Nm ,1 ; 

Як видно з виразу (9), при здійсненні ДВП виникає проблема обрахунку великої 

кількості інтегралів з необхідною точністю. Також необхідно враховувати, що при високому 

значенні m, носії функції )(, tkm  та )(ψ , tkm  мають малі значення, порядку m2
1 . Для 

вирішення даної проблеми, застосовують швидке дискретне вейвлет перетворення (ШДВП). 
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Алгоритм Малла дає можливість визначити коефіцієнти ВП без інтегрування, використовуя 

алгебраїчні операції на основі згортки.  

Якщо виписати функції )(,1 tkm  та )(ψ ,1 tkm , через базові функції )(, tkm  та )(ψ , tkm  

простору mV , отримаємо: 

knm

n

nkmknm

n

nkm gh 2,,12,,1     ,    , 

де  
Znnh


 та  

Znng


 - коефіцієнти або фільтри вейвлетів )(t  та )(ψ t .  

Таким чином, отримуємо формули швидкого ДВП [5]: 

 

  knm
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nkmkm

knm
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nkmkm

dgSd

ahSa

2,,1,1

2,,1,1
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.                                                     (12) 

Наведені алгоритми не тільки більш швидкі, з точки зору використання алгоритмічних 

процедур, але і при кожному перетворенні загальне число нових коефіцієнтов не 

збільшується у 2 рази, а залишається незмінним. 

Процедуру можна повторити і таким чином визначити усі коефіцієнти  1,...,, cDcDcA NN  

вейвлет перетворення N-го рівня. На практиці найменший можливий масштаб (найбільший 

рівень декомпозиції) визначається числом N  дискретних значень сигналу.  

Кожному виду аналізу притаманні певні недоліки та переваги. Виникає задача, якими 

алгоритмами користуватися в тому чи іншому випадку, який вид аналізу необхідно 

застосовувати для того чи іншого сигналу.  

Коли енергія сигналу кінцева, для аналізу та синтезу, достатньо наявності не всіх 

коефіцієнтів розкладання. В таких умовах, дискретний аналіз є достатнім, а неперервний – 

надлишковим. 

Коли сигнал аналізується у реальному масштабі часу, або він має дуже коротку 

тривалість можна використовувати обидва види аналізу. Кожен має свої переваги. Для 

прикладу розглянемо два різних сигнали. Перший – фрактальний сигнал. В пакеті MatLab є 

демонстраційний фрактальний сигнал – vonkoch (фрактальна крива Коха), графік якого 

наведений на рис.4.  
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Рис. 4. Графік фрактального сигналу 

 

Застосуємо до даного сигналу неперервне та дискретне ВП. Спектрограми перетворень 

наведені на рис. 5. 
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Неперервне вейвлет перетворення.
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Рис. 5. Спектрограми фрактального сигналу: а – неперервне ВП, б – дискретне ВП 

 

Розглянемо наступний нестаціонарний сигнал, який складається з 4 частот (10, 25, 50 та 

100 Гц), а його графік наведений на рис 1 б.  
Неперервне вейвлет перетворення.
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Рис. 6. Спектрограма багаточастотного сигналу: а – неперервне ВП, б – дискретне ВП 

 

Після аналізу наведених спектрограм та масиву даних обробки (наприклад у MatLab) 

можна зробити певні висновки. Дискретний аналіз (ДВП, ШДВП) забезпечує більшу 

швидкодію, та заощаджує простір кодування. Неперервний аналіз (НВП) часто легше 

інтерпретувати, оскільки його надмірність прагне зміцнити риси і робить всю інформацію 

більш помітнішою. Таким чином, отримуємо виграш аналізу у зручності аналізу, але 

програємо з точки зору економії простору. 

Аналіз рис. 2, 5, 6 наочно доводить переваги вейвлет аналізу нестаціонарних сигналів 

перед аналізом Фур’є, т.я. аналіз Фур’є  неспроможний виявити моменти, коли частоти 

сигналу змінюється, на відміну від ВП (неперервного та дискретного). 

Застосування вейвлет аналізу вирішує багато практичних завдань, одним з яких є 

прогнозування відмов пристроїв різного виду (електромеханічних, радіоелектронних, 

газотурбінних та ін.). Багатомасштабний метод вейвлет аналізу виявляється 

високоефективним методом аналізу складних фізичних сигналів на різних масштабах та у 

спеціально визначених точках (контрольних точках). Такий метод дозволяє виявити відмову 

значно раніше ніж при застосуванні інших методів [2]. 

Загальний підхід до прогнозування відмов з застосуванням вейвлет-аналізу та 

статистичної обробки результатів можна звести до наступної методики: 

1. Визначається параметр, зміна якого призводить до відмови (руйнуванню) пристрою.  

2. За допомогою спеціальних приладів (датчиків) значення визначеного параметру 
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трансформуються в електричний сигнал та переводяться в цифрову форму. 

3. Застосовується вейвлет-аналіз та аналізуються значення трансформованого 

параметру. 

3.1. Для кожного виду об’єкту техніки та прогностичного параметру визначається вид 

материнського вейвлету. 

3.2. Вейвлет аналіз проводиться в різних режимах роботи об’єкту техніки до настання 

моменту відмови. Час проведення аналізу визначається окремо для кожного виду техніки. 

3.3. Проводиться статистична обробка результатів вейвлет аналізу. Оскільки, в 

більшості випадків досліджуємий сигнал флуктуює у часі, флуктуюють і його вейвлет 

коефіцієнти. Статистичною оцінкою флуктуацій можуть виступати дисперсії розподілів на 

різних масштабах: 
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lm , де l – кількість вейвлет коефіцієнтів на 

рівні m у визначеному для аналізу інтервалі часу. 

4. Різка зміна (зменшення або збільшення) значення дисперсії говорить про 

знаходження об’єкту у передвідмовному стані. 

Практичні досліди та об’єм опрацьованої літератури говорить, що: 

– час до відмови залежить від об’єкту та прогностичного параметру; 

– найбільш інформативні показники дисперсії, як правило, виявляються при аналізі 

вейвлет коефіцієнтів вищих масштабів. 

Також, в якості статистичної оцінки можна використовувати середнє значення суми 

деталізуючих вейвлет коефіцієнтів [7]: 
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коефіцієнтів вейвлет аналізу, або проводити аналіз коефіцієнтів kK ,1 , kK ,2 , kNK ,  кожного 

рівня декомпозиції. 

Наступна прикладна задача, яку можна розв’язати із застосуванням вейвлет 

перетворення це задача розрізнення повітряних цілей засобами радіолокації (по матеріалам 

[6]).  

Такий метод [6, 8] заснований на процедурі розпізнавання тонкої структури сигналу 

складної цілі, характерною ознакою якого, є наявність стрибків сигнальної обвідної в області 

перекриття сигналів від одиночних цілей за рахунок інтерференції, обумовленої 

випадковими змінами фази. В якості відбитого сигналу розглядається та аналізується сигнал 

у вигляді цифрової біквантованої пачки. 

В узагальненому вигляді, задачу розрізнення можна звести до наступної методики: 

1. Виділяється обвідна функція пачки відбитих імпульсів від цілі (цілей). 

2. Перетворюється обвідна функція в цифрову біквантовану пачку імпульсів. 

3. До отриманої біквантованого сигналу застосовується вейвлет-аналіз. Сигнал 

розкладається на вектори апроксимуючих та деталізуючих коефіцієнтів  1,...,, cDcDcA NN  до 

4 рівня декомпозиції. Найбільш інформативними виявляються коефіцієнти декомпозиції 1-го 

нижнього рівню. 

5. Вектор деталізюючих коефіцієнтів  1cD  1-го рівня являє собою дискретну 

випадкову величину, яку можна охарактеризувати числовим статистичним параметром. 

Найбільш інформативним параметром було визначено [6] квадрат норми )( 1
2 cDnorm  

вектору коефіцієнтів ВП нижнього рівня. 

6. Порівнюючи статистичну оцінку з вибраним порогом (вибір значення порогу 

виходить за межі даної статті), отримуємо рішення «ціль одинична», або «ціль групова». 

Висновки. Широкий спектр практичних задач базується на дослідженні та аналізі 

різноманітних сигналів, фізична природа яких може бути різною. Обробка сигналів із 

застосуванням вельвет перетворення виявляється більш ефективним у порівнянні з 

традиційним перетворенням Фур’є в задачах аналізу нестаціонарних сигналів, неоднорідних 
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полів, зображень різної природи та ін. 

Задача вибору того чи іншого вейвлету носить суб’єктивний характер, в основному 

базується на практичному досвіді науковця (інженера) та вимагає дослідження для кожного 

конкретного випадку. 

Вибір виду ВП також носить суперечливий характер, дискретний аналіз за швидкодією 

кращій за неперервний, однак його графічна інтерпретація гірша. ДВП заощаджує 

комп’ютерні потужності, але втрачається деяка частина корисної інформації. 

Узагальнений підхід до задачі прогнозування відмов та розрізнення радіолокаційних 

цілей, причому статистичний аналіз деталізуючих коефіцієнтів ВА нижніх рівнів 

декомпозиції виявляється найбільш інформативним. 
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к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б., к.т.н., с.н.с. Хлапонин Ю.И., Жиров Б.Г. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ 

 

В статье рассмотрена проблема анализа сигналов с помощью различных методов: Фурье 

преобразования, непрерывного и дискретного вейвлет преобразования. Установлено, что для 

анализа нестационарных сигналов целесообразно применять вельвет преобразование (вейвлет 

анализ). Вейвлет анализ дает уникальные возможности распознавать локальные и «тонкие» 

особенности сигналов (функций), что важно во многих областях радиотехники, связи, 

радиоэлектроники, геофизики и других областях науки и техники. 

Обобщены подходы к анализу тонкой структуры сигнала для решения задач 

прогнозирования отказов технических объектов и разрешения воздушных целей средствами 

радиолокации. 

Ключевые слова: тонкая структура сигнала, вейвлет анализ, Фурье анализ, 

прогнозирование отказов, разрешение целей. 

 

Ph.D. Zhyrov Genadiy, Ph.D. Khlaponin Yuriy, Zhyrov Borys 

METHODS OF ANALYSIS OF SMALL NON-STATIONARY SIGNALS 

 

In the article the problem of signal analysis using different methods: Fourier transform, continuous 

and discrete wavelet transform. Established that for the analysis of non-stationary signals appropriate to 

apply the same corduroy transformation (wavelet analysis). Wavelet analysis provides a unique 

opportunity to recognize local and "thin" signal features (functions), which is important in many areas of 

radio engineering, communications, electronics, geophysics and other fields of science and technology. 

Summarizes approaches to the analysis of the fine structure of the signal to meet the challenges of 

forecasting failures of technical objects and permits air targets radar means. 

Keywords: subtle signal structure, wavelet analysis, Fourier analysis, forecasting failures, 

resolution goals. 
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МЕТОД СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ ПО СТОИМОСТНЫМ (ВРЕМЕННЫМ) 

ЗАТРАТАМ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛАНОВ МНОГОФАКТОРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Разработан метод синтеза оптимальных по стоимостным (временным) затратам 

композиционных планов многофакторного эксперимента, позволяющий проводить поиск без 

полного перебора всех вариантов перестановок. В традиционном методе планирования 

многофакторных экспериментов до получения адекватной математической модели 

реализуется последовательная достройка планов эксперимента по следующей схеме: дробный 

факторный эксперимент (ДФЭ) → полный факторный эксперимент (ПФЭ) → ортогональное 

центральное композиционное планирование (ОЦКП) → ротатабельное центральное 

композиционное планирование (РЦКП). Суть разработанного метода заключается в том, что 

ядро композиционного плана (ДФЭ или ПФЭ) оптимизируется по стоимостным (временным) 

затратам с использованием подхода, основанного на применении кода Грея. Планы, являющиеся 

достройками ядер до планов ОЦКП или РЦКП, оптимизируются одним из методов (или их 

комбинацией), например, анализ перестановок строк матрицы планирования, случайный поиск, 

метод ветвей и границ, генетические алгоритмы, жадный алгоритм, имитация отжига и т.д. 

Проверка работоспособности разработанного метода осуществлена на примере 

исследования полупроводникового терморегулятора. При этом оптимизированное с 

использованием кода Грея ядро композиционного плана (ПФЭ) достраивалось до плана РЦКП 

серией опытов, оптимизация которых по стоимостным (временным) затратам выполнена 

комбинированным методом (жадный алгоритм и имитация отжига). 

Ключевые слова: оптимальный план, композиционные планы, метод, стоимость, время. 
 

Постановка задачи. Экспериментальные методы исследования широко применяются в 

науке и технике для получения математических моделей различных объектов. При этом во 

многих случаях объекты исследования описываются математическими моделями второго 

порядка, для получения которых необходима реализация экспериментов по композиционным 

планам ортогонального (ОЦКП) и ротатабельного (РЦКП) центрального композиционного 

планирования [1]. От порядка реализации опытов композиционных планов будет 

существенно зависеть стоимость (время) их проведения. Поэтому необходимо разработать 

метод синтеза оптимального по стоимостным (временным) затратам композиционного плана. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известны примеры построения 

оптимальных композиционных планов многофакторных экспериментов, основанные на 

применении следующих методов оптимизации [2,3]: анализ перестановок, случайный поиск, 

метод ветвей и границ, метод последовательных приближений. Перечисленным методам 

присущи как достоинства, так и недостатки. Например, при большом количестве факторов 

для полного перебора всех строк матрицы планирования требуется много времени. Методы 

случайного поиска, ветвей и границ, последовательного приближения не всегда гарантируют 

получение оптимального плана эксперимента, т.е. результаты оптимизации являются 

приближенными. 

Все это требует разработки метода оптимизации композиционных планов по 

стоимостным (временным) затратам. 

Цель статьи. Разработка метода синтеза оптимальных по стоимостным (временным) 

затратам композиционных планов многофакторного эксперимента. 

Основные материалы исследования. В традиционном методе планирования 

многофакторных экспериментов до получения адекватной математической модели 

реализуется последовательная достройка планов эксперимента по следующей схеме: 

дробный факторный эксперимент (ДФЭ) → полный факторный эксперимент (ПФЭ) → 
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ортогональное центральное композиционное планирование (ОЦКП) → ротатабельное 

центральное композиционное планирование (РЦКП). 

Суть разработанного метода построения оптимальных композиционных планов с 

учетом традиционной схемы планирования заключается в следующем. 

1. Если ядром композиционного плана является дробный факторный эксперимент, то 

план ДФЭ оптимизируется по стоимостным (временным) затратам с использованием метода 

синтеза таких планов, приведенным в работе [4]. 

2. Если ядром композиционного плана является полный факторный эксперимент, то 

план ПФЭ оптимизируется по стоимостным (временным) затратам по методу синтеза таких 

планов, приведенному в работе [5]. 

3. Планы, являющиеся достройками вышеприведенных ядер до планов ОЦКП или 

РЦКП, оптимизируются по стоимостным (временным) затратам одним из методов (или их 

комбинацией), например, анализ перестановок строк матрицы планирования, случайный 

поиск, метод ветвей и границ, генетические алгоритмы, жадный алгоритм, имитация отжига 

и т.д. 

4. Суммарная стоимость (время) проведения эксперимента определяется как сумма 

стоимостей (времен) реализации ядра композиционного плана и его достройки до планов 

ОЦКП или РЦКП. 

Проверка работоспособности предложенного метода для оптимизации планов РЦКП 

осуществлялась на примере исследования полупроводникового терморегулятора [3]. При 

этом стоимости изменений уровней факторов для данного объекта приведены в работе [3]. 

В результате применения предложенного метода синтеза композиционных планов 

получен оптимальный по стоимости план ядра (ПФЭ) (рис. 1). 

 

Х4 –1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 

Х1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 

Х2 –1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 

Х3 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

Рис. 1. План ядра (ПФЭ) композиционного плана РЦКП 

Стоимость реализации эксперимента по полученному плану составляет 107 у.е., в то 

время как стоимость плана, полученного методом случайного поиска – 115 у.е. 

Оптимизация плана достройки ПФЭ до РЦКП осуществлялась методом имитации 

отжига, жадным алгоритмом и комбинированным методом ( жадный алгоритм и имитация 

отжига). 

Результаты сравнения по стоимости реализации планов приведены в таблице 1, а 

оптимальный план, полученный комбинированным методом, приведен в таблице 2. 
 

Таблица 1 

Сравнение результатов оптимизации по стоимости реализации  

плана достройки ПФЭ до РЦКП 

Алгоритм 
Стоимость 

плана, у.е. 

Время  

оптимизации, с 

Жадный алгоритм 296,4 0,061 

Алгоритм имитации отжига 146,4 0,099 

Перестановка строк матрицы 193,4 – 

Стоимость исходного плана 336,4 – 

Максимальная стоимость 384,9 – 

Метод случайного поиска 166,2 – 

Комбинированный (жадный алгоритм → 

имитация отжига) 
  86,4 0,175 
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Таблица 2 

План достройки ПФЭ до РЦКП 

 

Х4 Х1 Х2 Х3 

0 0 0 α 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Х4 Х1 Х2 Х3 

α 0 0 0 

0 0 0 0 

–α 0 0 0 

0 0 α 0 

0 α 0 0 

0 0 –α 0 

0 –α 0 0 

0 0 0 –α 

 

Выводы. Разработан метод синтеза оптимальных по стоимостным (временным) 

затратам планов ОЦКП и РЦКП, позволяющий проводить поиск плана без полного перебора 

вариантов перестановок. Синтезирован оптимальный план РЦКП для исследования 

полупроводникового терморегулятора. 
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МЕТОД СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ВАРТІСНИМИ (ЧАСОВИМИ) ВИТРАТАМИ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛАНІВ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Розроблено метод синтезу оптимальних за вартісними (часовими) витратами 

композиційних планів багатофакторного експерименту, який дозволяє проводити пошук без 

повного перебору всіх варіантів перестановок.  

У традиційному методі планування багатофакторних експериментів до отримання 

адекватної математичної моделі реалізується послідовна добудова планів експерименту за 

наступною схемою: дрібний факторний експеримент (ДФЕ) → повний факторний експеримент 

(ПФЕ) – ортогональне центральне композиційне планування (ОЦКП) → ротатабельне 

центральне композиційне планування (РЦКП). Суть розробленого методу полягає в тому, що 

ядро композиційного плану (ДФЕ або ПФЕ) оптимізується за вартісними (часовими) 

витратами з використанням підходу, заснованого на застосуванні коду Грея. Плани, які є 

добудовами ядер до планів ОЦКП або РЦКП, оптимізуються одним з методів (або їх 

комбінацією), наприклад, аналіз перестановок рядків матриці планування, випадковий пошук, 

метод гілок і меж, генетичні алгоритми, жадібний алгоритм, імітація відпалу і т.і. 

Оцінка працездатності розробленого методу реалізована на прикладі дослідження 

напівпровідникового терморегулятора. При цьому оптимізоване з використанням коду Грея ядро 

композиційного плану (ПФЕ) добудовувалося до плану РЦКП серією дослідів, оптимізація яких за 

вартісними (часовими) витратами виконана комбінованим методом (жадібний алгоритм і 

імітація відпалу). 

Ключові слова: оптимальний план, композиційні плани, метод, вартість, час. 

 
Prof. Koshevoy N.D., Ph.D. Zabolotnyi A.V., Koshevaya I.I., prof. Kostenko E.M.  

THE METHOD OF SYNTHESIS OF THE OPTIMAL COMPOSITE PLANS  

OF MULTIFACTOR EXPERIMENT IN COST (TIME) 

 

The method of synthesis of the optimum composite plans of multivariate experiment in cost (time) 

has been designed. It allows to carry out searches without a complete search of all the permutations of 

options. In the traditional method of multifactor experiments planning for obtaining an adequate 

mathematical model it is implemented consistent completion of experiment plans as follows: fractional 

factorial experiment (FrFE) → full factorial experiment (FFE) → orthogonal central compositional 

planning (OCCP) → rotatable central composite plan (RCCP). The essence of this method lies in the fact 

that the core of the composite plan (FrFE or FFE) are optimized in cost (time) using an approach based 

on the use of Gray code. The plans, which are the completion of the nuclei to OCCP or RCCP plans, 

optimizing one of the methods (or their combination), for example, analysis of the rows planning matrix 

permutations, random search, branch and bound method, genetic algorithms, greedy algorithm, simulated 

annealing, etc. 

Checking the efficiency of this developed method was carried out for an example of the 

semiconductor thermostat. This optimized core of composite plan(FFE) by using Gray code finished 

building plan RCCP with the series of experiments, optimization of which were carried out in costs (time) 

by the combined method (the greedy algorithm and simulated annealing). 

Keywords: optimal plan, composite plans, method, cost, time. 
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УДК 621.396.967                                                                          к.т.н. Лоза В.Н. (ВИКНУ) 

 

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАКЕТНЫХ АЛГОРИТМОВ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 
В статье приводится авторское мнение к обоснованию механизма преобразования с 

использованием пакетных алгоритмов вейвлет-анализа (ВА). Анализ механизма пакетного 

быстрого вейвлет-преобразования (ПБВП) проводится по характеристикам "дерева" и основан 

на трёх примерах расчёта новых детализирующих коэффициентов (ДК): 1 – для контрольного 

сигнала, 2 – для тестового с наличием скачков и 3 – специально сформированного гауссова 

сигнала с провалами. Показано, что результат реконструкции любых двух последующих 

расщеплений в точности соответствует реконструкции исходного корневого узла. 

Ключевые слова: вейвлет-анализ, пакетное быстрое вейвлет-преобразование. 

 

Введение. Вейвлет-анализ является разновидностью обобщённого спектрального 

анализа и отличается от классического гармонического анализа, названного в [1] 

"королевством Фурье", мощным набором математических методов частотно-временного и 

пространственно-фазового анализа многомасштабных явлений. ВА получил название 

локализованного спектрального анализа (или спектрального анализа локальных 

возмущений). 

Содержание ВА состоит из трёх основных компонент: разложение сигнала 

(декомпозицию) на совокупность аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов, 

преобразование определённой части коэффициентов в зависимости от решаемой задачи, 

реконструкцию (восстановление) сигнала. Акцент в статье сделан на алгоритмы 

декомпозиции, которые можно классифицировать на следующие виды: непрерывные, 

быстрые дискретные и пакетные. Последние подразделяются в зависимости от порядка 

следования коэффициентов, структурно представляемую, так называемым, "деревом", на 

алгоритмы одиночного, двойного и частотно-временного "дерева". 

Пакетное БВП является адаптивным, оно позволяет более точно приспосабливаться к 

особенностям сигналов путём выбора оптимальной формы "дерева" разложения. Процедура 

включает два этапа: на первом строится полное "дерево", на втором по выбранной функции 

стоимости строится наилучшая структура "дерева". На рис. 1 и рис. 2 показаны графики 

алгоритма ПБВП при обработке тестового сигнала до третьего уровня. 

 
Механизм типового БВП хорошо описан в целом ряде изданий (в частности, [2, 3]), в то 

время как подобная информация о механизме ПБВП практически отсутствует. Требует 

определения и описание и сам результат ПБВП. Таковым, очевидно, является совокупность 

ВК всех терминальных (конечных) узлов схемы. Так, для схемы рис. 2 выходной вектор 

соответствует: V = [ 3.0; 3.1; 2.1; 3.4; 3.5; 2.3 ]. 

Анализ механизма пакетного алгоритма БВП. Под механизмом пакетного 

преобразования в данном случае понимается интерпретация процедуры итеративного 

образования ВК правой (детализирующей) ветви схемы рис. 1 и рис. 2 и выяснение 

физического смысла коэффициентов с использованием сравнительного анализа с типовым 

алгоритмом. Для представления механизма БВП принято использовать, во-первых, 

Рис. 1     Рис. 2 

(0,0)

(1,0) (1,1)

(2,0) (2,1) (2,2) (2,3)

(3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (3,7)

(0,0)

(1,0) (1,1)

(2,0) (2,1) (2,2) (2,3)

(3,0) (3,1) (3,4) (3,5)
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геометрическую схему последовательности операций алгоритма – "дерево" преобразований, 

во-вторых, решётку ВК на плоскости "время – масштаб (1/частота)". 

Анализ механизма ПБВП по характеристикам "дерева" основан на трёх примерах 

расчёта новых (по сравнению с алг. Малла) [1] детализирующих коэффициентов (ДК): 1 – 

для контрольного сигнала, 2 – для тестового с наличием скачков и 3 – специально 

сформированного гауссова сигнала с провалами. 

Пример 1. Дискретный сигнал с равномерным уменьшением амплитуды n = 8, при 

уровне декомпозиции равном 2 и типе вейвлета – db1 (Хаара), х = [ 8 7 6 5 4 3 2 1 ]. 

График "дерева" представлен на рис. 3. Анализ проводился для правой ветви с узлами: 

1.1, 2.2 и 2.3. Результат в узле 1.1 определяется разностью 

соседних отсчётов сигнала, нормированной к √2, и 

соответствует значениям: [0.7 0.7 0.7 0.7]. Это значение 

определяет выходной ДК-1 типового алгоритма БВП. 

Для новых ДК ПБВП при расщеплении узла [1.1] 

получим по 2 значения: для ДК-2.2: [1.0 1.0], для ДК-2.3 [0 

0]. Проверочный расчёт показывает. что первый результат 

соответствует нормированной сумме ДК узла [1.1], а 

второй  нормированной разности. Следовательно, 

принцип вычисления ВК в правой ветви "дерева" 

повторяет алгоритм стандартного алгоритма Малла, но, 

если для БВП источником детализации всегда является сглаженная предыдущая версия 

сигнала, то для ПБВП на разных уровнях (при числе уровней больше двух) исходными 

версиями являются как сглаженные, так и флюктуирующие версии. 

Возникает задача интерпретации геометрического смысла результатов расщепления в 

правой ветви "дерева". Формулировка данных версий по поставленной задаче основана на 

анализе вида ДК в узлах "дерева" для двух специально сформированных сигнальных 

функций, которые можно отнести к классу сложных, поскольку в них сочетаются 

относительно гладкие участки и локальные возмущения (примеры 2 и 3). 

Пример 2. Тестовый гладкий сигнал с двумя локальными скачками (отн. амплитуда 

25%) и числом отсчётов n = 256. Сформированная сигнальная функция и выборки ДК в 

узлах: [1.1], [2.2] и [2.3] представлены на рис. 4а, и 4б. Уровень декомпозиции принят 

равный двум, тип вэйвлета – Добеши-4 (db4). На рис. 6а, кроме сигнала, показаны выборки 

ДК в указанных узлах (размер выборки изменяется с изменение уровня). На рис. 4б показаны 

результаты реконструкции сигнала по данным ДК. 

 
На графиках рис. 4а приведены вычисленные значения ДК в области второго 

максимума. 

а)        б) 

Рис. 4. Сформированная сигнальная функция и выборки ДК в узлах 
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Выводы из анализа: 1 – данные вполне подтверждают предыдущие (пример-1) выводы 

о принципе формирования расщеплённых версий предыдущей аппроксимации сигнала; 2 – 

для визуальной фиксации локальных возмущений целесообразно использовать результат 

d 2.3, хотя другие версии в количественном отношении мало отличаются; 3 – поскольку от 

уровня к уровню происходит сжатие сигнала, практически желательно использовать 

реконструированные по коэффициентам версии в соответствующих узлах сигналы. Такие 

версии представлены на рис 4.б. Нижний график рис. 4б показывает реконструированную 

сумму ДК d 2.2 и d 2.3. По виду он является полной копией сигнала в узле d 1.1. Для 

количественной оценки рассчитана ошибка воспроизведения сигнала по D1 и (D2+D3), 

которая составляет величину порядка 10-6. Ошибка вычислялась в соответствии с 

выражением:  

err = norm(D1-(D2.2+D2.3)). 

Следовательно, (вывод 4) суммарный сигнал d 2.2 и d2.3 полностью соответствует 

сигналу исходной версии в корневом узле. Аналитически это обосновывается обеспечением 

восстановления сигнала, но одновременно констатирует факт полной эквивалентности 

исходного ДК и результата его расщепления. Формально возникает вывод о том, что 

расщепление коэффициентов не приносит новой информации, но надо иметь в виду 

появление возможностей выбора ВК, наиболее удовлетворяющего поставленной задаче 

анализа. 

Фрагмент программы расчёта в интерактивном режиме с использованием пакета [4-6] 

приведен в виде блока ниже. 
x=linspace(0,2*pi,256); s1=sin(x);s2=sign(sin(2*x)); s=s1+0.25*s2;  % Формирование сигнала. 

V=wpdec(s,2,’db4’);d1=wpcoef(V,2);d22=wpcoef(V,5);d23=wpcoef(V,6);% Пакетное ВВП и выборка ДК. 

Subplot(411);plot(s);subplot(412);plot(d1);subplot(413);plot(d22);subplot(414);plot(d23);% Распечатка . 

D1=wprcoef(V,2);D22=wprcoef(V,5);D23=wprcoef(V,6); 

Figure; subplot(411);plot(D1);subplot(412);plot(D22);subplot(413);plot(D23);subplot(414);plot(D22+D23); 

Пример 3. Сигнал гауссовой формы с числом отсчётов n = 512 и двумя провалами 

(отн. амплитуда до 10 %). Результаты показаны на рис. 5а и 5б. Последовательность эпюр на 

рис. 5б представляет вид реконструированных ДК по абсолютной величине. Значения 

элементов векторов ДК в области импульсов, полученные при расчёте следующие: 

D1 = [ ……, 0.14, 0.49, 0.46, 0.02, 0.135,  .  .  .  .  .  0.134, 0.02, 0.457, 0.512, 0.14 ……]; 

D22 = [ ….. , 0.1, 0.14, 0,18, 0.184, 0.195, 0.15, .  .   .  0.187, 0.245, 0.28, 0.22, ………..]; 

D23= [….. , 0.31, 0.27, 0.174, 0.28, .   .   .   .   . ,   0.14, 0.1, 0.27, 0.26, 0.14, 0.24, …….]. 

 
Количественный анализ выборочных значений ДК подтверждает сделанные ранее 

выводы о механизме их формирования после очередного расщепления в предыдущем узле 

"дерева", который позволяет сформулировать выводы о геометрическом смысле ДК правой 

ветви ПБВП. Как определено в известных источниках по теории вейвлетов [7, 8], при 

стандартном алгоритме Малла ДК уровня j пропорциональны разностям смежных 

скользящих средних длины 2N –j-1 (N  максимальный уровень декомпозиции). При пакетном 

а)        б) 
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алгоритме для ДК правой ветви "дерева" можно интерпретировать следующим образом: ДК 

левого узла пропорционален (с точностью нормирующего множителя) сглаженной версии 

флюктуаций исходных смежных значений, а ДК правого узла  "флюктуации флюктуаций", 

поскольку это значение элемента формируется пропорционально скользящей разности 

флюктуации. 

Программный фрагмент расчёта соответствует приведенному выше после замены 

первой строки (формирование сигнала). 

Другой подход к анализу механизма ПБВП основан на рассмотрении, так называемой 

решётки ВК, которая соответствует графическому представлению числа ВК по уровням 

декомпозиции на плоскости "время – масштаб(частота)". Для типового БВП такой график 

приведен в ряде источников по вейвлетам, в то время как, автору не известен ни один 

источник, в котором бы приводилась информация по решётке ВК древовидной структуры 

вейвлет-пакета. Задача построения решётки ПБВП решается на примере анализа результатов 

декомпозиции сложного тестового сигнала по алгоритму "полного дерева" и оптимальному с 

точки зрения критерия энтропийной функции стоимости (до уровня 4 ,вейвлет ’db8’, число 

отсчётов сигнала 32). 

Графическое представление "дерева" декомпозиции для типового алгоритма Малла и 2-

х указанных выше показано на рис. 6а, рис. 6б, рис. 6в. 

 
Терминальные (выходные) узлы выделены цветом. Полное "дерево" ПБВП обладает 

избыточностью, поэтому используется его оптимизация. 

Целью анализа является определение размерности вектора коэффициентов (всех – ВК) 

на каждом уровне в результирующей матрице. Результаты представлены графиками 

"решётки" ВК на плоскости поля анализа, приведенными на рис. 7а, рис. 7б, рис. 7в. 

 

а)    б)    в) 

Рис. 7. Графики "решётки" ВК на плоскости поля анализа 
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Рис. 6. Графическое представление "дерева" декомпозиции 
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В классическом варианте (рис. 7а) число коэффициентов на каждом последующем 

уровне уменьшается в 2 раза, на последнем сохраняется 2 (один из них выходной 

аппроксимирующий), общее число ВК соответствует числу отсчётов сигнала (в примере 32). 

Для вейвлет-пакета с полным "деревом" терминальными являются только узлы на 

последнем уровне (рис. 7б), в которых ВК имеют размерность 2, поэтому общая размерность 

вектора ВК также равна 32 (рис. 7б). Для оптимального алгоритма (рис. 7в) число и 

положение терминальных узлов зависит от алгоритма оптимизации и может быть различным 

При этом суммарное число ВК с учётом размерности на соответствующих уровнях) равно 

числу отсчётов сигнала (8+8+4+12). 

Выводы. Пакетные алгоритмы ВА теоретически считаются продуктом более 

высокого класса по сравнению с типовым алгоритмом БВП по методу Малла, однако 

практика их применения к обработке большинства часто используемых в радиотехнических 

системах сигналов в явном виде не обнаруживает их преимуществ перед алгоритмом Малла. 

Как оказывается из примеров, во многих случаях после применения энтропийных критериев 

оптимальности структура "дерева" алгоритма либо приводится к типовому, либо близка к 

ней (сохраняются некоторые узлы разветвления, как правило на уровне [1.1]. 

Показано, что результат реконструкции любых двух последующих расщеплений в 

точности соответствует реконструкции исходного корневого узла и в целом сигнал 

реконструкции по всем конечным (терминальным) узлам правого (ВЧ) "дерева" 

соответствует сигналу, реконструированному по первому исходному узлу детализирующих 

коэффициентов. 
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к.т.н. Лоза В.М. 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТНИХ 

АЛГОРИТМІВ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ 

 

У статті наводиться авторська думка до обґрунтування механізму перетворення з 

використанням пакетних алгоритмів вейвлет-аналізу. Аналіз механізму пакетного швидкого 

вейвлет-перетворення проводиться по характеристикам "дерева" і заснований на трьох 

прикладах розрахунку деталізуючих коефіцієнтів: 1 – для контрольного сигналу, 2 – для 

тестового з наявністю стрибків і 3 – спеціально сформованого гаусова сигналу з провалами. 

Показано, що результат реконструкції будь-яких двох наступних розщеплень в точності 

відповідає реконструкції вихідного кореневого вузла. 

Ключові слова: вейвлет-аналіз, пакетне швидке вейвлет-перетворення. 

 

Ph.D. Loza V.N. 

 

MECHANISM ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF SIGNALS USING PACKET 

ALGORITHM WAVELET ANALYSIS 

 

The article presents the author's opinion to the justification of the conversion mechanism using 

wavelet packet analysis algorithms. An analysis of a batch of fast wavelet transform is carried out on 

the characteristics of the "tree" and is based on three examples detailing the calculation of the 

coefficients: 1 - for the pilot signal, 2 - to the test signal with the presence of jumps and 3 - exploited a 

Gaussian signal failures. It is shown that the result of the reconstruction of any two subsequent 

splitting corresponds exactly to the original root reconstruction assembly. 

Keywords: wavelet analysis, batch fast wavelet transform. 
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ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ПІДСИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬК (СИЛ) 

 
У статті розглянуто методику, яка дозволяє обґрунтувати вимоги до перспективної 

системи управління системою зв’язку військ (сил). Досвід проведення АТО, результати навчань 

свідчать, що сьогодні підсистема управління системою зв’язку (СУ СЗ) військ (сил) має цілу 

низку проблемних питань, які потребують свого вирішення та стосуються всіх її елементів: 

органів управління (ОУ), автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб на пунктах 

управління (ПУ) та засобів зв’язку і автоматизації (ЗЗіА). За сучасних умов ведення бойових дій в 

управління сполуками і частинами є так само вирішальним чинником успіху, як збільшується 

кількість і якість військ та зброї, й у значною мірою визначає успіх у рішенні бойового завдання. 

Співвідношення можливостей управління сторін зараз – менш важливий показник, ніж 

співвідношення бойових зусиль і коштів. Для управління військами і зброєю створюється 

система управління (СУ), куди входять у собі керівні органи, пункти управління (ПУ) і засоби 

управління. Останні складаються із системи зв'язку (СЗ) і системи автоматизованого 

управління військами (АСУ). Підходи, визначені у статті, дають можливість реалізації 

імітаційної моделі багатоканальної багатофазної системи масового обслуговування, яка 



 

41 
 

відображає процес оброблення інформаційних потоків у системі управління топогеодезичного і 

навігаційного обладнання військ (сил) та реалізована на ПЕОМ з використанням професійної 

інструментальної системи AnyLogic 6. В основу методики покладено імітаційну модель 

багатоканальної багатофазної системи масового обслуговування (СМО), яка відображає процес 

оброблення інформаційних потоків у СУ СЗ військ (сил).У статті розкритті основні положення 

удосконаленої методики обґрунтування вимог до системи управління системою зв’язку військ 

(сил). Запропоноване вирішення питань, що стосуються всіх елементів управління системою 

зв’язку з огляду на специфічність та складність завдань, які стоять перед системи управління 

системою зв’язку військ (сил). 

Ключові слова: показники ефективності, імітаційне моделювання, методика 

обґрунтування вимог.  

 

Постановка завдання у загальному вигляді. Досвід проведення АТО, результати 

навчань свідчать, що сьогодні підсистема управління системою зв’язку (СУ СЗ) військ (сил) 

має цілу низку проблемних питань, які потребують свого вирішення та стосуються всіх її 

елементів: органів управління (ОУ), автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб 

на пунктах управління (ПУ) та засобів зв’язку і автоматизації (ЗЗіА). Насамперед, це такі 

проблемні питання:  

необхідність оброблення ОУ СЗ значного обсягу інформації, який має постійну 

тенденцію до зростання;  

збільшення кількості покладених на ОУ СЗ нових завдань, які зумовлені 

впровадженням у діяльність військ (сил) нових інформаційних технологій і потребують 

внесення змін до складу та структури ОУ СЗ; 

недостатня кількість (або відсутність) у розпорядженні ОУ СЗ сучасних засобів зв’язку 

та  автоматизації управління, які були б спроможні обробляти великі масиви інформації як 

геоінформаційного, так і іншого характеру. 

Вирішення цих питань, з огляду на специфічність та складність завдань, які стоять 

перед СУ СЗ військ (сил), набуває особливого значення, але воно не може базуватися тільки 

на емпіричному рівні (життєвому досвіді, досвіді проведення командно-штабних навчань, 

тренувань та ігор), а потребує формування єдиного наукового підходу до обґрунтування 

вимог до перспективної СУ СЗ військ (сил). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розроблення методик 

обґрунтування вимог до СУ військового призначення останнім часом приділялась значна 

увага [1]. Результати аналізу наявних методик свідчать, що в них використані різні підходи 

до вирішення цього наукового завдання, кожен з яких має свої переваги та недоліки.  

Але слід зауважити, що жодна з методик не є універсальною і не може без 

доопрацювання бути використана для обґрунтування вимог безпосередньо до СУ СЗ військ 

(сил), оскільки не враховує всіх специфічних особливостей цієї системи.  

З огляду на вище зазначене, мета статті полягає в розкритті основних положень 

удосконаленої методики обґрунтування вимог до СУ СЗ військ (сил).  

Викладення основного матеріалу. Загальна схема методики обґрунтування вимог до 

СУ СЗ військ (сил) зображена на рис. 1.  

У зв’язку з цим, запропонована методика дозволяє обґрунтувати вимогу до 

оперативності СУ СЗ військ (сил).  

Вихідними даними для проведення досліджень (блок 1) будуть: 

потреби в певній СУ СЗ, що зумовлені формами і способами застосування з’єднань 

(частин) силових структур, обсягом і змістом завдань, які покладаються на СУ СЗ військ 

(сил) та умовами виконання завдань (природно-географічними, кліматичними, 

метеорологічними тощо); 

можливості нинішньої СУ СЗ, які визначаються рівнем укомплектованості та 

підготовленості ОУ СЗ військ (сил), оснащеністю АРМ посадових осіб ОУ СЗ, що розміщені 

на відповідних ПУ, сучасними ЗЗіА, достатністю програмного забезпечення та наявністю 

формалізованих документів управління СЗ (плани, доповіді, рішення тощо);  
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загальні вимоги (стійкість і живучість), які висуваються до СУ СЗ військ (сил). 

За результатами аналізу вихідних даних виявляється протиріччя між потребами у 

певній СУ СЗ та можливостями нинішньої СУ СЗ військ (сил) щодо виконання завдань за 

призначенням (блок 2). Для розв’язання виявленого протиріччя пропонується методика, за 

допомогою якої можливо провести наукове обґрунтування вимог до перспективної СУ СЗ 

силових структур. 

В основу методики покладено імітаційну модель багатоканальної багатофазної системи 

масового обслуговування (СМО), яка відображає процес оброблення інформаційних потоків 

у СУ СЗ військ (сил). 

У блоці 3 формується множина можливих варіантів складу СУ СЗ військ (сил). При 

цьому, необхідно враховувати: встановлену чисельність зв’язківців відповідної силової 

структури, її перспективну структуру, доцільні варіанти розподілу особового складу за 

органами управління залежно від обсягу завдань управління. 

Наступним етапом (блок 4) є визначання на основі розробленої імітаційної моделі 

показника часу виконання завдань управління (Ti(xi)), який характеризуватиме вимогу 

оперативності до СУ СЗ військ (сил).  

Імітаційна модель реалізована програмно на ПЕОМ, що дозволяє проводити 

експерименти з моделлю прогоном програми на деякій множині даних, які визначатимуть 

середовище системи, що моделюється. 

Основна цінність імітаційного моделювання полягає в тому, що в його основі лежить 

методологія системного аналізу. Воно дозволяє здійснити дослідження проектованої та 

аналізованої СУ СЗ військ (сил) за схемою операційного аналізу, що включає взаємозалежні 

етапи: змістовну постановку задачі, розроблення концептуальної моделі, розроблення та 

програмну реалізацію імітаційної моделі, перевірку адекватності моделі та оцінювання 

точності результатів моделювання, планування та проведення експериментів, прийняття 

рішень. Це дозволяє використовувати імітаційне моделювання як універсальний метод для 

прийняття рішень [2].  

Модель являє собою абстрактний опис СУ СЗ військ (сил), рівень деталізації якої 

залежить від мети моделювання та можливості одержання вихідних даних з необхідною 

точністю. Об’єкти можуть бути визначені через перелічення їхніх атрибутів (властивостей) 

для цього об’єкта.  

Спираючись на результати проведених досліджень [1], функціонування СУ СЗ військ 

(сил) під час розроблення моделі було відображене через управління інформаційними 

потоками.  

З огляду на результати попередніх досліджень, можна стверджувати, що однією з 

принципових особливостей вирішення завдання обґрунтування вимог до перспективної СУ 

СЗ і, як наслідок, розроблення пропозицій щодо складу та чисельності її ОУ та кількості 

АРМ, є врахування інформаційної складової задач управління [1]. Тобто, запропонований 

склад ОУ СЗ повинен забезпечити на кожному рівні управління прийняття та оброблення 

всіх потоків інформації від вищих, взаємодіючих та підпорядкованих СУ, а також від 

підпорядкованих частин (підрозділів) із потрібною ймовірністю своєчасного оброблення Робр 

з урахуванням обмежень. Саме вирішення цієї задачі є необхідною умовою для вирішення 

СУ СЗ усього комплексу завдань управління. 

З системної точки зору систему оброблення інформаційних потоків доцільно розглядати 

як СМО, для якої властива певна організація (одноканальні та багатоканальні, однофазні та 

багатофазні системи з відмовами, системи з різного роду обмеженнями на час очікування або 

обслуговування тощо).  

Очевидно, що ефективність обслуговування вхідного потоку інформаційних повідомлень 

СУ СЗ військ (сил) залежить від складу та структури цієї СМО, дисципліни обслуговування 

заявок (у нашому випадку це інформаційні повідомлення) тощо. Визначення залежності між 

характеристиками вхідного потоку заявок, числом каналів обслуговування, їхньою 

продуктивністю, особливостями їх використання та ефективністю обслуговування заявок є 
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основою для розроблення імітаційної моделі процесу оброблення повідомлень у структурах 

СУ СЗ військ (сил). 

З погляду теорії масового обслуговування, система оброблення інформаційних потоків 

має як загальні для всіх СМО властивості, так і деякі специфічні особливості, що відрізняють її 

від інших систем. Ці особливості стосуються, насамперед, вхідного потоку заявок та структури 

самих систем оброблення інформаційних потоків. Вхідний потік заявок, які обслуговує 

система, та вихідний потік обслужених заявок є основними поняттями СМО.  

Аналіз інформаційних напрямків та потоків повідомлень для часу найбільшого 

навантаження (повідомлень/годину) свідчить, що вони утворюють потік дискретних подій, 

який цілком визначається множиною моментів часу їх надходження: П = {tn}. На практиці 

цей потік є випадковим, тобто значення моментів надходження повідомлень 

характеризуються випадковою величиною, що задається функціями розподілу ймовірностей 

tn або інтервалів між надходженнями: t : τ = tn – tn-1.  

Щоб задати вхідний потік заявок необхідно описати моменти часу їх надходження в 

систему (закон надходження) та кількість заявок, які надійшли одночасно. 

Результати статистичного аналізу інформаційних потоків свідчить, що ці потоки заявок 

на обслуговування СУ СЗ слід розглядати як пуассонівські (найпростіші) потоки. 

Вони задаються набором імовірностей Pi(t) надходження і заявок у проміжок часу 

завдовжки t [3; 4]. Тобто, ймовірність того, що у проміжок часу завдовжки t надійде і заявок 

дорівнює [4]: 

   
  t

i

i e
i

t
tP 


!
,                                                               (1) 

де λ – щільність потоку. 

Відмітимо, що величина λt за змістом становить середню кількість заявок, які надходять 

у проміжок часу t. Якщо розглянути закон розподілу ймовірностей проміжку часу між 

надходженнями сусідніх заявок τ, то можна показати, що  

P(τ ≤ t) = 1 – P0 (t) = 1 – e–λt.                                                 (2) 

Величина P (τ ≤ t) в цьому випадку виражає ймовірність того, що в проміжок часу t 

надійде хоча б одна заявка.  

Диференціюючи, одержуємо щільність розподілу ймовірностей 

p(t) = λe–λt.                                                                    (3) 

Випадкова величина з такою щільністю імовірності буде експоненціальною 

розподіленою (з показовим розподілом). 

Однією з важливих властивостей пуассонівського потоку, який доцільно 

використовувати для оцінювання та моделювання сумарного потоку повідомлень на вході 

СУ CЗ військ (сил), є його адитивність. Іншими словами, якщо утворити інформаційний 

потік повідомлень як з’єднаний із декількох пуассонівських потоків, то його сумарна 

інтенсивність дорівнюватиме сумі інтенсивностей окремого потоку: λзаг = ∑ λі.  

У разі роз’єднання пуассонівського потоку на декілька потоків так, що кожна вимога 

початкового потоку з імовірністю pi (∑ pі = 1) надходить на і-й напрям, потік і-го напряму 

буде також пуассонівським з інтенсивністю λpі. 

Таким чином, вибором закону змінення λ(t) можливо описати реальні потоки 

телефонних, телеграфних та документальних повідомлень, які надходять до СУ CЗ військ 

(сил). 

Відповідно до структурної схеми СУ CЗ [1], для опрацювання окремих типів 

повідомлень створюються спеціалізовані АРМ, об’єднані у відділи та групи. З погляду теорії 

масового обслуговування, група АРМ, виконуючи завдання опрацювання заданих типів 

повідомлень від вищих ОУ та підпорядкованих частин (підрозділів), становить собою 

багатоканальний пристрій обслуговування заявок (повідомлень). Об’єднання цих пристроїв, 

відповідно до структури СУ CЗ, утворює багатофазну СМО.  
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Дослідження такої системи передбачає, що вхідний потік у ній може розглядатися як 

спрощений, а параметр потоку залежить від числа заявок, які перебувають на 

обслуговуванні. Ця залежність визначається таким чином, що з М джерела пуассонівського 

потоку з постійним параметром λ дістають відмову ті вимоги, які надходять у систему тоді, 

Рис. 1. Структурна схема методики обґрунтування вимог до СУ СЗ військ (сил) 
 

Визначення показника часу виконання завдань управління (Ti(xi)),  

який характеризуватиме вимогу до оперативності СУ СЗ військ (сил) 
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коли в ній уже є К заявок.  

Крім того, під час побудови такої імітаційної моделі СМО, враховано обмеження черги 

на опрацювання не тільки за кількістю інформаційних повідомлень, але і за часом очікування 

в черзі. Обмеження за часом очікування характерні для ОУ, тому що це пов’язано з вимогами 

високої оперативності виконання ними завдань управління. 

На відміну від інших видів моделювання, імітаційне моделювання процесу оброблення 

повідомлень ОУ CЗ дозволяє врахувати зміни властивостей об’єктів (відділів або груп, що 

здійснюють оброблення повідомлень) у часі, тобто імітаційна модель процесу оброблення 

повідомлень є динамічною моделлю. Врахування в моделі випадкових чинників 

(статистичних законів вхідного потоку повідомлень і часу оброблення повідомлень) визначає 

стохастичний характер імітаційної моделі, що реалізується розіграшем та статистичною 

оцінкою результатів моделювання. Такий розіграш здійснюється методом статистичного 

моделювання [3].  

Для здійснення моделювання на ПЕОМ використовувалася професійна 

інструментальна система AnyLogic 6, яка дозволяє розробляти та досліджувати імітаційні 

моделі на основі останніх досягнень у галузі інформаційних технологій, теорії взаємодіючих 

процесів і теорії гібридних систем [5]. Її можливості візуального подання інформації 

дозволяють спостерігати та фіксувати внутрішні механізми функціонування моделей, а її 

інтерактивність дозволяє одночасно досліджувати та управляти процесами моделювання. За 

допомогою вбудованих засобів аналізу даних можна легко обчислити довірчі інтервали та 

провести дисперсійний аналіз.  

Розроблена імітаційна модель дозволяє також оцінити як комплексний показник 

ефективності опрацювання інформаційних потоків (Робр – імовірність опрацювання груп 

повідомлень), так і часткові показники ефективності для всіх структурних елементів СУ 

ТГіНЗ військ (сил) на будь-якому інтервалі оцінювання, а саме:  

Робр – імовірність своєчасного оброблення всіх груп повідомлень; 

часткові показники: Кqз – коефіцієнт завантаження q-го відділу (групи) ТГіНЗ 

обробленням повідомлень; žq– середнє число зайнятих АРМ у q-му відділі (групі); Zч – 

кількість повідомлень у черзі на опрацювання; Zq mах – кількість повідомлень у черзі на 

опрацювання у q-му відділі (групі); Ťч – середній час перебування одного повідомлення в 

черзі на опрацювання; σqч – середньоквадратичне відхилення часу перебування повідомлень 

у черзі q-го відділу (групи).  

Отже, за допомогою побудованої таким чином імітаційної моделі СМО, яка відображає 

функціонування СУ CЗ, можна проводити експерименти, змінюючи її параметри (кількість 

каналів оброблення інформації – АРМ) з метою отримання даних щодо повноти та часу 

оброблення всіх потоків інформації від вищих, взаємодіючих, підпорядкованих СУ та 

підпорядкованих військових частин (підрозділів). 

Використання цієї імітаційної моделі надало можливість відобразити процес 

управління з точки зору оброблення інформаційних потоків ОУ CЗ різних рівнів.  

На основі оброблення отриманих за допомогою імітаційної моделі статистичних даних 

для кожного варіанта складу xі, i = 1,N обчислюється інтегральна функція розподілу часу 

виконання завдань управління CЗ Рi (Ti  Ттр) (блок 5). Ця функція розподілу 

характеризуватиме оперативність як ступінь виконання завдань управління з точки зору 

витраченого часу. Тобто, з урахуванням директивного часу на виконання завдань управління 

в подальшому можна отримати кількісні характеристики СУ CЗ військ (сил). 

Тому, на наступному етапі (блок 6) за встановленого директивного часу виконання 

завдань управління проводимо перевірку виконання умови Tроз  Ттр  щодо оперативності СУ 

CЗ та одержуємо варіант складу СУ CЗ, який буде характеризуватися певним показником 

часу (Tроз) за відповідного рівня його достовірності Рд. При цьому, враховується те, що 

значення Tроз повинно знаходитись в певному інтервалі з імовірністю не меншою, ніж задана, 

тобто РТ {Т  А(Т, ) ≥ 0,95. 

На заключному етапі методики (блок 7) визначається вимога до оперативності СУ CЗ, 
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які досягатиметься обраним її варіантом складу та виражатиметься через кількість АРМ у 

відділах (групах) та час виконання завдань управління.  

Висновки. В удосконаленій методиці на відміну від існуючих: 

враховано стохастичність часу виконання завдань ОУ CЗ військ (сил); 

функціонування СУ CЗ військ (сил) представлено як процес оброблення інформаційних 

потоків у цій системі; 

розроблено імітаційну модель багатоканальної багатофазної СМО, яка відображає 

процес оброблення інформаційних потоків у СУ ТГіНЗ військ (сил) та реалізована на ПЕОМ 

з використанням професійної інструментальної системи AnyLogic 6. 

Напрями подальших досліджень. Отримана методика може бути використана для 

визначення напрямків удосконалення СУ CЗ силових відомств та структур України. 
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Мазниченко Ю.А., Бондаренко Т.В., Скрипка А.А., Прохорский С.И. 

ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДСИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ ВОЙСК (СИЛ) 
 

В статье рассмотрена методика, которая позволяет обосновать требования к 

перспективной системы управления системой связи войск (сил). Опыт проведения АТО, 

результаты учений свидетельствуют, что сегодня подсистема управления системой связи (СУ 

СС) войск (сил) имеет целый ряд проблемных вопросов, которые требуют своего решения и 

касаются всех ее элементов: органов управления (ОУ), автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) должностных лиц на пунктах управления (ПУ) и средств связи и автоматизации (ССиА). 

В современных условиях ведения боевых действий в управление соединениями и частями, так 

же решающим фактором успеха, как увеличивается количество и качество войск и оружия, и в 

значительной степени определяет успех в решении боевой задачи. Соотношение возможностей 

управления сторон сейчас – менее важный показатель, чем соотношение боевых сил и средств. 

Для управления войсками и оружием создается система управления (СУ), включающая в себя 

органы управления, пункты управления (ПУ) и средства управления. Последние состоят из 

системы связи (СЗ) и системы автоматизированного управления войсками (АСУ). Подходы, 

определенные в статье, дают возможность реализации имитационной модели многоканальной 

многофазной системы массового обслуживания, которая отображает процесс обработки 

информационных потоков в системе управления топогеодезического и навигационного 
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оборудования войск (сил) и реализована на ПЭВМ с использованием профессиональной 

инструментальной системы AnyLogic 6. В основу методики положена имитационная модель 

многоканальной многофазной системы массового обслуживания (СМО), которая отображает 

процесс обработки информационных потоков в СУ СС войск (сил).В статье раскрытии 

основные положения усовершенствованной методики обоснования требований к системе 

управления системой связи войск (сил). Предложенное решение вопросов, касающихся всех 

элементов управления системой связи, учитывая специфичность и сложность задач, которые 

стоят перед системы управления системой связи войск (сил). 

Ключевые слова: показатели эффективности, имитационное моделирование, методика 

обоснования требований. 
 

Maznychenko Ju.A., Bondarenko T.V., Skrypka A.O., Prohors'kyj S.I. 

PROVISIONS OF THE TECHNIQUE JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS TO THE 

SUBSYSTEM MANAGEMENT OF THE COMMUNICATION SYSTEM TROOPS (FORCES) 
 

The article describes the technique that allows to prove the requirements of the advanced control 

system and communications systems of troops (forces). The experience of the ATO, the results of the 

exercise indicate that today, the control subsystem communication system (SS Sz) of troops (forces) has a 

number of problematic issues that require decision and affect all of its elements: control elements (op-

amps), automated workplaces (AWP) officers at the control points (CPS) and means of communication 

and automation (SSA). In modern conditions of warfare in manage connections and parts as a critical 

success factor, as it increases the number and quality of troops and weapons, and largely determines the 

success in the solution of fighting tasks. The ratio of the control capabilities of the parties now is less 

important than the ratio of combat forces and means. For command and control creates a management 

system (SU) including controls, control points (CPS) and the management tools. The latter consist of 

systems of communication (SOC) and systems of automatic control (ACS). The approaches defined in the 

article give the possibility of realization of simulation model of multi-channel multiphase Queuing system 

that displays the processing of information flows in the management system of survey and navigational 

equipment of troops (forces) and implemented on a PC with professional tool AnyLogic 6. The 

methodology laid the simulation model multi-channel multi-phase system of mass service (SMO), which 

displays the processing of information flows in SU Sz of troops (forces).In the article the disclosure of the 

main provisions of an improved method of justification of requirements to the management system 

communication system of troops (forces). The proposed solution of issues concerning all elements of 

control system, taking account of the specificity and complexity of the tasks facing the system of 

management of communications of the troops (forces). 

Keywords: performance , simulation , methods of study requirements. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

БЕЗДРОТОВИХ AD HOC МЕРЕЖ 
 

У статті розглядається задача формування топології бездротової ad hoc мережі з 

використанням динаміки найкращих, подвійних найкращих відповідей, а також динаміки зі 

змінним рангом рефлексії. На площині розташовані вузли, оснащені бездротовими передавачами. 

Кожен вузол може  змінювати потужність свого передавача. Потрібно назначити передавачам 

такі потужності, щоб забезпечити зв’язність мережі і мінімізувати сумарну потужність. 

Завдання формування топології розглядається як некооперативна гра. Досліджуються 

алгоритми колективної поведінки вузлів, що використовують правило найкращої відповіді, 

алгоритм моделює поведінку «недалекоглядних» агентів 0-го рангу рефлексії, що 

використовують найкращу відповідь. Алгоритм подвійної найкращої відповіді це правило 

прийняття рішення, яке моделює поведінку агентів першого рангу рефлексії. Запропоновано два 

алгоритми формування мережі, що використовують метод подвійних найкращих відповідей. 

Ефективність запропонованих алгоритмів досліджується в численних експериментах і 

порівнюється з традиційним теоретично-ігровим алгоритмом простих найкращих відповідей. 
Ключові слова: гра формування мережі, ad hoc мережі, рефлексія, подвійна найкраща 

відповідь. 

 

Вступ. Теорія ігор займається описом і аналізом конфліктних ситуацій будь-якої 

природи. Під конфліктною ситуацією, або грою, розуміється взаємодію незалежних 

учасників, що володіють свободою волі і діючих відповідно до своїх власних інтересів. Гра 

не обов'язково являє собою антагоністичне протистояння, в якому завжди є переможець і 

переможений. Інтереси гравців можуть частково збігатися, але конфлікт полягає в тому, що 

кожен гравець прагне максимально збільшити свій виграш, не турбуючись про загальне 

благо або справедливості. Теорія ігор вивчає, якої поведінки слід чекати від раціональних 

гравців, до яких наслідків воно призведе, чи можна отримати результати, влаштовують 

кожного з гравців, і як забезпечити загальне благо при егоїстичних установках учасників. 

Тут буде проведено графік публікацій робіт, присвячених застосуванню методів теорії 

ігор в області бездротових мереж. На рис. 1 показано зростання числа публікацій з 1995 

року. Значення по осі абсцис показують число документів, що зустрічаються в електронних 

базах Science Direct, ACM Digital Library і IEEE Xplore по поєднанню ключових слів "wireless 

network game theory". Починаючи  з 2003-2004 років спостерігається істотне зростання 

дослідницької активності з даної тематики. 

 

 
Рис. 1. Зростання числа публікацій, що містять ключові слова "wireless network game 

theory" в базах Science Direct (www.sciencedirect.com), ACM Digital Library (www.dl.acm.org) і 

IEEE Xplore (www.ieeexplore.ieee.org) 
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Динаміка найкращих відповідей. Розглянемо алгоритм, який дозволяє отримати 

зв'язну мережу, яка є однією з рівноваг Неша. Цей алгоритм моделює поведінку 

«недалекоглядних» агентів 0-го рангу рефлексії, що використовують найкращу відповідь (1). 
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Він розглядається в [6], аналогічний алгоритм використовувався в [2]. У алгоритмі 

відтворюється динаміка послідовних найкращих відповідей (iterated best responses - IBR). 

Порядок дій вузлів вибирається довільно, наприклад, по зростанню MAC адресів. 

Алгоритм 1(Послідовних найкращих відповідей). 

1. (Ініціалізація). Кожен вузол встановлює максимальну потужність свого передавача 

pp ii
max0  . 

1. Формується граф  pgg
max0  . 

2. (Адаптація). Черговий вузол i  змінює потужність за правилом найкращої відповіді 

(1). 
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3. (Оновлення мережі). Формується новий граф.  
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4. (Зупинка). Кроки 2 i 3 повторюються до тих пір, поки хоча б один вузол продовжує 

змінювати свою потужність. 

Властивості цього алгоритму добре вивчені. В [6] доведено, що на кожному кроці 

алгоритму зберігається зв'язність мережі. Відповідно, отримана мережа також буде зв'язною. 

Також отримана мережа буде рівновагою Неша. Збіжність до рівноваги випливає з того, що 

гра управління топологією має порядкову потенційну функцію [4]. 

Повний цикл, коли кожен вузол рівно один раз змінить потужність, тобто крок 2 

повториться n  раз, назвемо однією ітерацією алгоритму. Динаміка найкращих відповідей 

сходиться до рівноваги Неша рівно за одну ітерацію. Настільки швидка збіжність зумовлена 

тим, що найкраща відповідь кожного вузла зводиться до вибору мінімального значення 

потужності, при якому ще зберігається зв'язність мережі. Після цього вузол вже не буде 

збільшувати свою потужність і не зможе зменшити її ще більше. При такому підході 

потужності може розподілитися дуже нерівномірно. 

Як показано на рис. 2, ефективність отриманої рівноваги залежить від порядку, в якому 

діють вузли. Приклад мережі з 30 вузлів, сформованої алгоритмом послідовних найкращих 

відповідей на рис. 2а. Суцільними синіми лініями показані двосторонні ребра. 

Помаранчевими пунктирними лініями показані односторонні «надлишкові» ребра. 

 

а)     б) 

 

 
в)     г) 

 

Рис. 2. Рівноваги в  грі формування мережі з трьох вузлів. а) тривіальне неприпустиме 

рівновагу; б) інше неприпустиме рівновагу; в) субоптимальна рівновага; г) оптимальний 

баланс 
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Динаміка подвійних найкращих відповідей. Цей алгоритм побудований за прямої 

аналогії з динамікою найкращих відповідей, але агенти вибирають дії за правилом подвійної 

найкращої відповіді (2). 

Подвійною найкращою відповіддю агента i   на обстановку a i  називається дія: 

    axBRxuaBR iiiii ,,maxarg2
  ,    (2) 

де       axBRaxBRaxBR iiiii ,,...,,, 11   , 

    axBRaxBR inii ,,...,,1   - вектор одночасних найкращих відповідей інших агентів 

на вибір агентом i  дії x . 

 Алгоритм 2 (Послідовних подвійних найкращих відповідей). 

1. (ініціалізація). Кожен вузол встановлює початкову потужність свого передавача 

pp i
00  . 

Формується граф  pgg
00  . 

2. (Адаптація). Черговий вузол i  змінює потужність за правилом подвійної найкращої 

відповіді (2) або (3) 

 pBRp
t

ii
t
i 

 21

. 

3. (Оновлення мережі). Формується новий граф  ppgg
t

i
t
i

t
,

11


  . 

4. (Зупинка). Кроки 2 і 3 повторюються до тих пір, поки хоча б один вузол продовжує 

змінювати свою потужність. 

5. (Завершення). Якщо граф g
t  не зв'язний, всі вузли переходять на правило 

найкращого відповіді (1). Перехід до кроку 2. 

 

Обмеженою подвійною найкращою відповіддю агента i  на обстановку a i  називається 

дія: 

   









 axBRaxuaBR iRN
Ri

iiRi ii
,,maxarg /

2
, ,   (3) 

де a
iRN /
- дії агентів, що не входять в Ri ,  axBR R ii

, 
 - найкращі відповіді агентів, що 

входять в Ri . 

 

 

 
 

Рис. 3. Приклад мережі з 20 вузлів, сформованої алгоритмами а) послідовних 

найкращих відповідей; б) послідовних подвійних найкращих відповідей або  pBRp
t

ii
t
i 

 21

, 

де Ri  - рефлексивна множина 
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На кроці 2 замість правила (2) може використовуватися правило з обмеженням на 

рефлексивну множину агентів (3). В експериментах досліджуються обидві модифікації 

алгоритму. 

Після зупинки на кроці 4 не завжди утворюється зв'язкова мережа. Але після запуску 

однієї ітерації динаміки найкращих відповідей зв'язкова мережу формується завжди. В 

процесі виконання кроків 2 і 3 можуть утворюватися односторонні зв'язку, для перетворення 

яких в двосторонні необхідний крок 5. На рис. 3б показана мережа, сформована алгоритмом 

2. 
Динаміка зі змінним рангом рефлексії. Перевага подвійної найкращої відповіді в 

тому, що вузол враховує дії своїх сусідів. Наприклад, якщо для зміни невигідної рівноваги 

потрібно розірвати мережу, вузол розраховує, що мережа буде відновлена іншими вузлами. 

Тут пропонується алгоритм, який комбінує гнучкість подвійної найкращої відповіді і 

надійність звичайного. 

Якщо вузол може поліпшити свою корисність, застосувавши просту найкращу 

відповідь, то інше правило вже не використовується. Якщо проста найкраща відповідь не 

дозволяє поліпшити корисність, застосовується подвійна найкраща відповідь. У кожного 

вузла є лічильник ci , який показує, скільки ще раз вузол може використовувати подвійну 

найкращу відповідь. Після кожного разу лічильник зменшується на 1. Якщо лічильник 

дорівнює 0, вузол може використовувати тільки просту найкращу відповідь. 

Алгоритм 3 (Зі змінним рангом рефлексії). 

1. (Ініціалізація). Кожен вузол встановлює початкову потужність свого передавача 

ppi
0  і лічильник cci

0 . Формується граф  pgg
00  . 

2. (Адаптація). Вузол i , обчислює свою найкращу відповідь (1), 

 pBRp
t

ii
br
i 
 . 

Якщо    ppuppu iiii
br
ii ,, 

  і 0ui , то pp
br
i

t
i


1

. 

Інакше  pBRp
t

ii
t
i 



1
 і 1 cc ii . 

3. (Оновлення мережі). Після зміни потужності формується новий граф 

 ppgg
t

i
t
i

t
,

11


  . 

4. (Зупинка). Кроки 2 і 3 повторюються до тих пір, поки хоча б один вузол продовжує 

змінювати свою потужність. 

Цей алгоритм завжди сходиться до зв'язкової мережі за кінцеве число ітерацій. У 

наступному розділі за допомогою численних експериментів досліджується, як залежить 

ефективність алгоритма від початкового значення лічильника c0 . 

Моделювання. Для проведення експериментів використовувалось середовище 

чисельного моделювання MATLAB. Вузли випадковим чином, слідуючи рівномірному 

розподілу, розміщувалися в квадраті 200 на 200 «умовних метрів». Щільність розташування 

становила 10, 20, 30, 40 і 50 вузлів на квадрат. Для кожного значення щільності було 

згенеровано 100 варіантів розташування. Максимальна потужність вузлів maxp  була обрана 

таким чином, щоб радіус дії становив половину боку квадрата. 

На рис. 4 показано, як змінюється сумарна потужність вузлів в мережах, одержуваних 

різними алгоритмами, в залежності від щільності розміщення вузлів. Порівняння 

проводилося з алгоритмом 1, використовують звичайну найкращу відповідь ( BR  на 

графіках), і з централізованим алгоритмом, що будують мінімальний кістяк ( MST  на 

графіках). В роботі [6] експериментально було показано, що мінімальний кістяк апроксимує 

оптимальне рішення з точністю 14-16%. 
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    а)      б) 

Рис. 4. Порівняння ефективності алгоритмів. По осі x  – число вузлів в мережі. По осі 

y  - сумарна потужність вузлів для мереж, отриманих алгоритмами а) з постійним рангом 

рефлексії; б) зі змінним рангом рефлексії 

 

Відзначимо, що жоден теоретико-ігровий алгоритм не превершив централізований 

алгоритм мінімального основного дерева. Це можна пояснити, оскільки функції корисності 

(4) враховують тільки локальну інформацію, в той час як в розпорядженні алгоритму MST  

глобальна інформація про мережу. 

На рис. 4а порівнюються дві модифікації алгоритму 2. З використанням подвійної 

найкращої відповіді (6) ( DBR  на графіках) і обмеженої подвійної найкращої відповіді (2), де 

рефлексивні множини обмежувалися максимальним радіусом дії вузла (3) ( LocalDBR на 

графіках). Графіки DBR  і LocalDBR  показують, що обмеження рефлексивних множин 

вузлів знижує ефективність алгоритму. Одночасно зростає час збіжності, як показано на рис. 

3а. Можна зробити висновок, що підвищення рефлексивних здібностей агента збільшує 

ефективність рішення і знижує час, потрібний для формування мережі. 

 

  
    а)      б) 

Рис. 5. Порівняння швидкодії алгоритмів. По осі x  - число вузлів в мережі. По осі y  - 

середній час збіжності а) з постійним рангом рефлексії; б) зі змінним рангом рефлексії 
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Для алгоритму 3 зі змінним рангом рефлексії показаний результат для значень ліміту на 

використання рефлексії від 1 до 3 (на графіках 3,2,1 VARVARVAR ). У міру збільшення ліміту 

ефективність алгоритму зростає, але різниця між значеннями 2 і 3. Для великих значень 

експерименти також проводилися, але зростання ефективності алгоритму припинився, тому 

ці результати не показані на графіках. 

Графіки на рис. 5б показують, що при значенні ліміту більше 1 алгоритм зі змінним 

рангом перевершує по ефективності алгоритм з постійної подвійної найкращою відповіддю 

для мереж з високою щільністю вузлів (40 і 50 на графіках). Час збіжності показано на рис. 

5б. Підвищення ліміту на використання подвійної найкращої відповіді збільшує час 

збіжності в середньому на 2 ітерації. 

Експерименти показали, що заміна найкращої відповіді на правило подвійної 

найкращої відповіді підвищує ефективність алгоритмів і дозволяє отримувати мережі з 

меншою сумарною потужністю. Але також збільшується час збіжності алгоритмів. Звичайна 

найкраща відповідь для мережі будь-якого розміру сходиться за одну ітерацію. Наприклад, 

на рис. 5а показано, що подвійна найкраща відповідь для мережі з 30 вузлів сходиться в 

середньому за 5,5 ітерацій. При цьому рішення в середньому поліпшується на 30%. 

Максимальне зростання ефективності подвійної найкращої відповіді показує для мереж 

середньої щільності 20 і 30 вузлів на область. Для цих мереж число можливих рівноваг вже 

достатньо велике, і домогтися такої ж ефективності просто запуском декількох ітерацій 

звичайної найкращої відповіді неможливе. 

Алгоритм 3 зі змінним рангом рефлексії перевершує алгоритм 2, в якому вузли 

використовують тільки подвійну найкращу відповідь. При цьому для істотного підвищення 

ефективності досить, щоб кожен вузол міг більше 1 разу застосувати подвійну найкращу 

відповідь. 

Висновки. В роботі досліджувалися алгоритми колективної поведінки, засновані на 

правилі подвійної найкращої відповіді. 

Запропоновано три алгоритми формування мережі, в першому вузлі використовують 

тільки подвійну найкращу відповідь, в іншому динамічно змінюють ранг рефлексії, 

перемикаючись між звичайною найкращою відповіддю і подвійною. Ефективність 

алгоритмів досліджувалася в численних експериментах. Всі алгоритми, використовують 

подвійну найкращу відповідь, формують більш ефективні мережі, ніж алгоритм зі звичайною 

найкращою відповіддю. 

Алгоритм, в якому рефлексивна безліч вузлів обмежується радіусом дії передавача, 

поступається алгоритму, в якому рефлексивні можливості вузлів не обмежувалися, по 

ефективності і швидкості збіжності. Алгоритм зі змінним рангом рефлексії показав трохи 

кращий результат, ніж алгоритм з постійним обмеженням подвійною найкращою 

відповіддю. 

Можна зробити висновок, що використання подвійної найкращої відповіді підвищує 

ефективність алгоритмів колективної поведінки. Надалі динаміка подвійної найкращої 

відповіді буде досліджена аналітично. В ідеалі необхідно строго довести збіжність і 

ефективність у порівнянні з динамікою звичайної найкращого відповіді. А також 

сформулювати ті особливості гри формування топології, з якими пов’язані дані властивості 

динаміки подвійної найкращої відповіді. Також представляє інтерес дослідження ігор 

формування мереж з іншими функціями корисності агентів або іншими механізмами 

формування мережі. 
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к.т.н. Муляр И.В., д.т.н., проф. Ленков С.В., Михалечко Р.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЕСПРОВОДНЫХ AD HOC СЕТЕЙ 

 
В статье рассматривается задача формирования топологии беспроводной ad hoc сети с 

использованием динамики лучших, двойных лучших ответов, а также динамики с переменным 

рангом рефлексии. На плоскости расположены узлы, оснащенные беспроводными 

передатчиками. Каждый узел может изменять мощность своего передатчика. Нужно 

назначить передатчикам такие мощности, чтобы обеспечить связность сети и 

минимизировать суммарную мощность. Задача формирования топологии рассматривается как 

некооперативная игра. Исследуются алгоритмы коллективного поведения узлов, использующих 

правило лучшей ответы, алгоритм моделирует поведение «недальновидных» агентов 0-го ранга 

рефлексии, используют лучший ответ. Алгоритм двойной лучшей ответы это правило 

принятия решения, которое моделирует поведение агентов первого ранга рефлексии. 

Предложены два алгоритма формирования, которые используют метод двойных лучших 

ответов. Эффективность предложенных алгоритмов исследуется в многочисленных 

экспериментах и сравнивается с традиционным теоретико-игровым алгоритмом простых 

лучших ответов.  
Ключевые слова: игра формирования сети, ad hoc сети, рефлексия, двойной наилучший 

ответ. 

 

Ph.D. Mulyar I.V., Prof. Lenkov S.V., Mykhalechko R.M.  

THE APPLICATION OF GAME-THEORETIC ALGORITHMS FOR THE FORMATION OF 

WIRELESS AD HOC NETWORKS 

 

The article considers the topology formation problem of wireless ad hoc network with the use of the 

dynamics of the best, double best responses and the dynamics with the changeable reflection rank. The 

nodes equipped with wireless transmitters are located in the plane. Each node can change the power of its 

transmitter. In order to provide network connectivity and minimize the total power you need to assign the 

appropriate power. The task of topology formation is considered as a non-cooperative game. The 

algorithms of collective nodes behavior that use the rule of best response are being researched, algorithm 

simulates the behavior of “shortsighted” agents of the reflection rank 0 that use the best response. The 

algorithm of the double best response is the rule of decision-making that simulates the behavior of the 
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agents of the 1st reflection rank. Two algorithms of network formation that use the method of double best 

responses are proposed. The effectiveness of the proposed algorithms is studied in numerical simulations 

and compared with the traditional game-theoretic algorithm of the simple best response.  
Key words: game of the network formation, ad hoc networks, reflection, double best response.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 681.3(07)                                                                               Проценко Я.М. (ВІКНУ) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ 

ОБ'ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

 
У статті розглядається імітаційна статистична модель (ІСМ) процесу технічного 

обслуговування за станом (ТОС) об'єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). За допомогою ІСМ 

встановлюється зв'язок показників надійності (ПН) і вартості експлуатації (ВЕ) об'єкта з 

параметрами стратегії ТОС. Як ПН визначається середнє напрацювання на відмову об'єкта, як 

показник ВЕ - середня питома вартість експлуатації. Для моделювання відмов окремих 

елементів об'єкта використовується імовірнісно-фізична модель DN-розподілу. Введено 

формалізований опис стратегії ТОС. Коротко розглянуто алгоритм ІСМ, в якому реалізована 

модель ТОС. Програмне забезпечення ІСМ розроблено з використанням системи програмування 

Delphi.  

Проведено дослідження деяких властивостей стратегії ТОС на простому прикладі 

об'єкта РЕТ. 

Ключові слова: об'єкт радіоелектронної техніки, показники надійності, технічний стан 

об'єкта, імітаційне статистичне моделювання, технічне обслуговування за станом.  

 

Вступ та постановка задачі. Згідно зі стандартом [1] технічне обслуговування (ТО) - 

це "комплекс операцій або операція з підтримки справності або працездатності об'єкта при 

використанні за призначенням, ремонті, зберіганні та транспортуванні". У даній статті 

розглядається тільки ТО при використанні об'єкта за призначенням. Під об'єктом 

радіоелектронної техніки (РЕТ) розуміється будь-який технічний пристрій, що складається 

переважно з елементів, які є виробами електронної техніки (мікросхеми, конденсатори, 

резистори, напівпровідникові прилади і т.і.). У складі об'єкта РЕТ можуть бути також і інші, 

не електронні елементи, наприклад, механічні, електромеханічні, гідравлічні та ін. Типовим 

прикладом об'єкта РЕТ є радіолокаційна станція.  

На етапі розробки і створення об'єкта РЕТ, особливо на завершальних стадіях розробки, 

необхідно прийняти рішення про те, чи буде потрібно якесь ТО в майбутньому при його 

експлуатації чи ні, і якщо буде потрібно, то визначити попередньо його обсяг і зміст. Це 

потрібно для того, щоб розробник мав можливість передбачити в конструкції об'єкта 

необхідні технічні засоби, що забезпечують технологічність виконання операцій ТО. 

На етапі розробки і створення об'єкта РЕТ, особливо на завершальних стадіях розробки, 

необхідно прийняти рішення про те, чи буде потрібно якесь ТО в майбутньому при його 
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експлуатації чи ні, і якщо буде потрібно, то визначити попередньо його обсяг і зміст. Це 

потрібно для того, щоб розробник мав можливість передбачити в конструкції об'єкта 

необхідні технічні засоби, що забезпечують технологічність виконання операцій ТО. 

З усього сказаного випливає, що необхідна математична модель, за допомогою якої 

можна було б пов'язати прогнозовані показники надійності (ПН) і вартості експлуатації (ВЕ) 

об'єкта з параметрами системи ТО, прийнятими для даного об'єкта. 

Існує два принципово різні підходи до організації проведення ТО - це так звані «ТО за 

ресурсом» і «ТО за станом» (ТОС). При ТОС обсяг і зміст робіт ТО залежать від поточного 

технічного стану (ТС) об'єкта, при ТО по ресурсу обсяг і зміст робіт ТО фіксовані і 

визначаються тільки поточним напрацюванням об'єкта (ТО по ресурсу часто називають 

також регламентованим ТО). Потенційно більш ефективним є ТОС, так як в цьому випадку 

при визначенні обсягу і змісту ТО використовується інформація про фактичний поточний ТС 

об'єкта, а за будь-яку інформацію, як відомо, необхідно «платити». Платою за інформацію 

про ТС об'єкта в даному випадку є додаткові витрати на технічні засоби, призначені для 

отримання цієї інформації. З огляду на це зрозуміло, що остаточний вибір підходу до 

організації проведення ТО можна зробити тільки за результатами моделювання. 

У даній статті розглядаються деякі питання обґрунтування моделі ТОС і алгоритм 

імітаційної статистичної моделі (ІСМ), в якій ця модель реалізована. Детальний опис ІСМ є в 

[2]. Нижче також наводяться отримані за допомогою ІСМ результати досліджень моделі ТОС 

на простому прикладі об'єкта РЕТ, що демонструють можливості розробленої моделі. 

Спочатку визначимо найбільш важливі вихідні поняття, які ми будемо використовувати 

при подальшому викладі. 

Поняття визначального параметра. Інформацію про фактичний ТС об'єкта можна 

отримати тільки шляхом вимірювання будь-яких функціональних або технічних параметрів 

апаратури об'єкта. В [3] введено поняття визначального параметра (ВП), під яким 

розуміється фізичний або функціональний параметр, значення якого визначає працездатність 

даного елемента (елемент стає непрацездатним при виході визначального параметра за межі 

області його допустимих значень). Далеко не для всіх елементів існують ВП, ще менша 

частина їх доступна для вимірювання. Однак очевидно, що для елементів, для яких 

передбачається ТОС, існування вимірюваних ВП є обов'язковою умовою.   

Позначимо )(txi  виміряне значення ВП i-го елемента в момент часу t, а iD  – область 

його допустимих значень. Доти поки ii Dtx )( , i-й елемент вважається працездатним 

( Ni ,1 , де N – кількість елементів об’єкта). Поведінка ВП в межах області iD  є 

випадковою, закономірності цієї поведінки можуть бути самими різними, приклади типових 

варіантів поведінки ВП наводяться, наприклад в [4].  

Нормоване значення ВП, позначимо його )(tui , визначатимемо наступним чином: 

 
0доп0

)()(
iiiii

xxxtxtu  ,                                            (1) 

де  0ix – номінальне (необхідне) значення ВП; допix  – гранично допустиме значення ВП 

i-го елемента.  

Вираз (1) справедливий у випадку так званого одностороннього параметра, коли 

номінальне значення параметра знаходиться на кордоні області допустимих значень (такий 

випадок найбільш типовий на практиці). У цьому випадку область допустимих значень для 

ВП )(txi  дорівнює ],[ доп0 iii xxD  , а для нормованого ВП )(tui  ця область дорівнює 

]1,0[iD .   

Фундаментальним питанням для моделювання процесів ТОС є питання про визначення 

(побудову моделі) залежності між ПН і ВП. Така залежність встановлюється за допомогою 

імовірнісно-фізичної моделі відмов (ІФ-моделі), в якій імовірнісні характеристики відмов 

елемента зв'язуються з параметрами фізичних процесів деградації, які протікають в ньому 

[5]. На рис. 1 показані графіки, що пояснюють суть ІФ-моделі. В якості ймовірнісної 
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характеристики відмов на малюнку використана функція щільності ймовірності відмов )(tfi . 

Величина ВП )(tui  змінюється в часі випадковим чином, відмова елемента відбувається в 

момент часу, коли значення ВП виходить за допустимі межі (коли 1)( tu
i

). Згідно [3] до 

ІФ-моделей відмов відносять альфа-розподіл, дифузійне монотонне Згідно [3] до ІФ-моделей 

відмов відносять альфа-розподіл, дифузійний монотонний (DM) та дифузійний 

немонотонний (DN) розподіли. Найбільш універсальною з цих моделей є DN-розподіл, так як 

цим розподілом добре описуються закономірності відмов, як електронних елементів, так і 

механічних вузлів [3]. Тому для моделювання процесів ТОС нами далі використовується DN-

розподіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введемо поняття рівня ТО як таке значення ВП, при досягненні якого необхідно 

виконати ТО (провести оновлення елемента). У разі одностороннього параметра, для якого 

задано гранично допустиме значення допix , рівень ТО допто ii xx  . Нормоване значення рівня 

ТО, позначимо його тоiu , у разі одностороннього параметра буде визначатися таким виразом:  

 

0доп0тото iiiii
xxxxu  .                                                    (2) 

Для нормованого рівня ТО тоiu  завжди виконується умова 1то iu .  

 

Параметри системи ТО об’єкта. За аналогією з [1] під системою ТО будемо розуміти 

сукупність технічних засобів, документації і виконавців, необхідних для виконання всіх 

робіт з ТО об'єкта РЕТ даного типу. Для моделювання процесу ТО нам необхідно визначити 

кількісні характеристики (параметри), якими видається в моделі система ТО. У разі стратегії 

ТОС з фіксованою періодичністю контролю параметрами системи ТО є: 

 ктототос ,,P TUE ,                                                                       (3) 

де тосP  – позначення узагальненого параметра системи ТОС з постійною періодичністю 

контролю; тоE  - безліч потенційно обслуговуваємих елементів; },1;{ тотото EiuU i   - вектор 

рівнів ТО тоiu ; кT  – періодичність контролю ТС об’єкта.1  

Множина тоE  є підмножиною множини всіх елементів об'єкта оE , які враховуються 

при розрахунках ПН ( ото EE  ). Відповідно до (3) контроль ТС об'єкта проводиться 

                                                           

1 До параметрів системи ТО було б віднести також і параметри тимчасових і вартісних витрат на ТО. Неявно 

вони враховуються в моделі як характеристики об'єкта РЕТ. 

 

 

Рис. 1. До пояснення сутності ІФ-моделі відмов 
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періодично в моменти часу кTktk  , де ...,2,1k . При контролі ТС обслуговування 

(оновлення) кожен раз піддаються тільки ті з елементів тоEei  , для яких виконується умова 

то)( iki utu  . Якщо 1)( ki tu , тобто значення ВП перевищило допустиме значення, 

проводиться поточний ремонт об'єкта. 

З урахуванням введених понять можна уточнити поставлене вище завдання як завдання 

визначення залежності ПН і ВЕ об'єкта РЕТ від параметрів тосP . Ця задача вирішується за 

допомогою ІСМ, короткі відомості про алгоритм якої наводиться нижче.   

 

Алгоритм моделювання ТОС. Алгоритм моделювання ТОС інтегрований в загальний 

алгоритм моделювання процесу ТО і ремонту об'єкта, реалізованого в ІСМ. На рис. 2 

зображена укрупнена структурна схема алгоритму ІСМ. Робота цього алгоритму заснована 

на застосуванні принципу календаря подій [6]. Календар подій (КП) представляє собою 

масив даних, в якому зберігаються значення запланованих моментів часу всіх подій моделі. 

У моделі явно імітуються два типи подій: «відмова» і «контроль». КП можна розглядати як 

множина наступного вигляду: 

 ко },,1;{КП tEit i  , 

де it  - заплановані моменти часу відмов усіх елементів об’єкта; кt  - запланований час 

контролю ТС об’єкта. 

Робота алгоритму коротко полягає в наступному. 

Оператор 1 вводить всю необхідну вихідну інформацію (з БД моделі). Оператором 2 

ініціалізуються всі змінні і масиви, в яких буде накопичуватися статистика, необхідна для 

обчислення оцінок ПН і ВЕ. Оператором 3 генеруються моменти часу перших подій моделі. 

Значення часу перших подій «відмова» 

генеруються за допомогою датчика 

випадкових чисел, підпорядкованих DN-

розподілу. Цей датчик реалізований як 

процедура-функція ),( iiDN  , де i  - 

середнє напрацювання до відмови i-го 

елементу; i - коефіцієнт варіації ( о,1 Ei  ). 

Момент часу першої події "контроль" 

визначається простим привласненням 

значення кT . Оператор 4 визначає значення 

поточного модельного часу t шляхом 

пошуку в КП найменшого значення (при 

цьому одночасно визначається і тип 

поточної події). Оператором 5 проводиться 

перевірка виходу поточного  часу t за межі 

заданого значення тривалості експлуатації 

об'єкта еT . Якщо ні, то виконується 

оператор 6, який перевіряє тип поточної 

події.  

Якщо поточна подія «відмова», 

виконується оператор 7, яким здійснюється 

обробка цієї події. Обробка ця включає 

наступні дії: 

Вхід

Ініціалізація 
статистики
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Рис. 2. Укрупнена структурна схема алгоритма ІСМ
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– визначається час між відмовами t0t:о
2, де t0  - час попередньої відмови; 

– накопичується статистика відмов: 

ооо :   tt ;   1: оо   nn ;   ii CCCC зам0оо :   ,                                   (4) 

де оt , оn  и оC  – накопичені сумарні значення відповідно часу між відмовами, числа 

відмов і вартості відновлення відмов; iC0  и iCзам  – вартість i-го елемента і вартість операції 

його заміни;  

– планується час наступної відмови i-го елемента ),(: iii DNt t , отримане значення 

it  зберігається в КП; 

– запам'ятовується час поточної відмови: tt0 : , і час оновлення i-го елемента: t:0it .   

Якщо поточну подію «контроль», оператор 6 передає управління оператору 8, в якому 

діє таким чином: 

– імітується вимір ВП шляхом виконання для всіх то,1 Ei   оператор: 

)0()0(:)( iiii tttu  tt ,                                                      (5) 

де it  - запланований час відмови i-го елемента (взяте з КП);  

– перевіряється умова необхідності проведення ТО i-го елемента то)( ii uu t ; для усіх 

елементів, для яких ця умова виконується, імітується їх заміна виконанням оператора 

),(: iii DNt t ; запам'ятовується 3 час його поновлення: t:0it ;   

– накопичується статистика витрат вартості на проведення ТО: 

)(: зам0замтотото iiii CCpCCC   ,                                          (6) 

де тоC  - накопичена сумарна вартість витрат на ТО; iCто  - витрати на ТО i-го елемента; 

ipзам  - ймовірність того, що при ТО потрібна заміна елемента; 

– планується час наступного контролю: кк : Tt t .  

Після виконання операторів 7, 8 управління повертається оператору 4 для визначення 

часу настання наступної модельної події і відповідного йому нового значення модельного 

часу t . 

Якщо нове значення t  перевищить задане значення тривалості експлуатації эT , 

поточна ітерація процесу моделювання переривається, оператор 5 передає управління 

оператору 9, який підраховує кількість виконаних ітерацій IN . Оператор 10 розраховує 

значення поточних оцінок ПН і ВЕ за формулами: 

 ооо : ntT ;    )()(: этоо TNССc Iе   .                                             (7) 

Оператори 11, 12 перевіряють умову завершення процесу моделювання (досягнута 

необхідна точність результатів 
тр  або виконано задане число ітерацій max

IN ). Якщо 

потрібно продовжити процес моделювання, управління передається оператору 3 для 

виконання наступної ітерації. В іншому випадку виконується оператор 13, після чого процес 

моделювання завершується. Очевидно, що отримані оцінки ПН і ВЕ оT  и эc  залежать від 

параметрів ТОС тосP .  

Даний алгоритм реалізований засобами програмування Delphi [7]. Більш докладний 

опис алгоритму є в [2].   

Приклад моделювання процесу ТОС. Для прикладу візьмемо звичайний об’єкт РЕТ, 

що складається з 10 однакових елементів, з’єднаних послідовно за значенням надійності.  

Напрацювання до відмови елементів підпорядковане DN-розподілу з параметрами 

                                                           

2 Тут і далі символ «: =» позначає операцію присвоювання. 
3 В оперативній пам'яті. 
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ч10000 , 1  и 5,0 . Для різних типів елементів радіоелектронної апаратури 

коефіцієнт варіації    може лежати в межах від 0,5 до 1,5 [3], тому важливо дослідити, яка 

величина коефіцієнту варіації впливає на процеси ТОС. Вартісні характеристики елементів 

об’єкта також задамо однакові: iC0 = 1 у.о.; iCзам = 1 у.е.; iCто = 1 у.о.;  ipзам = 0. 

Тривалість експлуатації об’єкта задамо такою, що дорівнює еT = 20 років, максимальне 

число ітерацій моделювання 
IN = 1000.    

Мета даного прикладу полягає у тому, щоб з однієї сторони, продемонструвати 

працездатність розробленої моделі, та з іншої сторони, дослідити характер залежності 

показників оT  та еc  від окремих параметрів системи ТОС, що є складовими узагальненого 

параметра  тосP . 

Для початку виконаємо моделювання для випадку, коли ніяке ТО не проводиться, це 

дозволить оцінити вплив ТО на ПН та ВЕ. Результати розрахунків без ТО зведені в таблиці. 

 

Таблиця 

 

Оцінка ПН та ВЕ без проведення ТО 

Показники 
Значення оцінок показників 

1  5,0  

г,оT  996 1021 

у.о./г,еc  0,01705 0,01664 

 

Подальші розрахунки виконаємо для трьох значень кількості елементів, що 

обслуговуються  тото EN  : 1, 2 та 3, двох значень коефіцієнта варіацій  : 1 та 0,5, 

параметри кT  та тоiu  будемо варіювати в деякому діапазоні. 

На рис. 3 та 4 наведені графіки залежності показників оT  і эc від періодичності 

контролю кT  при фіксованих значеннях рівня ТО 5,0то iu  ( i ). 

За графіками на рис. 3 добре видно наступні фізично зрозумілі закономірності - 

показник безвідмовності зростає при збільшенні кількості елементів, що обслуговуються тоN  

і зменшується (при інших фіксованих умовах) при збільшенні періодичності контролю 
к

T . За 

цими графіками також видно, що виграш безвідмовності оT  за рахунок проведення ТО зросте 

при зменшенні величини коефіцієнта варіації  . 
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Рис. 3. Графіки залежності показника оT  від періодичності контролю 
к

T  ( 5,0: то  iui ) 



 

61 
 

 

На рис. 4 наведені аналогічні графіки для показника эc . Характер цих графіків суттєво 

залежить від співвідношення в вихідних даних значень параметрів безвідмовності і вартості 

iC0 , iCзам , iCто  та ін.  
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Рис. 4. Графіки залежності показника еc  від періодичності контролю 

к
T  ( 5,0:

то


i
ui ) 

 

За отриманими, в розглянутому прикладі, даними видно загальну закономірність 

скорочення витрат вартості на експлуатацію об'єкта еc  при збільшенні обсягу ТО тоN . 

Видно також, що існує оптимальне значення періодичності контролю 
к

T , при якому 

досягається мінімум показника еc . 

На рис. 5 і 6 наведені графіки залежності показників оT  і еc  від рівня ТО тоiu  (при 

фіксованому значенні періодичності контролю ч3000к T ). Варіювання рівня ТО тоiu   

проводилося тільки для одного елемента (для всіх інших елементів його значення 

фіксувалося на рівні 5,0то iu ). На всіх графіках видно загальну закономірність існування 

екстремуму поблизу значення 5,0то iu , при зміщенні в ту чи іншу сторону в залежності від 

співвідношень у вихідних даних, це можна пояснити лінійністю моделі процесу деградації 

ВП, що лежить в основі ІФ-моделі DN-розподілу [5]. 

 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1000

1100

1200

1300

1400

1500

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

г,оT г,оT

тоi
u

тоi
u

3
то
N

3
то
N

2
то
N

2
то
N

1
то
N

1
то
N

1а)  0,5б) 
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Рис. 6. Графіки залежності показника еc  від рівня ТО 

тоi
u  ( г3000к T ) 

 

При менших значеннях величини   (при 5,0 ) проявляється закономірність (яку 

добре видно на рис. 5 б) зростання показника оT при малих значеннях тоiu  (при 1,0то iu ) у 

порівнянні з відповідними значеннями оT  при великих значеннях тоiu  (при 9,0то iu ). 

Пояснити це можна тим, що при малих значеннях тоiu  відбувається оновлення (превентивна 

заміна) значно більшої кількості елементів з невикористаним ресурсом. При великих 

значеннях тоiu  частка таких елементів значно менша, в результаті чого у частини елементів, 

що залишилися, невикористаний ресурс в середньому менший, що, звісно, приводить до 

зменшення величини показника оT . 

Висновки. У статті запропонована імітаційна статистична модель процесу ТОС 

складного об'єкта РЕТ, за допомогою якої виходять прогнозні оцінки ПН і ВЕ на заданому 

інтервалі його експлуатації. Проведено дослідження моделі на простому прикладі об'єкта 

РЕТ, отримані результати досліджень, з одного боку, підтверджують працездатність і 

адекватність моделі, і, з іншого боку, демонструють характерні закономірності стратегії ТОС 

з фіксованою періодичністю контролю. 

Розроблена модель може використовуватися безпосередньо як інструмент 

прогнозування ПН і ВЕ об'єкта РЕТ на етапі його розробки, так і в якості прототипу 

програмного забезпечення для модуля системи автоматизованого проектування, призначення 

для визначення оптимальних параметрів стратегії ТОС. 
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Проценко Я.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО  

СОСТОЯНИЮ ОБЪЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
В статье рассматривается имитационная статистическая модель (ИСМ) процесса 

технического обслуживания по состоянию (ТОС) объектов радиоэлектронной техники (РЭТ). С 

помощью ИСМ  устанавливается связь показателей надежности (ПН) и стоимости 

эксплуатации (СЭ) объекта с параметрами стратегии ТОС. В качестве ПН определяется 

средняя наработка на отказ объекта, в качестве показателя СЭ – средняя удельная стоимость 

эксплуатации. Для моделирования отказов отдельных элементов объекта используется 

вероятностно-физическая модель DN-распределения. Введено формализованное описание 

стратегии ТОС. Кратко рассмотрен алгоритм ИСМ, в котором реализована модель ТОС. 

Программное обеспечение ИСМ разработано с использованием системы программирования 

Delphi.  

Произведено исследование некоторых свойств стратегии ТОС на простом примере 

объекта РЭТ. 

Ключевые слова: объект радиоэлектронной техники, показатели надежности, 

техническое состояние объекта, имитационное статистическое моделирование, техническое 

обслуживание по состоянию. 
 

Procenko Y.M. 

MODELING OF SERVICE AS OBJECTS OF RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT 

 
The article discusses the simulation statistical model (SSM) of the condition-

based maintenance (CBM) of the objects of radioelectronic equipment (ORT). By means of SSM the 

relation between reliability index (RI) and operating costs (OC) of the object and the parameters of CBM 

strategy. RI is determined as mean time between failures of the object and the average unit cost of 

operation is taken as index of OC. Probabilistic-physical model DN-distribution is used to simulate the 

failure of individual elements of an object. The formalized description of the CBM strategy is introduced. 

Briefly considered SSM algorithm, in which the CBM model is implemented. Software developed using 

SSM system programming Delphi. 

The  study of some properties of CBM strategies is made using a simple example of ORT object. 

Keywords: object of radioelectronic equipment, reliability index, technical condition of object, 

simulation statistical modeling, condition-based maintenance. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 
УДК 004.041                                                              д.т.н., проф. Бойченко О.В. (Тавр.НУ) 

Тупота Е.С. (Тавр.НУ) 
 

МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ CRM-СИСТЕМ 

 

В статье предложено применение CRM-систем на предприятии для выявления 

определения внешних вмешательств, утечки корпоративной информации, систематизацию 

хранения клиентской базы предприятия экономического предприятия.  

Проведено исследование жизненного цикла методов реагирования на вмешательства в 

систему извне.   

Установлено, что для поддержания системы необходимо внедрять дополнительный 

уровень защиты, который мог бы обеспечить отказоустойчивость системы в целом. 

Полученные результаты доказывают актуальность использования данного класса систем и 

необходимость внедрения дополнительного уровня защиты. 

Ключевые слова: информационная система поддержки решений, ситуационный центр, 

информационная система, хранилище данных, CRM-система. 

 

Постановка проблемы. Современный этап развития бизнеса характеризуется широким 

использованием средств автоматизации процессов внутри управляющей системы. Это 

обусловлено необходимостью постоянного контроля процесса взаимоотношений клиента и 

предприятия, обеспечивающего создание условий для повышения эффективности работы 

отделов. Целью работы является исследование CRM систем, выявление уровней защиты 

обеспечивающих сохранность и отказоустойчивость системы. 

Изложение основного материала. В настоящее время для решения указанных 

проблем необходимо внедрять Системы управления взаимоотношениями с клиентами, далее 

CRM-система, представляющие собой программное обеспечение, направленное на 

автоматизацию процесса взаимодействия с клиентами. Внедрение CRM-систем позволяет 

создавать общую базу контактов предприятия, осуществлять непосредственный контроль 

эффективности работы отдела продаж, получать своевременную аналитическую и 

статистическую информацию, планировать стратегию развития предприятия, предпринимать 

своевременные управленческие решения. Кроме того, внедрение облачные сервисов 

позволяет экономить бюджет предприятия, так как традиционное решение является дороже в 

процессе внедрения и поддержки управляющих информационных систем.  

Однако проблемой внедрения облачных технологий является обеспечение надежной 

защиты данных, что обусловлено широкими возможностями несанкционированного доступа 

к клиентской базе предприятия и документам компании по причине открытости CRM-

системы [1]. 

В качестве решения указанной проблемы может быть предложена технология 

многоуровневой защиты данных компании, использующей CRM-системы. 

Первым является уровень физической защиты, основанный на обеспечении 

круглосуточной охраны датацентров, а также обеспечением сохранности информации, 

хранящуюся на серверах средствами резервного копирования. Так же относится обеспечение 

защиты мобильных каналов связи сотрудников центра.  

Защита информации на уровне передачи данных представляет второй уровень, 

основанный на использовании уровня защищенных сокетов (SSL) – сертификата, который 

уникальным способом идентифицирует пользователей и различные сервера. Это 

обеспечивает создание зашифрованного канала безопасной передачи данных. 

Третий уровень обеспечивает авторизацию в системе, позволяющую автоматически 

определять наличие доступа к конкретному отделу базы данных путем осуществления 
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контроля логина и пароля пользователя при загрузке новой страницы и изменении 

критической информации. 

Четвертый уровень обеспечивает определение позиционирования операций в системе 

как отдельного объекта доступа с определением прав для отдельных пользователей и 

распределения доступа к документообороту. 

Пятый уровень организует контроль безопасности путем фиксации в системном 

журнале любого доступа к данным. 

Таким образом, использование многоуровневой системы защиты информации в CRM 

технологиях обеспечивает эффективную защиту коммерческой информации компании от 

несанкционированного доступа наряду с открытым доступом к данным, необходимым для 

сотрудников фирмы [2]. 

Анализ практического опыта использования многоуровневой системы защиты данных 

на основе CRM-технологии позволил сделать предположение о возможности введения в ее 

состав нового уровня защиты информации (уровня реагирования), с целью создания условий 

для реакции информационной системы на несанкционированные влияния и контроля 

целостности данных [3].  

В основе работы уровня реагирования (базового в отношении разрабатываемой модели) 

лежит метод сценариев реагирования на события в сфере безопасности для обеспечения 

гарантированного оперативного и корректного реагирования на атаку. Прогноз указывает, 

что внедрение метода сценариев может обеспечить повышение уровня восстанавливаемости 

работоспособности информационной системы до 20%. 

Основой разработанной методики являются 7 этапов в соответствие со стандартной 

процедурой жизненного цикла информационной системы (рис. 1).   

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл метода реагирования (контроля целостности данных) 

 

На этапе анализа рисков обеспечивается качественная оценка риска (субъективная для 

каждого предприятия), что минимизирует отсутствие достоверных статистических данных о 

вероятности реализации определенной атаки на информационные ресурсы предприятия. Так 

же стоит учесть, что данная оценка является.  
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Подробный анализ рисков позволяет рассмотреть предприятие в виде структурной 

схемы в составе информационных потоков с ранжированием ресурсов, что позволяет 

провести оценку уязвимостей, связанных с информационными потоками и их утечками.  

Кроме того, на данном этапе осуществляется документирование компьютерной 

системы предприятия, что позволяет создавать условия для выявления критических 

приложений с указанием источника возможных ошибок. В последующем это обеспечивает 

выявление и документирование уязвимостей компьютерной системы в системе 

ранжирования рисков.  

Стоит отметить, что присвоение определенных значений и вероятностей 

осуществления события взлома накладывает определенный след на модель, так как в 

дальнейшем оценка корректности разработанного метода базируется на основе этих данных, 

являющихся сугубо субъективными. Однако, благодаря метрическим оценкам 

защищенности данных системы, становится возможным первично определить условия и 

приоритеты для построения модели защиты информационной системы. 

Этап разработки стратегий реагирования основан на предыдущих исследованиях и 

направлен на построение модели реагирования. Такая модель обеспечивает осуществление 

грамотного распределения бюджетных средств и дальнейшее осуществление приоритетной 

разработки стратегий. 

Отличием данного этапа является разработка модели нарушителя, которая 

представляет собой описание видов взломщиков, преднамеренно (непреднамеренно) 

осуществляющих взлом информационной системы. Методика включает последовательное 

распределение злоумышленников на внутренних и внешних взломщиков, а также их более 

конкретную типизацию. Так, к категории внешних злоумышленников относятся клиенты, 

наносящие ущерб преднамеренно (непреднамеренно), подрядчики, хакеры, ремонтники и 

т.д., а в свою очередь внутренними злоумышленниками являются сотрудники, 

осуществляющие взлом преднамеренно (непреднамеренно) в зависимости от уровня доступа. 

Это позволяет создать условия гибкости приоритетов стратегий реагирования на основе 

3-5 уровня защиты CRM-технологии.  

На этапе составление базы рисков и методики уменьшения их влияния осуществляется 

выявление ключевых рисков, связанных с системой в целом и некоторыми ее отдельными 

элементами.  

На данном этапе существуют несколько ключевых промежуточных этапов: 

 оценка всевозможных рисков, связанных с эксплуатацией компьютерной системы в 

целом; 

 оценка и выявление угроз, связанных с реализацией атак на выявленных 

уязвимостях; 

 оценка степени защиты компьютерных узлов; 

 оценка уровня безопасности хранимых и обрабатываемых данных внутри системы; 

 оценка уровня своевременного обеспечения отделов правильной информации, 

отслеживание некорректных потоков информации; 

 детальная разработка документации, описывающей компьютерную систему 

предприятия; 

 выявление слабо защищенных приложений в реализованной компьютерной системе.  

На этапе разработки системы защиты осуществляется разработка сценариев 

реагирования. При этом, на основе предыдущих этапов, разрабатываются всевозможные 

сценарии реагирования системы в случае преднамеренного (непреднамеренного). Кроме 

того, разработка системы защиты учитывает определение угрозы, ее источник, тип и 

инструменты. 

Данный этап можно разделить на следующие под этапы: 

 разработка структуры сценариев реагирования; 

 физическая реализация; 
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 программная реализация. 

На этапе выбора конкретных решений и их внедрение производится определение всех 

функциональных требований для снижения рисков и выбор возможных решений для 

контроля. Наряду с этим проводится проверка адекватности предложенных элементов 

контроля на соответствия всем функциональным требованиям по реализации защиты, оценка 

снижения вероятности осуществления внешнего воздействия или вероятность риска, оценка 

стоимости реализации защиты компонентов и нейтрализации угрозы, риска, а также 

определение наиболее экономически адекватных решений реализации защиты путем анализа 

затрат и выгод.  

Важным фактором на данном этапе является реализация контроля путем 

осуществления пробного использования решений для его контроля и пробы эффекта 

непосредственно на предприятии.  

Этап инструктажа персонала призван обеспечить всем сотрудникам предприятия 

изучение всех аспектов в области информационной безопасности организации с четким 

освоением всех сценариев реагирования и своевременного принятия решений для 

реагирования инциденты, связанные с защитой данных. Методика также учитывает 

дифференциальный подход в обучении, зависящий от уровня распределения прав доступа 

пользователей [4].  

На данном этапе проверки системы защиты осуществляется попытка обнаружений 

внешних аномалий, воздействующих на сеть, что способствует гарантии удачного внедрения 

заранее разработанного сценария.  

Целью проверки системы защиты является:  

 обеспечение дополнительных гарантий в том, что требования, связанные с 

безопасностью полностью проанализированы и задокументированы; 

 исключение дополнительных расходов, связанных с реализацией системы защиты 

информации; 

 исключение субъективной оценки рисков; 

 оказание поддержки в планировании и реализации всех стадий сценария реализации; 

 обеспечение проведения всевозможных работ в краткие сроки; 

 автоматизация процесса анализа требований; 

 обоснование мер по защите от внешнего воздействия; 

 оценка разработанных сценариев, составление списка условий для реализации того 

или иного сценария; 

 автоматическая генерация отчетности. 

Полученные научные результаты. В заключение отметим, что разработкой нового 

метода реагирования (контроля целостности данных) в системе защиты данных ИС на основе 

CRM-технологий возможно создание условий для оперативного выявления 

несанкционированного влияния на систему управления, что обеспечивает повышение уровня 

восстанавливаемости работоспособности ИС предприятия до 20%.  

Выводы. Разработанный метод является гибким во внедрении с учетом обязательной 

корректировки в случае изменений в структуре системы, внедрения новых технологий, 

введения новых серверов в эксплуатацию, создания нового клиента (приложение, новый веб-

ресурс), а также в случае изменений в порядке осуществления деятельности предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. 

Введение и общая модель. – М: Госстандарт России, 2002. 

2. Защита клиентской базы предприятия при использовании CRM-систем / О.В. Бойченко, Е.С. 

Тупота // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: XIV Междунар. науч.-технич. 

конф., 12-14 ноября 2015 г.: тезисы докладов. – Симферополь, 2015. – С. 240-241. 



 

68 
 

3. Международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 “Системы менеджмента информационной 

безопасности”, 25.09.2013. – Электронный ресурс [Режим доступа]. - rusregister.ru/press-center/. 

4. Руководство по управлению рисками безопасности. Группа разработки решений Майкрософт 

по безопасности и соответствию регулятивным нормам и Центр Microsoft security center of excellence. 

– URL: http://www.microsoft.com/rus/technet/security/guidance/complianceandpolicies/secrisk/ 

5. Серебряник И. А., Федорова С. В. Управление взаимоотношениями с клиентами: применение 

CRM-систем // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. №1.C.53-55 

6. Лучникова Е. В., Коновалов С. В., Чекал Е. Г. Концепции защиты данных в системе единого 

реестра инфокоммуникационных услуг // Перспективы развития информационных технологий. 2012. 

№8. С.136-140.  

7. Шимон Николай Степанович Способы и средства защиты от сетевых атак в Единой 

информационно-телекоммуникационной системе органов внутренних дел // Вестник ВИ МВД 

России. 2009. №1. С.164-167.  

8. Buttle, F. (2003). Customer Relationship Management - Concept and Tools, Elsevier: Boston.  

 

REFERENCES: 

1. GOST R ISO/MJeK 15408-1-2002. Informacionnaja tehnologija. Metody i sredstva obespechenija 

bezopasnosti. Kriterii ocenki bezopasnosti informacionnyh tehnologij. Chast' 1. Vvedenie i obshhaja model'. 

– M: Gosstandart Rossii, 2002. 

2. Zashhita klientskoj bazy predprijatija pri ispol'zovanii CRM-sistem / O.V. Bojchenko, E.S. Tupota 

// Aktual'nye problemy i perspektivy razvitija jekonomiki: XIV Mezhdunar. nauch.-tehnich. konf., 12-14 

nojabrja 2015 g.: tezisy dokladov. – Simferopol', 2015. – S. 240-241. 

3. Mezhdunarodnyj standart ISO/IEC 27001:2013 “Sistemy menedzhmenta informacionnoj 

bezopasnosti”, 25.09.2013. – Jelektronnyj resurs [Rezhim dostupa]. - rusregister.ru/press-center/. 

4. Rukovodstvo po upravleniju riskami bezopasnosti. Gruppa razrabotki reshenij Majkrosoft po 

bezopasnosti i sootvetstviju reguljativnym normam i Centr Microsoft security center of excellence. – URL: 

http://www.microsoft.com/rus/technet/security/guidance/complianceandpolicies/secrisk/ 

5. Serebrjanik I. A., Fedorova S. V. Upravlenie vzaimootnoshenijami s klientami: primenenie CRM-

sistem // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2012. №1.C.53-55 

6. Luchnikova E. V., Konovalov S. V., Chekal E. G. Koncepcii zashhity dannyh v sisteme edinogo 

reestra infokommunikacionnyh uslug // Perspektivy razvitija informacionnyh tehnologij. 2012. №8. S.136-

140.  

7. Shimon Nikolaj Stepanovich Sposoby i sredstva zashhity ot setevyh atak v Edinoj informacionno-

telekommunikacionnoj sisteme organov vnutrennih del // Vestnik VI MVD Rossii. 2009. №1. S.164-167.  

8. Buttle, F. (2003). Customer Relationship Management - Concept and Tools, Elsevier: Boston. 

 

Без рецензії. 

 

д.т.н., проф. Бойченко О.В., Тупота О.С. 

МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ CRM-СИСТЕМ 

 
У статті запропоновано застосування CRM-систем на підприємстві для виявлення 

визначення зовнішніх втручань, витоку корпоративної інформації, систематизацію зберігання 

клієнтської бази підприємства економічного підприємства. 

Проведено дослідження життєвого циклу методів реагування на втручання в систему 

ззовні. 

Встановлено, що для підтримки системи необхідно впроваджувати додатковий рівень 

захисту, який міг би забезпечити відмовостійкість системи в цілому. Отримані результати 

доводять актуальність використання даного класу систем і необхідність впровадження 

додаткового рівня захисту.  

Ключові слова: інформаційна система підтримки прийняття рішень, ситуаційний центр, 

інформаційна система, сховище даних, CRM-система. 
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Prof. Boychenko O.V., Tupota E.S. 

RESPONSE METHOD IN PROTECTION DATA SYSTEMS BASED ON CRM-SYSTEMS 

 

In the article were proposed the use of CRM systems in the enterprise to identify the definition of 

external interventions, leakage of corporate information, organize storage client base of the company 

economic enterprises.  

A study of the life cycle methods of response to intervention in the system from the outside were 

proposed.  

It is established that for maintenance of the system it is necessary to introduce an additional level of 

protection that would ensure the resiliency of the system as a whole. The results demonstrate the relevance 

of the use of this class of systems and the need to implement additional levels of protection. 

Keywords: information system decision support, situational center, information system, data 

warehouse, CRM system. 
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АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПРАВИЛ І ВАГ 

 
Проведений аналіз напрямків розвитку сучасних баз даних показує, що склалися і 

формуються за останні роки тенденції розвитку інформаційних технологій істотно впливають 

на функціональні можливості автоматизованих систем. Задача встановлення відповідності 

між окремими об'єктами - побудова процедур ототожнення  ускладнюється відсутністю серед 

загальних атрибутів відповідних один одному таблиць різних БД первинних ключів і наявністю 

помилок операторського введення. З урахуванням специфіки роботи з персональними даними 

пропонується вирішення наступних прикладних задач: повна ідентифікація клієнта при 

наявності спотворень інформації в базі даних або в пошукових запитах; усунення дублікатів 

записів при надходженні до БД з множинних джерел зі слабоструктурованою інформацією; 

пошук і коректування помилок в персональних даних клієнтів (фізичних і юридичних осіб). 

Укрупнений алгоритм даного підходу складається з трьох основних блоків: формування масиву 

«подібних» людей; використання не суворої відповідності серед масиву «подібних» людей;  

відпрацювання виняткових ситуацій. Дозволяє: виконувати функцію ідентифікації фізичної 

особи; при створенні реєстрів населення може допомогти при первинному об'єднанні 

накопичених відомчих БД; зберегти інформаційну цілісність, а також знизити зашумленість 

даних, обумовлену наявністю помилок операторського введення; виробляти об'єднання записів, 

відсоток схожості, по заданому набору полів яких вище встановленої межі. 

Алгоритм ідентифікації фізичних осіб та алгоритм не суворого порівняння рядків, 

дозволяють оцінити ступінь схожості даних клієнтів. Розроблена система правил і ваг є 

основою для прийняття рішення по ідентифікації фізичних осіб.  

На основі запропонованих алгоритмів розроблений програмний модуль, який призначений 

для пошуку та усунення дублікатів записів в базі даних за допомогою операції не суворої 

відповідності та інтегрується із засобами СУБД.  

Ключові слова: база даних, нечіткий пошук, порівняння рядків, пошук даних, алгоритми,  

інформаційна система. 

 

Вступ. Неухильне зростання обсягів даних викликає необхідність широкого 

використання передових інформаційних технологій для ефективного управління потоками 
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даних. При цьому, найбільшу значимість набувають завдання створення ефективних 

інструментів оцінки та контролю зростаючих потоків інформаціі, оптимізацій процедур 

обробки, агрегації, узагальнення, пошуку та аналізу даних. Зростає попит на створення, як 

корпоративних автоматизованих інформаційних систем, так і окремих спеціалізованих 

рішень. Автоматизовані інформаційні системи (АІС) розробляються на основі інформаційно-

аналітичних баз даних, які використовуються в якості ключового елемента системи і 

забезпечують зберігання і обробку всієї сукупності даних, що надходять від підрозділів і 

філій. З точки зору технологій,  АІС представляє набір апаратних засобів, технологій, 

методів і алгоритмів, спрямованих на підтримку життєвого циклу інформації і включаює три 

основні процеси: обробку даних, управління інформацією та управління знаннями. 

Для багатьох організацій інформація є основним активом. Спотворення або 

пошкодження важливої інформації може призвести до суттєвих фінансових втрат і 

репутаційним ризикам. На основі проведеного аналізу даних, що отримані з відкритих 

джерел і наукових публікацій, можна виділити основні види втрат, що виникають внаслідок 

помилок і спотворень інформації в базах даних. Втрати внаслідок невірного, не якісного 

надання послуг («брак» в інформації). В середньому організація втрачає 25-40% часу 

співробітників, від втрат данного виду. Втрати оплачуваного часу співробітників на 

непродуктивну діяльність. Даний вид втрат може досягати, наприклад, у менеджерів 

середньої ланки більше 50% робочого часу, у менеджерів низової категорії до 80%. Втрати 

внаслідок використання не оптимальних технологічних ланцюжків. За цими причинами в 

середньому організація втрачає близько 35% робочого часу задіяних співробітників і це 

може призвести до подорожчання однієї операції до 100%.  Втрати часу, грошових коштів, 

клієнтів по причині відсутності або дублюванні інформації. Втрати становлять близько 15% 

часу співробітників, що спричиняє збільшення вартості виконуваної операції. 

Основним чинником, що стимулює розвиток технологій пошуку, є поява великої 

кількості електронних бібліотек і архівів, що містять значні обсяги актуальних знань. 

Продуктивність і ефективність будь-якої системи зберігання інформації безпосередньо 

залежить від ефективності та продуктивності пошукових систем. Саме пошукова система 

визначає, чи перетворяться в знання численні розрізнені дані, що надходять по різних 

каналах зв'язку і накопичуються в різноманітних базах даних та електронних архівах. 

Найбільш поширеним видом інформаційних ресурсів для організацій, що працюють з 

персональними даними (бюро кредитних історій, банки, страхові організації, будь-які 

організації з досить крупним штатом співробітників) є тексти на природних мовах. Цим 

обумовлено широке застосування в таких системах технологій текстового пошуку. Дані 

технології використовуються не тільки в системах, побудованих за принципом традиційних 

текстових систем, але і  для пошуку в колекціях, організованих у вигляді веб-сайтів, а також 

для пошуку в глобальної мережі Інтернет. Управління дисковим простором, збільшення 

ємності систем зберігання і зростання їх продуктивності, міграція даних із застарілих сховищ 

на нові - всі ці, і багато інших завдань доводиться постійно вирішувати компаніям, що 

використовують системи зберігання даних. 

Постановка задачі. Разом з тим, існують фактори, що стримують розвиток АІС. При 

організації пошуку в базах персональних даних клієнтів виникають характерні проблеми, 

пов'язані з наявністю в запитах орфографічних і фонетичних помилок, помилок введення 

інформації, а також відсутністю єдиних стандартів транскрипції з іноземних мов. Внаслідок 

цього задача пошуку в базах персональних даних не може бути повною мірою вирішена 

тільки методами перевірки на точну відповідність. Стає актуальною задача розробки 

спеціальних методів і технологій текстового пошуку з використанням нетривіальних рішень, 

в тому числі на основі операцій не суворої відповідності. Універсальної методики пошуку в 

умовах зашумленості даних не існує, оскільки кожна проблема має власну оригінальну 

специфіку. Для  вирішення виниклих проблем, необхідно використовувати алгоритми які 

здатні відшукати всі лексикографічно близькі до шаблону пошуку слова, що відрізняються 

замінами, пропусками і вставками символів. Таким чином, автоматично стає допустимою 
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помилка, як у вхідних даних, так і в термінах запиту. В даний час можливості виконання 

пошуку за подібністю не використовуються в СУБД. Таким чином, виникає задача розробки 

алгоритмів виконання спеціальних реляційних операцій, що виникають в задачі ототожнення 

записів. Проведений аналіз напрямків розвитку сучасних баз даних показує, що склалися і 

формуються за останні роки тенденції розвитку інформаційних технологій істотно 

впливають, у тому числі і на функціональні можливості автоматизованих систем. Задача 

встановлення відповідності між окремими об'єктами - побудова процедур ототожнення  в 

даний час не має задовільного рішення. Існуючі роботи, присвячені інтеграції БД, 

дозволяють здійснити тільки інтеграцію схем БД, але не пропонують способів побудови 

процедур ототожнення. Побудова процедур ототожнення ускладнюється відсутністю серед 

загальних атрибутів відповідних один одному таблиць різних БД первинних ключів і 

наявністю помилок операторського введення.  

З урахуванням специфіки роботи з персональними даними пропонується вирішення 

наступних прикладних задач: повна ідентифікація клієнта при наявності спотворень 

інформації в базі даних або в пошукових запитах; усунення дублікатів записів при 

надходженні до БД з множинних джерел зі слабоструктурованою інформацією; пошук і 

коректування помилок в персональних даних клієнтів (фізичних і юридичних осіб). 

Основна частина. Однією з задач при обміні інформацією про клієнта, є його 

однозначна ідентифікація. Одним, з таких рішень є ідентифікація фізичних осіб шляхом 

порівняння їх основних реквізитів. Таке рішення не завжди буде прийнятне при 

використанні, простого порівняння реквізитів, тому що по ряду причин, реквізити однієї і 

тієї ж особи, взяті з двох різних БД можуть не співпадати, тому що вони не завжди доступні 

(наприклад, через помилки в джерелі даних); присвоєні не всім категоріям громадян 

(ідентифікаційний код, страхове свідоцтво пенсійного фонду); реквізити документа змінені. 

внаслідок втрати/псування/за бажанням громадянина; реквізити документа відрізняються 

внаслідок помилки при занесенні в БД. Готової методики по такому виду ідентифікації на 

даний час не існує. На основі проведених досліджень і експериментів було знайдено 

рішення, що дозволяє проводити ідентифікацію фізичних осіб в БД з максимальною 

точністю. В результаті була розроблена технологія, із застосуванням якої може бути 

організований більш ефективний інформаційний обмін. Укрупнений алгоритм даного 

підходу складається з трьох основних блоків: формування масиву «подібних» людей; 

використання не суворої відповідності серед масиву «подібних» людей;  відпрацювання 

виняткових ситуацій. 

Розглянемо основні поняття що використовуються даним алгоритмом.  

Функція релевантності - реалізована на основі алгоритму порівняння підрядків і 

визначає близькість рядкових значень у відсотках. Аргументами функції є два рядки і 

параметр порівняння (N), що представляє із себе максимальну довжину підрядків, що беруть 

участь в порівнянні.  Як результат функція повертає відсоток релевантності, де 0% вказує на 

абсолютну розбіжність рядків, а 100% на тотожну рівність. Порівняння відбувається за 

наступним алгоритмом: функція створює два набори підрядків (довжина підрядків 

обмежується параметром порівняння). Для підрядків однакової довжини в двох наборах 

функція знаходить підрядки першого рядка, які є в другому підрядку, додає кількість 

співпадань підрядків другого рядка з підрядками першого. Відношення суми співпадань до 

числа варіантів, приведене до процентного виду, запам'ятовується як проміжний коефіцієнт 

релевантності для даної довжини підрядків, далі береться середнє значення всіх проміжних 

коефіцієнтів і повертається функцією як відсоток релевантності вхідних рядків. 

Функцію релевантності від двох рядків St1 і St2 довжиною l1 і l2 відповідно і максимальної 

довжини підрядків N визначимо наступним чином: 

1. Формуємо набори всіх можливих підрядків довжиною до N: 

                )1(;1;,1;2,1;,...,,...,1  ilnNijigigigiG jjnjkjj  
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де i- довжина підрядка; j - номер вхідного рядка; n - кількість підрядків довжиною i в j-му 

слові. 

2. Кожному набору  iG j поставимо у відповідність множину  iG j
*

, елементи яких не 

повторюються із набору  iG j , тобто повторюваним елементам набору  iG j  
в множині 

 iG j
*

 
буде відповідати один елемент: 

          ;1;,1;2,1;,...,,...,1  ilnNijigigigiG jjnjkjj (2) 

де m - кількість неповторюваних підрядків довжиною i в j-му слові. 

3. Значення функції релевантності  NllFR ,, 21  обчислюється за наступною 

формулою: 
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де          igigigiGig
kk jjj
*** :   тобто набір

 
 iG j

*  складається з елементів 

набору  iG j  
, для яких є рівні у множині  iG j

*
.   iG j  - набір підрядків довжиною i рядка 

jl ;   iG j
 
- кількість елементів у наборі підрядків  iG j ;    iG j

*

 
- множина, в якій не 

повторюються підрядки набору  iG j ;   iG j
*

 
- кількість елементів у наборі підрядків 

 iG j
*

;   iG j
*

 - кількість елементів у наборі підрядків  iG j
* ; N - максимальна довжина 

підрядка. 

Вага - умовний коефіцієнт реквізиту. Він залежить від повноти, достовірності, і 

актуальності реквізиту. Вага визначає значимість реквізиту для ідентифікації  

Правило - поєднання реквізитів клієнта, за якими здійснюється пошук. Механізм 

пошуку за правилами такий, що при пошуку клієнта порівнюються тільки ті реквізити, які 

вказані в правилах. Наприклад, при використанні правила 1 (табл. 1) порівнюються тільки 

«Прізвище», «Ім'я» і «Дата народження», при цьому не враховуються інші реквізити. Для 

кожного правила визначається його сумарна «вага», яка складається з суми «ваг» реквізитів, 

що входять у дане правило (див. табл.). 

Таблиця 

Ваги правил 

№ правила Реквізити Сумарна вага 

реквізитів 

Поріг ідентифікації 

по правилу 

Правило 1 Прізвище (5) + Ім'я (4) + По батькові (3) 12 11 

Правило 2 Прізвище (5) + Ім'я (4) 

+ Дата народження (4) 

13 12 

Правило 3 Ім'я (4) + По батькові (3)+ Дата 

народження (4) 

11 10 

Правило 4 Дата народження (4) + По батькові (3) + 

Місце народження (З) 

10 9 

 



 

73 
 

Розглянемо перший блок алгоритму – формування масиву «подібних» людей, який 

наповнюється з використанням правил. Для вибору єдиної вірної людини з масиву 

«подібних» людей, встановлюється поріг ідентифікації. Поріг ідентифікації необхідний для 

того, щоб виключити людину, яка не задовольняє умовам. Поріг ідентифікації 

встановлюється, як показано в табл. 1. Якщо поріг подолали більше однієї особи, то 

автоматизовано ідентифікувати особу неможливо. Така ситуація відпрацьовується 

оператором. Наступним кроком технології є вибір людини із застосуванням функції 

релевантності.  

Основою роботи алгоритму ідентифікації фізичних осіб (ФО) є умова: 

   

    ;,1;,1;
1

nimjkLwRip jiii

n

i
j 



                              (6) 

де  ip j  - елемент правила ідентифікації. Правило – поєднання реквізитів ФО, за якими 

відбувається порівняння,  ip j  = 1, якщо і-ий реквізит входить в j-e правило,  ip j  = 0, якщо 

не входить. iR  - результат роботи функції релевантності від і-их реквізитів; iw  - вага 

реквізиту. Залежить від повноти, достовірності та актуальності реквізиту. Визначає 

значимість реквізиту для ідентифікації ФО; iL  - підвищувальний коефіцієнт розрахований на 

підставі відстані  Левенштейна між і -ми реквізитами; jk  - поріг ідентифікації правила. 

Необхідний для виключення записів, які не пройшли ідентифікацію за правилами. Якщо 

поріг пройшли декілька записів, то автоматизовано ідентифікувати особу неможливо. Така 

ситуація відпрацьовується оператором; m - кількість правил; n - кількість реквізитів, що 

беруть участь в порівнянні. При цьому, якщо (6) вірно хоча б для одного j, то реквізити ФО 

пройшли ідентифікацію за правилом j і вважаються подібними. Дані записи надходять на 

розгляд аналітику, в іншому випадку записи вважаються різними і порівняння триває. Для 

визначення кількості помилок, що усуваються із застосуванням не суворої відповідності 

проведено розрахунок: 

 
n

m
AP   ,                                                           (7) 

де m - кількість реквізитів з помилками, n - загальне число реквізитів, Р (А) - частота 

появи помилки в реквізиті. 

Для отримання ймовірності появи рядка з помилкою в хоча б одному реквізиті 

використаємо суми ймовірностей: 

Р (А + В) = Р (А) + Р (В).                                             (8) 

Ймовірність появи рядка з помилкою в хоча б одному реквізиті буде дорівнює сумі 

трьох ймовірностей. Отриманий експериментально відсоток помилок може варіюватися в 

обидві сторони і в широких межах, але на практиці не було відмічено випадків, коли в 

імпортованій з різних баз даних - джерел інформації відсутні помилки. Це пов'язано з 

наявністю людського фактора при обробці великих масивів даних по фізичним особам: 

друкарські помилки, помилки введення, нечіткі копії первинних документів та інші випадки.  

Можливі результати роботи алгоритму: людина знайдена (це точно вона - співпали всі 

правила); людини не знайдено (її точно немає); знайдено кілька схожих людей, 

автоматизовано визначити не можливо, вимагає відпрацювання оператором. 

Ситуації, які вимагають доопрацювання оператором, потрапляють в лог прийняття 

рішень.  Відпрацювання логу здійснюється шляхом повторного звернення до джерела даних, 

первинних документів, особової справи і т.д. 

Запропонований алгоритм дозволяє: виконувати функцію ідентифікації фізичної особи, 

при створенні реєстрів населення може допомогти при первинному об'єднанні накопичених 

відомчих БД; зберегти інформаційну цілісність, а також знизити зашумленість даних, 

обумовлену наявністю помилок операторського введення; виробляти об'єднання записів, 

відсоток схожості, по заданому набору полів яких вище встановленої межі. 
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Задачу пошуку за окремими атрибутами необхідно розбити на 3 підзадачі: 

1. Пошук по рядках довжиною більше 50 символів, такі як: нотатки та коментарі 

інспектора, співробітників CALL-центрів, служб збору, що раніше працювали з клієнтом і 

т.п. 

2. Пошук по відносно коротким полях з середньою довжиною менше 50 символів: 

назви місць роботи, назви вулиць, торговельних точок, юридичних осіб, телефонів, факсів, 

електронних адрес. 

3. Пошук за прізвищами при ручному введенні реквізитів клієнтів або отриманням «на 

льоту» списку відповідних записів про клієнтів кредитним інспектором. 

Спеціально  розроблений алгоритм наближеного пошуку застосовується до першої 

задачі. Алгоритм пошуку за окремими атрибутами (рис. 1) полягає в наступному. Якщо дані 

про клієнта вводяться безпосередньо співробітником і включений блок не суворого пошуку, 

то поки вводяться інші дані, блок Metaphone аналізує прізвище, введене в спеціальне поле, і 

формується попередній масив подібних прізвищ клієнтів існуючих в базі даних. По мірі 

заповнення форми інформації про клієнта, даний масив аналізується з використанням 

функції релевантності та урізається шляхом відкидання записів, що не пройшли поріг 

ідентифікації. Після цього оператору виводяться записи, що залишилися, відсортованими в 

порядку убування відстані між знайденими прізвищами. Алгоритм пошуку за окремими 

атрибутами представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм пошуку за окремими атрибутами 
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Якщо здійснюється пошук за реквізитами і включений блок не суворого пошуку, то 

спочатку визначається, чи бере прізвище участь в запиті, якщо так, то використовуючи 

алгоритм  Metaphone дане прізвище перетворюється і здійснюється попередній пошук в тому 

модулі, куди адресований запит. Далі результати цього попереднього пошуку аналізуються із 

застосуванням інших рядків запиту і функції релевантності, поступово зменшуючи 

результати вибірки. Якщо на прізвищі запит закінчується, і результати цього запиту містять 

менше 80 рядків, то результати видаються користувачеві, також відсортовані в порядку 

убування по відстані Левенштейна. Якщо ж прізвище не бере участі в запиті, то пошук 

відразу починається з обчислення функції релевантності.  Якщо відбувається пошук 

ключових слів по текстових полях, то в разі включеного блоку не суворого пошуку 

використовується алгоритм наближеного пошуку,  і алгоритм Shift-and в разі не включеного. 

Запропонований алгоритм ототожнення об'єктів і усунення дублювання інформації, 

відрізняється побудовою функції релевантності, дозволяє знаходити рішення в найбільш 

загальному вигляді. Алгоритм дозволяє виробляти об'єднання записів, визначити відсоток 

схожості по заданому набору полів, яких знаходиться в встановлених межах. 

Алгоритм ідентифікації фізичних осіб з використанням правил ідентифікації та 

алгоритму не суворого порівняння рядків, дозволяє оцінити ступінь схожості даних клієнтів. 

Розроблена система правил і ваг є основою для прийняття рішення в ідентифікації клієнтів.  

Запропонований алгоритм пошуку по атрибутах на основі функції релевантності, алгоритму 

фонетичної схожості, відстані Левенштейна і наближеного пошуку на базі модифікації 

алгоритму прямого перебору «Shift - AND». 

На основі запропонованих алгоритмів створений програмний модуль «Автоматизація 

пошуку дублікатів в базі даних». Модуль призначений для пошуку та усунення дублікатів 

записів в базі даних за допомогою операції не суворої відповідності. На стороні сервера 

інсталюється серверна частина модуля із зазначенням робітників і проміжних баз даних. 

Зазначені бази даних доповнюються пакетами процедур і функцій, необхідних для роботи 

модуля. Структура програмного модуля «Автоматизація пошуку дублікатів в базі даних»  

показана на рис. 2. Інформація надходить з комерційних організацій - інформаційних 

партнерів, з державних органів.  Отримані дані проходять попередню очистку, приводяться 

до потрібного формату і акумулюються в проміжній базі даних. Наступним кроком стає 

поповнення основних баз за допомогою розробленого програмного модуля.  

Програмний модуль складається з наступних основних блоків: 

1. Блок розпаралелювання потоків інформації. Для прискорення процесу поповнення 

баз даних, було вирішено організувати роботу модуля в декілька потоків.  
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Рис. 2. Структура програмного модуля 

«Автоматизація пошуку дублікатів в базі даних» 
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2. Блок перевірки на дублікати. Пакет процедур і функцій, що викликаються з блоку 

розпаралелювання стільки разів, скільки потоків даних було сформовано. Результатом 

роботи блоку - записи або визнаються новими і тоді додаються в необхідну базу даних, або 

визнаються дублікатом і вносяться з відповідною позначкою в лог виявлених дублікатів, 

якщо рішення про додавання /видалення прийняти не вдалося, тоді даний запис потрапляє в 

лог прийняття рішення і зберігається там до обробки аналітиком-адміністратором. 

3. Блок ідентифікації фізичних осіб. Робота блоку ідентифікації фізичних осіб в цілому 

схожа на роботу блоку перевірки на дублікати, за винятком відмінностей у роботі алгоритму 

ідентифікації. 

4. Блок керування. За допомогою інтерфейсу адміністратора, через блок керування 

можна в широких межах налаштувати, роботу модуля. У блоці розпаралелювання потоків 

інформації можна налаштувати кількість потоків, а також кількість записів у потоці. Для 

блоку ідентифікації фізичних осіб і блоку перевірки на дублікати блок керування служить 

джерелом порогових коефіцієнтів для роботи алгоритмів ідентифікації, а також сховищем 

логів прийняття рішення, логу виявлених дублікатів та загального логу роботи модуля. Крім 

цього блок керування містить процедури і функції, що відповідають за логіку обробки 

аналітиком-адміністратором виключень, що містяться в лозі прийняття рішень. 

5. Блок пошуку по атрибутам. Блок розміщений осібно від основного модуля і 

встановлюється при необхідності в якості надбудови. Блок використовується в якості 

пошукової системи по базі даних. 

Висновки. Алгоритм ідентифікації фізичних осіб з використанням правил 

ідентифікації та алгоритму не суворого порівняння рядків, дозволяє оцінити ступінь 

схожості даних клієнтів. Розроблена система правил і ваг є основою для прийняття рішення 

ідентифікації фізичних осіб. Запропонований алгоритм пошуку по атрибутах на основі 

функції релевантності, алгоритму фонетичної схожості, відстані  Левенштейна і 

наближеного пошуку на базі модифікації алгоритму прямого перебору «Shift - AND».  

Запропонований алгоритм дозволяє: зберегти інформаційну цілісність, а також знизити 

зашумленість даних, обумовлену наявністю помилок операторського введення; виробляти 

об'єднання записів, в яких відсоток схожості по заданому набору полів  вище встановленої 

межі; виробляти усунення дублювань як на підставі автоматично налаштованих правил 

(автоматичний режим), так і з втручанням людини в особливо складних випадках (ручний 

режим). На основі запропонованих алгоритмів розроблений програмний модуль 

«Автоматизація пошуку дублікатів в базі даних». Модуль призначений для пошуку та 

усунення дублікатів записів в базі даних за допомогою операції не суворої відповідності. На 

стороні сервера інсталюється серверна частина модуля із зазначенням робітників і 

проміжних баз даних. 
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АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПРАВИЛ И ВЕСОВ 

Проведенный анализ направлений развития современных баз данных показывает, что 

сложились и формируются за последние годы тенденции развития информационных 

технологий существенно влияют на функциональные возможности автоматизированных 

систем. Задача установления соответствия между отдельными объектами - построение 

процедур отождествления осложняется отсутствием среди общих атрибутов 

соответствующих друг другу таблиц различных БД первичных ключей и наличием ошибок 

операторского ввода. С учетом специфики работы с персональными данными предлагается 

решение следующих прикладных задач: полная идентификация клиента при наличии 

искажений информации в базе данных или в поисковых запросах; устранения дубликатов 

записей при поступлении в БД из множественных источников с слабоструктурированные 

информацией; поиск и корректировка ошибок в персональных данных клиентов (физических и 

юридических лиц). Укрупненный алгоритм данного подхода состоит из трех основных блоков: 

формирование массива «подобных» людей; использование не строгого соответствия среди 

массива «подобных» людей; отработка исключительных ситуаций. Позволяет: выполнять 

функцию идентификации физического лица; при создании реестров населения может помочь 

при первичном объединении накопленных ведомственных БД; сохранить информационную 

целостность, а также снизить зашумленность данных, обусловленную наличием ошибок 

операторского ввода; производить объединение записей, процент схожести, по заданному 

набору полей которых выше установленного предела. 

Алгоритм идентификации физических лиц и алгоритм нестрогого сравнения строк, 

позволяют оценить степень сходства данных клиентов. Разработана система правил и весов 

является основой для принятия решения по идентификации физических лиц. 

На основе предложенных алгоритмов разработан программный модуль, который 

предназначен для поиска и устранения дубликатов записей в базе данных с помощью операции 

не строгого соответствия и интегрируется со средствами СУБД. 

Ключевые слова: база данных, нечеткий поиск, сравнение строк, поиск данных, алгоритмы, 

информационная система. 

 

Ph.D. Dzhuliy V.M., Lukina E.V., Solodeeva L.V., Hlistun I.A. 

HE DECISION-MAKING ALGORITHM OF THE NATURAL PERSON IDENTIFICATION 
BASED ON THE SYSTEM OF RULES AND WEIGHT 

The analysis of the modern databases directions development shows that tendencies of the 

information technologies development significantly affects the functionality of automated systems. The 

task of establishing a correspondence between the individual objects - the construction of identification 

procedures is complicated by the absence of the common attributes corresponding to each other tables of 
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different database primary key, and the presence of operator input errors. It offers a solution for the 

following applications taking into account the specificity of personal data: full identification of the client 

in the presence of misstatements in the database or in search queries; eliminate duplicate records when 

entering the database from multiple sources with semistructured information; Search and correction of 

errors in the personal data of customers (individuals and legal entities). The integrated algorithm of this 

approach consists of three main blocks: the formation of an array of "similar" people; Use no strict 

correspondence among an array of "similar" people; working out exceptions. It allows you to: perform 

the function of identifying a natural person; in creating public registries can help during the initial 

merger accumulated departmental databases; preserve the integrity of the information, as well as to 

reduce the noise in the data, due to the presence of operator input errors; make association records, the 

percentage of similarity, given a set of fields which are higher than the set limit. 

Algorithm for identification of individuals and the algorithm lax string comparison, allow us to 

estimate the degree of similarity of customer data. A system of rules and the balance is the basis for a 

decision on the identification of individuals. 

The software module is developed on the base of the basis of the proposed algorithms which is 

designed to find and remove duplicate records in the database via the operation is not strict compliance 

and integrates with database tools. 

Keywords: database, fuzzy searches, a string comparison, data mining, algorithms, information 

system. 
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ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У статті визначені особливості організації проектної роботи при розробці програмного 

забезпечення. Для цього був відокремлений певний вид комунікацій - віддалені комунікації, що 

можуть використовуватися в територіально розподілених проектних командах та здійснена їх 

класифікація. Авторами пропонується виділяти наступні види задач, які повинна вирішувати 

система комунікаційної взаємодії в ІТ-компанії: забезпечення комунікації в процесах управління 

командою розробників (communications); підтримка спільної організації групової роботи з обробки 

загальної інформації та інформації з проекту (cooperation); підтримка колективної роботи при 

розробці програмного забезпечення (collaboration); сприяння формуванню та розвитку 

корпоративної культури організації (corporate culture). Для кожного виду задач авторами 

запропоновано цілий ряд інструментів, використання яких забезпечує здійснення  віддалених 

комунікації при розробці програмного забезпечення. 

Ключові слова: територіально розподілена команда розробників програмного забезпечення, 

віддалені комунікації, комунікація, кооперація, колаборація, корпоративна культура.  

 

Постановка проблеми. Концепція віддаленої роботи зародилася у 1973 році у 

американського дослідника Джека Ніллеса. Запропонований ним термін «телеробота» дав 

поштовх до розвитку віртуальних фірм, як нестандартної форми організації бізнесу. Більш як 

за сорок років, з розвитком інформаційних технологій, його ідеї не тільки не застаріли, але й 

отримали подальший розвиток. Серед тих, хто активно застосовує подібну практику можна 
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назвати такі відомі компанії як American Express, Adobe, Airbus Industries, Siemens, Microsoft, 

Google, IBM, Dell, eBay, Hewlett Packard, а також тисячі інших відомих і менш відомих 

компаній.  

Віддалена робота та використання територіально розподілених проектних команд в 

сучасних умовах є життєвою необхідністю. Особливо це стосується сфери ІТ-аутсорсингу. 

Це обумовлено високою динамічністю та мінливістю сфери інформаційних технологій, яка 

вимагає постійного пошуку інновацій при розв’язку бізнес-задач клієнтів.  

Територіально розподілену проектну команду можна позначити як групу 

співробітників ІТ-компанії, виділених для певного проекту, від сумісної роботи яких 

залежить результат проекту. При цьому члени команди територіально розподілені та 

здійснюють комунікації шляхом спілкування за допомогою засобів інформаційних 

технологій. Розмах територіального розподілу таким чином може варіюватися від роботи в 

одному будинку на різних поверхах, до тисячі кілометрів між учасниками проекту.  

В ІТ-компаніях фізичний офіс є лише допоміжним пунктом, а більша частина проектів 

переноситься у віртуальний простір, де безпосередньо і здійснюються комунікації при роботі 

над проектом. Тому гарантією успішної роботи є якість комунікацій та особистої взаємодії 

учасників команди, а створити сприятливі умови для сумісної роботи вдається далеко не всім 

компаніям. 

І тут виникає цілий ряд проблем, що стосуються організації роботи у віртуальному 

просторі територіально розподіленої команди розробників програмного забезпечення: як 

забезпечити членам проектної команди сумісну роботу над проектом, як мотивувати та 

управляти членами територіально розподіленої команди, як забезпечити згуртованість таких  

команд для досягнення цілей проекту, як впровадити стандарти корпоративної культури 

співробітникам ІТ-компанії, які є членами територіально розподілених проектних команд.  

Тому, актуальною проблемою на теперішній час є формування системи комунікацій в 

ІТ-компаніях, які б вирішували поставлені проблеми та забезпечували сумісну роботу членів 

територіально розподіленої проектної команди. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження в цій галузі проводилися такими 

зарубіжними та вітчизняними дослідниками як Джек Ніллес, Джеймс Гербслеб, Ребекка 

Грінтер. Особливо потрібно відмітити львівську школу вітчизняних дослідників під 

керівництвом професора Андрія Пелещишина. Але недослідженими лишилася проблема 

формування системи комунікаційної взаємодії в ІТ-компаніях, яка б забезпечувала успішне 

розв’язання задач, що виникають в процесі розробки програмного забезпечення. 

Територіально-розподілені команди повинні мати можливість ефективно 

функціонувати в умовах зміни робочого середовища, в якому часові межі, географічна 

відстань, відмінності в корпоративній культурі, різні мови спілкування, різні нормативні або 

законодавчі вимоги можуть досить суттєво перешкоджати виконанню навіть найпростіших 

задач. За таких умов для успішної роботи необхідні якісні комунікації та особиста взаємодія 

учасників команди, але створити сприятливі умови для сумісної роботи вдається далеко не 

всім компаніям. 

Постановка завдання. Об’єктом дослідження є організація єдиної системи 

комунікаційної взаємодії в територіально розподілених проектних командах при розробці 

програмного забезпечення, з використанням можливих засобів комунікацій. 

Предметом виступає система комунікаційної діяльності в територіально розподілених 

проектних командах ІТ-компаній. 

Проблемою є формування системи комунікацій при розробці програмного 

забезпечення, які б вирішували поставлені задачі та забезпечували сумісну роботу членів 

територіально-розподіленої проектної команди 

Задачею є організація єдиної якісної системи комунікаційної взаємодії в територіально 

розподілених ІТ-компаніях, з використанням можливих засобів комунікацій для формування 

єдиної бази знань та її використання для координації роботи компанії та прийняття рішень. 
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Метою статті є розробка засад створення ефективної системи комунікаційної взаємодії 

при розробці програмного забезпечення з використанням сучасних методів та засобів 

цифрової економіки. 

Основний матеріал дослідження. Ключовим елементом організації комунікацій в 

команді розробників програмного забезпечення є визначення того, хто з ким буде 

взаємодіяти і кому яка інформація буде передаватися. При цьому потрібно відмітити, що в 

територіально розподілених проектних командах використовуються комунікації, що мають 

певні особливості. Будемо називати їх віддаленими комунікаціями. Особливостями 

віддалених комунікацій є обмеженість каналів комунікацій та зменшення міжособистісного 

спілкування, як між членами проектної команди, так і зі стейкхолдерами. Територіальна 

віддаленість та різниця у часових зонах знижує можливість синхронної комунікації навіть за 

допомогою програмних засобів. Крім того, різниця в часових зонах зменшує кількість годин, 

які команда може знаходиться в контакті. Також, для територіально розподілених команд 

характерні проблеми ініціації процесу комунікації, коли член команди не знає до кого 

звернутися з питанням або вибраний канал комунікації не дозволяє отримати відповідь. 

Також суттєвою особливістю віддалених комунікацій є те, що до 70 відсотків інформації 

передається невербально, а отже це обмежує можливості правильного розшифрування 

повідомлення. 

Для формування системи комунікацій в ІТ-компаніях спочатку потрібно визначити, які 

саме види комунікації, можуть використовуватися у територіально розподілених проектних 

командах як віддалені комунікації (таблиця). 

Розглянемо більш детально види віддалених комунікацій. 

За часом взаємодії комунікації можна поділити на синхронні та асинхронні. При 

синхронній комунікації члени команди, які беруть в ній участь можуть миттєво 

обмінюватися інформацією, що знищує затримки в прийнятті рішень на основі таких даних. 

Така синхронна комунікація необхідна для якісної взаємодії, а вона є основою для розвитку 

тісних робочих та соціальних взаємовідносин. Але цей вид комунікації не підходить для 

обговорення складної інформації, вивченням якої потрібно приділити багато часу.  

Таблиця 

Види віддалених комунікацій в територіально розподілених командах розробників 

програмного забезпечення 

 

Ознака класифікації 

 

Вид віддалених комунікацій 

Час взаємодії Синхронні 

Асинхронні 

Персоналізація Персоніфікована (пряма) 

Неперсоніфікована (масова) 

Форма спілкування Вербальна 

Невербальна 

Канали спілкування Формальна 

Неформальна 

Організаційна направленість Вертикальні 

Діагональні 

Горизонтальні 

Координація спілкування Висхідна 

Низхідна 

Проектна робота Обов’язкові 

Робочі 

Маркетингові 

Об’єкт взаємодії Внутрішні 

Зовнішні 
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Ознака класифікації 

 

Вид віддалених комунікацій 

Форма подання інформації Відеоповідомлення 

Текстові повідомлення 

Голосові повідомлення 

Віддаленість об’єкта Комунікації в близькому оточенні 

Комунікації в далекому оточенні 

 

Тому для обміну великими обсягами інформації більш придатними є асинхронні 

комунікації, оскільки вони дозволяють зберігати інформацію в тих сховищах, де вони будуть 

доступними іншим співробітникам. Вони не тільки надають учасникам команди час на 

розгляд та вивчення матеріалу, але й надають можливість для доповнення його вмісту та  

представлення нової версії всій команді.  

За ознакою персоналізації комунікації поділяються на персоніфіковані (прямі) та 

неперсоніфіковані (масові). Персоніфіковані комунікації в ІТ-компаніях можуть 

здійснюватися, зазвичай, за допомогою будь-яких технічних засобів, або якщо, дозволяє 

ситуація, напряму, кожного разу коли необхідно взаємодіяти  зацікавленим особам  між 

собою. Неперсоніфіковані комунікації можуть здійснюватися у різних формах, починаючи 

від розсилання  повідомлень і закінчуючи вебінарами, і зазвичай вони націлені на поширення 

інформації серед значної кількості осіб. 

За формою спілкування комунікації можна поділити на вербальні та невербальні. 

Вербальна комунікація в якості знакової системи для передачі інформації  використовують 

мову, невербальна комунікація включає в себе такі основні знакові системи як оптико-

кінетичну (рухи, міміка, пантоміміка), пара- та екстралінгвіністичну (якість голосу, його 

діапазон, тональність, інтонації, темп мови та інші вкраплення в мову), організацію простору 

та часу комунікативного процесу та візуальний контакт. Територіально розподілені проектні 

команди можуть складатися з представників різних національностей, тобто носіїв різних мов. 

Тому вербальна комунікація між ними не завжди може бути успішною, внаслідок різниці у 

рівні володінні мовою прийнятою в ІТ-компанії за робочу. Тому бажано, щоб комунікація 

мала вербальну та невербальну складову, завдяки чому збільшувалася б можливість точного 

розшифрування повідомлення. Цього можна досягти використовуючи для сумісної роботи 

засоби для  відеокомунікації. 

За каналами спілкування комунікації можна поділити на формальні та неформальні. 

Формальні комунікації це той вид комунікацій, який чітко визначений в плані комунікацій 

проекту і які використовуються для документування роботи над проектом. Неформальні 

комунікації в ІТ-компаніях, особливо в територіально розподілених проектних командах є 

досить важливими і можуть доповнювати формальні комунікації. Відомо, що для 

підвищення згуртованості команди найбільш корисним є особистий контакт між членами 

команди, особливо на ранніх етапах формування команди, коли члени команди вперше 

знайомляться один з одним. При цьому важливо роль відіграє пряме, відкрите спілкування. 

Відсутність таких взаємовідносин між членами команди призводить до непорозумінь та 

конфліктів. Тому, важливо забезпечити можливість неформальних комунікацій між членами 

команди розробників програмного забезпечення. 

За організаційною направленістю комунікації поділяють на вертикальні, діагональні та 

горизонтальні. Для того, щоб діяльність ІТ-компаній відповідала вимогам часу стали 

формуватися нові командні структури. Зокрема, ІТ-компанії, що займаються аутсорсингом 

все частіше організують матричні команди, в яких у окремих учасників може бути декілька 

керівників залежно від виконуваної задачі. Досить важливим є чітка організація саме цих 

видів комунікацій, для вирішення проблеми ініціації комунікації в проектній команді. Кожен 

учасник територіально розподіленої проектної команди повинен знати до кого, коли, за 

допомогою якого засобу зв’язку він може звернутися для вирішення проблеми, яка в нього 

виникла. 
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За координацією спілкування комунікації можна поділити на висхідні та низхідні. 

Низхідні це комунікації, що йдуть від керівника проекту через тімліда до безпосередніх 

виконавців і містять інформацію щодо того, що потрібно зробити.  Висхідні це ті, що йдуть у 

зворотному напрямку і містять інформацію про хід роботи на проектом. Важливо 

забезпечити безперешкодне проходження інформації в обох напрямках, що буде спряти 

успішності виконання проекту. 

За ознакою - проектна робота всі комунікації можна поділити на обов’язкові, робочі та 

маркетингові. Обов’язкові комунікації під час роботи над проектом регулюються 

корпоративною культурою і включають в себе: звіти про статус проекту, статус-наради та 

відеоконференції з віддаленими учасниками, звітність по проекту. Робочі комунікації дають 

можливість отримувати інформацію, яка потрібна для виконання роботи над проектом та 

своїх обов’язків членами команди. Сюди відносяться ознайомчі сесії по проекту, 

ознайомлення з проміжними результатами, FAQ. Маркетингові комунікації потрібні для 

створення та підтримки позитивного відношення до проекту та повинні сприяти зростанню 

мотивації для роботи над проектом та досягнення загальної мети, згуртованості команди. До 

таких комунікацій можна віднести розповсюдження інформації про проект в позитивному 

ключі, організацію неформальних дискусій про переваги проекту тощо. 

За об’єктом взаємодії всі комунікації, що відбуваються в ІТ-компанії в процесі роботи 

над проектом можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні комунікації це всі ті 

комунікації, що відбуваються в середині ІТ-компанії та територіально розподіленої 

проектної команди в процесі роботи на проектом. Зовнішні комунікації відбуваються між 

представниками ІТ-компаніями та стейкхолдерами. 

За формою подання комунікації можуть поділятися на відеоповідомлення, текстові 

повідомлення та голосові повідомлення.  

За ознакою віддаленості об’єкта, на відміну від ознаки об’єкта взаємодії, виділяють 

комунікації між співробітниками ІТ-компанії, які мають різну ступінь залучення до проекту 

та різні права доступу до інформації. Комунікації в близькому оточенні забезпечують 

найбільш повний доступ до інформації та проекту, у далекому оточенні – мінімальні права 

на доступ та  редагування інформації. 

Класифікувавши комунікації, що виникають в процесі роботи в ІТ-компанії, перейдемо 

до задач, які повинна вирішувати система комунікаційної взаємодії в ІТ-компанії для 

успішної розробки програмного забезпечення. Система комунікаційної взаємодії ІТ-компанії 

повинна забезпечувати виконання таких задач (рис.1): 

- організація комунікації в процесах управління командою (communications); 

- підтримка спільної організації групової роботи з обробки загальної інформації та 

інформації про роботу над проектом (cooperation); 

- підтримка колективної роботи при розробці програмного забезпечення (collaboration); 

- сприяння формуванню та розвитку корпоративної культури організації для 

забезпечення згуртованості та розвитку командної роботи (corporate culture). 

Кожну з цих задач потрібно розбити на підзадачі з метою визначення засобів взаємодії 

між розробниками для організації ефективного процесу розробки програмного забезпечення. 

Для цього розглянемо кожну з цих задач більш детально. 

Забезпечення комунікацій в процесах управління командою полягає в вирішенні таких 

підзадач: формування каналів зворотного зв'язку, підтримка оперативного постійного зв'язок 

з членами команди,  проведення нарад та мітингів  з планування контролю та роботи, 

організація on-line навчання та посилення зв'язків між членами команди.  Інструментами 

вирішення даних задач є: планувальники задач (Task-Менеджери), тайм-трекери і системи 

моніторингу, сервіси он-лайн переписки (e-mail), відео-конференції, відео-зв’язки, групові 

чати, веб-конференції (текс, аудіо, відео), групи в соціальних мережах, електронні дошки 

оголошень тощо. 

Підтримка спільної організації групової роботи з обробки загальної інформації та 

інформації про роботу над проектом полягає у залученні всіх членів команди та  керівництва 
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для формування та обробки інформації і визначається наступними задачами: формування 

інформації, зберігання інформації, пошук інформації та забезпечення в розподілі права до 

ступу і загального доступу до інформації.  Інструментами для вирішення даних задач можуть 

виступати: хмарні сховища, бази знань, мережеві ресурси колаборативного документування 

(Google Drive, One Drive тощо) та Вікі-ресурси. 

Collaboration

Cooperation

Communication

Corporate culture

Задача
Підзадачі

(Проблеми)

Формування інформації
Зберігання інформації
Пошук інформації
Забезпечення загального доступу

Проведення мітингів  з планування 
контролю та роботи
Оперативний постійний зв'язок
Організація on-line навчання
Формування каналів зворотнього 
зв'язку 
Посилення зв'язків

Спільна розробка загальних 
стратегій роботи
Групова робота над спільними 
документами
Спільна робота над проектом

Правила ініціації комунікації
Стандарти, правила використання 
корпоративних каналів комунікації
Форми представлення інформації 
різними каналами
Правила реагування на інформацію

Інструменти організації 
комунікації

(Засоби взаємодії)

Хмарні сховища
Бази знань
Мережеві ресурси колаборативного документування (Google Drive, 
One Drive etc)
Wiki-Ресурси
Системи обміну даними

Task-Менеджери (планувальники задач)
Тайм-трекери і системи моніторингу
Сервіси он-лайн переписки
Відео-конференції, відео-звязки
Групові чати
Веб-конференції (текс, аудіо, відео)
Соціальні мережі (групи в соціальних мережах)
Електронні дошки оголошень

E-mail
Сервіси on-line переписки
Відео-дзвінки
Корпоративний сайт

Мережеві офісні пакети
Програмне забезпечення для управління проектами
Програмне забезпечення для розробки проектів
Cистеми контролю версій
Системи обміну даними

 

Рис. 1. Задачі та інструменти системи комунікаційної взаємодії в ІТ-компаніях 

 

Підтримка колективної роботи при розробці програмного забезпечення полягає у 

вирішені задач спільної розробки загальних стратегій роботи, групової роботи над спільними 

документами та спільної роботи над проектом зокрема. Інструментами в цьому випадку 

виступають мережеві офісні пакети, програмне забезпечення для управління проектами, 

програмне забезпечення для спільної розробки проектів, системи контролю версій та 

системи обміну даними.  

Робота над попередніми задачами приводить ще до однієї задачі, а саме формування та 

розвиток корпоративної культури де для успішної роботи команди необхідно виробити 

правила ініціації комунікації, стандарти та  правила використання корпоративних каналів 

комунікації, форми представлення інформації різними каналами, правила реагування на 

інформацію тощо. В якості комунікаційних засобів та інструментів тут можна використати 

корпоративний сайт, електронну пошту, сервіси on-line переписки, телефонні конференції, 

відео-дзвінки та інші засоби комунікації. 

Висновки. Організація ефективної системи віддалених комунікацій є об’єктивною 

необхідністю в сучасних умовах розробки програмного забезпечення. Віддалені комунікації 

мають певні особливості, які необхідно враховувати при роботі територіально розподілених 

команд розробників. Розроблена класифікація віддалених комунікацій та сформовані 

авторами задачі потрібні для створення моделі системи комунікаційної взаємодії, яка 

забезпечить швидке розгортання такої системи при залученні територіально розподілених 

проектних команд для роботи над певним проектом.  
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к.э.н., доц. Длугунович Н.А., к.т.н., доц. Форкун Ю.В., Рябая Л.А. 

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В статье определены особенности организации проектной работы при разработке 

программного обеспечения. Для этого был выделен отдельный вид коммуникаций – удаленные 

коммуникации, которые могут использоваться в территориально распределенных проектных 

командах и сделана их классификация. Авторами выделяются следующие виды задач, которые 

стоят перед системой коммуникационного взаимодействия в ИТ-компаниях: организация 

коммуникации в процессах управления командой разработчиков (communications); поддержка 

совместной организации групповой работы по обработке общей информации и информации по 

проекту (cooperation); поддержка коллективной работы при разработке программного 

обеспечения (collaboration); содействие формированию и развитию корпоративной культуры 

ИТ-компании (corporate culture). Для каждого вида задач авторы предложили целый ряд 

инструментов, использование которых обеспечит выполнение отдаленных коммуникаций при 

разработке программного обеспечения. 

Ключевые слова: территориально распределенная команда разработчиков программного 

обеспечения, удаленные коммуникации, коммуникация, кооперация, колаборация, корпоративная 

культура.
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Ph.D. Dlugunovich N. А., Ph.D. Forkun Yu., Ryaba L.A. 

BASICS OF THE COMMUNICATIONS SYSTEM FOR SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

The article  describes some aspects of the organization of project work in software development.  

For this purpose has been allocated a communication type - remote communications  for team projects 

developing software, which are territorially separated. This type of communication was classified. The 

authors identified the following types of tasks for the communication system of cooperation in IT-

companies. The first task is organization of communication in the development team (communications). 

The second task is support for the joint organization of the group work on the processing of information 

and general information on the project (cooperation). The third task is support collaborative software 

development (collaboration). The fourth task is promote the formation and development of corporate 

culture of IT companies (corporate culture). Authors of this article has offered tools for each  types of 

tasks. These tools allow effective use remote communications for software development. 

Keywords: team projects developing software, remote communications, communications, 

cooperation, collaboration, corporate culture 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАБУ-ПОИСКА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРЕХУРОВНЕВЫХ ПЛАНОВ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

 
Разработаны метод и программа оптимизации с помощью алгоритма табу поиска 

многофакторных планов эксперимента с варьированием на трех уровнях. Показана 

эффективность в сравнении с другими методами оптимизации многофакторных планов 

эксперимента. Работоспособность и эффективность подтверждается совпадением или 

приближением оптимальных планов, полученных этим методом и методом ветвей и границ. 

Ключевые слова: табу-поиск, оптимизация, планирование эксперимента, стоимость, 

оптимальный план. 

 

Введение. В настоящее время широко используют различные методы планирования 

при проведении исследований. Планирование эксперимента предполагает одновременное 

измерение всех факторов, которые влияют на исследуемый процесс, что позволяет 

установить степень взаимодействия факторов и уменьшить количество опытов, а также 

построить математическую модель объекта исследования.  

Постановка задачи. Планирование эксперимента позволяет решить задачу получения 
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математической модели при минимальных стоимостных и временных затратах. На стоимость 

реализации эксперимента существенное влияние оказывает порядок чередования уровней 

изменения факторов. Таким образом требуется определить минимальную стоимость 

проведение многофакторного эксперимента. Эта задача становится особенно актуальной при 

исследовании длительных и дорогостоящих процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известны методы синтеза 

оптимальных по стоимостным и временным затратам планов экспериментов с варьированем 

факторов на трех уровнях [1], основанные на использовании следующих видов оптимизации: 

анализ перестановок строк матрицы планирования, случайный поиск, метод ветвей и границ. 

Эффективность разработанных методов доказана при исследовании ряда различных 

технологических процессов, приборов и систем. Однако их существенными недостатками 

являются: низкое быстродействие, не всегда находится оптимальное решение.  Поэтому 

целесообразно проверить работоспособность метода табу-поиска для оптимизации планов 

многофакторного эксперимента с интервалами варьирования на трех уровнях. 

Цель статьи. Разработка метода и программного обеспечения для оптимизации плана  

многофакторного эксперимента с варьированием факторов на трех уровнях с 

использованием алгоритма табу-поиска.  

Основные материалы исследования. С использованием усовершенствованного 

программного обеспечения исследовали метод измерения плотности тока гальванических 

ванн с использованием мерных датчиков. Исходный план эксперимента 3k , а также описание 

метода измерения плотности тока гальванических ванн с использованием мерных датчиков, 

приведены в работе [1].  

С использованием алгоритма табу-поиска проведена оптимизация исходного плана по 

критерию суммарной стоимости реализации эксперимента. Стоимости изменений значений 

уровней факторов приведены в табл. 1. Порядок проведения опытов оптимального по 

стоимости реализации плана эксперимента представлен в табл. 2. Стоимость реализации 

эксперимента по этому плану составляет 97 усл. ед., тогда как стоимость реализации 

исходной матрицы планирования – 174 усл. ед., а максимальная стоимость равна 225 усл. ед. 

Таким образом, достигнут выигрыш по стоимости реализации в 1,79 раза по сравнению с 

исходным планом проведения эксперимента и в 2,32 раза по сравнению с планом, 

обладающим максимальной стоимостью. Сравнение результатов при использовании 

усовершенствованного программного обеспечения по алгоритму табу-поиска и  ранее 

разработанной программы [2] приведено в табл. 3. 

 

Таблица 1 

Стоимости изменений значений уровней факторов 

 

Стоимости 

изменений, 

усл.ед. 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 

из «0» в «-1» 3 3 3 

из «0» в «+1» 2 2 2 

из «-1» в «+1» 5 5 5 

из «+1» в «-1» 5 5 5 

из «-1» в «0» 3 3 3 

из «+1» в «0» 2 2 2 
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Таблица 2 

Исходный и оптимальный планы эксперимента 

 

Исходный план Оптимальный план 

Номер 

опыта 

Обозначения факторов Номер 

опыта 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 -1 0 0 1 -1 0 0 

2 -1 0 -1 10 +1 +1 +1 

3 +1 -1 -1 19 +1 -1 0 

4 0 0 +1 20 0 0 0 

5 +1 0 0 11 -1 -1 +1 

6 +1 +1 0 12 +1 +1 -1 

7 -1 +1 0 21 -1 0 +1 

8 -1 +1 +1 24 0 +1 +1 

9 +1 0 +1 6 +1 +1 0 

10 +1 +1 +1 9 +1 0 +1 

11 -1 -1 +1 8 -1 +1 +1 

12 +1 +1 -1 17 -1 -1 0 

13 0 0 -1 26 +1 0 -1 

14 -1 +1 -1 18 0 -1 -1 

15 +1 -1 +1 27 0 -1 0 

16 0 +1 -1 25 0 +1 0 

17 -1 -1 0 22 -1 -1 -1 

18 0 -1 -1 14 -1 +1 -1 

19 +1 -1 0 23 0 -1 +1 

20 0 0 0 15 +1 -1 +1 

21 -1 0 +1 13 0 0 -1 

22 -1 -1 -1 16 0 +1 -1 

23 0 -1 +1 7 -1 +1 0 

24 0 +1 +1 4 0 0 +1 

25 0 +1 0 5 +1 0 0 

26 +1 0 -1 2 -1 0 -1 

27 0 -1 0 3 +1 -1 -1 

 

 

Таблица 3 

Результаты оптимизации планов эксперимента 

 

Метод 

поиска 

Сисх., усл.ед. Сmin,, усл.ед. Сmax,, усл.ед. Выигрыш по 

сравнению с 

исходным 

планом 

эксперимента 

Выигрыш по 

сравнению с 

планом, 

обладающим 

максимальной 

стоимостью 

Табу-поиск 174 97 225 1,79 2,32 

Случайный 

поиск 

174 147 225 1,2 1,5 

 

В работе [1] исследована шероховатость поверхности кремния при процессах 

глубокого плазмохимического травления элементов МЭМС. При составлении плана 
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эксперимента были учтены три входных фактора процесса, предположительно способных в 

наибольшей степени влиять на оптимизируемый параметр (среднее арифметическое 

отклонение профиля): Х1 – отношение длительности стадий пассивации и травления; Х2 – 

давление в реакторе, Па; Х3 – температура электрода-подложкодержателя, ̊С. 

Условия проведения эксперимента представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

 Условия проведения эксперимента 

 

Наименование параметров Обозначение Входные факторы 

Х1 Х2 Х3 

Нулевой уровень 0 0,2 3 20 

Интервал варьирования ΔХi 0,1 1 10 

Нижний уровень -1 0,1 2 10 

Верхний уровень +1 0,3 4 30 

 

Режимы проведения процессов травления кремния задавали в соответствии с выбранным 

планом (табл.5), который представлял собой полный факторный эксперимент для трех 

факторов при их одновременном варьировании на трех уровнях: «+1»,  «-1», «0». 

Оптимальный план эксперимента, полученный с использованием усовершенствованного 

программного обеспечения, реализующего алгоритм табу-поиска, представлен также в 

табл. 5. 

 

Таблица 5 

 Исходный и оптимальный план эксперимента 

Исходный план Оптимальный план 

Номер 

опыта 

Обозначения факторов Номер 

опыта 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 -1 0 0 1 -1 0 0 

2 -1 0 -1 19 0 0 0 

3 +1 -1 -1 10 -1 -1 +1 

4 0 0 +1 2 -1 0 -1 

5 +1 0 0 11 +1 +1 -1 

6 +1 +1 0 3 +1 -1 -1 

7 -1 +1 +1 12 0 0 -1 

8 +1 0 +1 9 +1 +1 +1 

9 +1 +1 +1 24 0 +1 0 

10 -1 -1 +1 21 1 -1 -1 

11 +1 +1 -1 20 -1 0 +1 

12 0 0 -1 23 0 +1 +1 

13 -1 +1 -1 14 +1 -1 +1 

14 +1 -1 +1 5 +1 0 0 

15 0 +1 -1 17 0 -1 -1 

16 -1 -1 0 15 0 +1 -1 

17 0 -1 -1 6 +1 +1 0 

18 +1 -1 0 8 +1 0 +1 

19 0 0 0 26 0 -1 0 

20 -1 0 +1 18 +1 -1 0 

21 1 -1 -1 27 -1 +1 0 

22 0 -1 +1 16 -1 -1 0 

23 0 +1 +1 7 -1 +1 +1 

24 0 +1 0 25 +1 0 -1 
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Исходный план Оптимальный план 

Номер 

опыта 

Обозначения факторов Номер 

опыта 

Обозначения факторов 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

25 +1 0 -1 22 0 -1 +1 

26 0 -1 0 13 -1 +1 -1 

27 -1 +1 0 4 0 0 +1 

 

В табл. 6 представлены стоимости изменений значений уровней факторов. 

 

Таблица 6 

Стоимости изменений значений уровней факторов 

Стоимости 

изменений, 

усл.ед. 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 

из «0» в «-1» 3 7 8 

из «0» в «+1» 2 5 10 

из «-1» в «+1» 4 10 20 

из «+1» в «-1» 6 14 16 

из «-1» в «0» 2 5 10 

из «+1» в «0» 3 7 8 

 

Оптимизированный план эксперимента имеет значение стоимости, равное 192 усл.ед., в 

то время как исходный план – 370 усл.ед. Выигрыш по стоимости составил 1,92 раза, в то 

время как при использовании метода ветвей и границ выигрыш составлял 1,28 раза. При 

этом на оптимизацию плана необходимо затратить 0,23 с, в то время как на реализацию 

метода ветвей и границ - 137 мин. 

Таким образом, доказана работоспособность метода табу-поиска на примере 

исследования шероховатости поверхности кремния при процессах глубокого 

плазмохимического травления элементов МЭМС.  

Выводы: Разработан метод и программное обеспечение, реализующие оптимизацию с 

применением алгоритма табу-поиска многофакторных планов проведения экспериментов с 

варьированием на трех уровнях. На конкретных примерах доказана работоспособность и 

эффективность метода. 

Поиск оптимального или близкого к оптимальному плана эксперимента, полученного 

этим методом, реализуется за существенно меньшее время счета, чем при методе ветвей и 

границ и методе случайного поиска (перестановки строк матрицы планирования).  

Применение усовершенствованного программного обеспечения, основанного на 

использовании алгоритма табу-поиска, эффективно при количестве факторов k>3. 
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д.т.н., проф. Кошовий М.Д., Беляєва А.А. 

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ТАБУ-ПОШУКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЬОХРІВНЕВИХ 

ПЛАНІВ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Розроблено метод і програма оптимізації за допомогою алгоритму табу пошуку 

багатофакторних планів експерименту з варіюванням на трьох рівнях. Показана ефективність 

в порівнянні з іншими методами оптимізації багатофакторних планів експерименту. 

Працездатність і ефективність підтверджується збігом або наближенням оптимальних 

планів, отриманих цим методом і методом гілок і меж. 

Ключові слова: табу-пошук, оптимізація, планування експерименту, вартість, 

оптимальний план. 

 

 

Prof. Koshevoy N.D., Beliaieva A.A. 

APPLYING THE ALGORITHM AND SEARCH OPTIMIZATION PLANS THREE-LEVEL 

MULTIVARIATE EXPERIMENT 

 

The method and program optimization algorithm tabu search multifactorial experiment with 

varying plans at three levels. The efficiency compared with other methods of multivariate optimization 

plans experiment. The efficiency and effectiveness confirmed by coincidence or approximation Optima 

lnyh plans obtained by this method and branch and bound. 

Keywords: taboo search, optimization, experimental design, cost, optimal plan. 
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ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ 

ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ВАРІАТИВНИХ БАЛЬНИХ ШКАЛ 
 

У статті, як інструмент визначення рівня захищеності інформаційних ресурсів, 

представлені нечіткі моделі на основі лінгвістичної та варіативної бальної шкал. Враховуючи 

аспекти безпеки інформації та наявні можливості нечітких множин, було вирішено задачу 

побудови моделей визначення рівня захищеності інформаційних ресурсів. Моделі функціонують 

на основі даних експертів і результатів опитування користувачів, які проводять оцінку 

комплексу певних мір захисту. Вибір конкретної з моделей ґрунтується на одному із способів 

отримання даних від користувачів: відповідей у вигляді бальної або лінгвістичної форми. 

Застосування логіко-лінгвістичого підходу в моделях дозволило формалізувати (за 

допомогою використання лінгвістичних змінних) стан безпеки в системі, який, зазвичай, 

визначається у  лінгвістичній формі. Лінгвістичні змінні використовуються як механізм для 

опису складної системи з параметрами, які представлені не лише в кількісному, але і в якісному 

вигляді. Процес оцінювання стану захищеності комп’ютерної системи згідно побудованих 

моделей складається з наступних етапів: формування еталонних значень, оцінка і формування 

поточного значення, порівняння отриманого значення з еталонними і формування висновку про 

стан безпеки інформації. На основі розроблених нечітких моделей та на запропонованій 

Л.Хоффманом загальній послідовності дій по визначенню рівня безпеки, в результаті проведеного 

дослідження розроблено структуру системи оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів на 

лінгвістичних та варіативних бальних шкалах.  

Реалізація та використання системи оцінки рівня безпеки даних в комп’ютерній системі 

має вагоме практичне значення, так як з її допомогою можливо «використання» вчасно 

виявляти (і відповідно при необхідності ліквідовувати) загрози на інформацію за рахунок чого 

підвищується надійність та захищеність комп’ютерних систем. 

Ключові слова: лінгвістичні та варіативні бальні шкали, логіко-лінгвістичний підхід, 

еталонні значення, захист інформації, комп’ютерні системи. 

Вступ. В умовах глобального інформаційного суспільства, проблема захисту 

інформації відіграє провідну роль. Широка інформатизація всіх сфер життя ставить питання 

про комплексний підхід до інформаційної безпеки. 

Володіння та подальше опрацювання інформації є, для цілого ряду підприємств, 

основним видом діяльності. Інформація стала об’єктом товарних відносин. Її, як і будь-який 

інший об’єкт економічних відносин, можна імпортувати, експортувати, купити, продати, 

вкрасти, сфальсифікувати, знищити, перетворити, спотворити, здійснити над нею інші дії, 

що матимуть несприятливі результати. Інформаційні системи являють собою основний засіб 

керування та організації виробництва. Розвиток будь-якого сучасного підприємства залежить 

від ефективної та надійної підтримки масових та специфічних його зв’язків через глобальні 

та локальні мережі. Втрата інформації або ж порушення її цілісності та конфіденційності 

може призвести до значних негативних фінансово-економічних наслідків, в зв’язку з чим, 

галузь інформаційного захисту привертає до себе все більшої уваги.  

Комп’ютеризація інформаційної сфери дала змогу збільшити об’єми оброблюваної 

інформації, але разом з тим надала нові можливості до порушення безпеки інформаційних 

ресурсів. Питання захисту інформації в комп’ютерних системах, будучи абсолютно новою, 

поступово загострювалась з розвитком інформаційних технологій та тотального 

використання комп’ютерних систем та мереж у всіх галузях життя суспільства. 

Повністю забезпечити конфіденційність ресурсу неможливо лише апаратним або ж 

лише програмним способом, тому для більш ефективного захисту існує потреба об’єднання 

різних засобів захисту. Крім того, для побудови ефективних систем захисту необхідно 

дослідити всі можливі шляхи та способи порушення цілісності інформаційних ресурсів, види 
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атак на ресурси комп’ютерних систем, що дозволить будувати системи захисту вже з 

урахуванням факторів ризику, за рахунок чого підвищиться ефективність роботи систем 

захисту.  

Постановка задачі. Для надійного захисту, при створенні захисних систем, необхідно 

враховувати перевірені та випробувані технології. Серед яких: криптографічний захист, що 

забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність інформації, технологія аутентифікації, 

технології захисту локальних мереж від зовнішніх загроз з боку глобальних мереж та 

локальних мереж інших організацій, технології захисту від вторгнень, вірусів (в тому числі 

антивірусна профілактика), інші засоби інформаційного захисту, а також використовувати 

комплексний підхід до цього питання, що забезпечить раціональне об’єднання зазначених 

технологій та методів. 

Проте, навіть врахування всіх зазначених вище факторів та засобів не забезпечує 

максимального захисту даних. Серед відомих на сьогодні методів організації систем захисту 

інформаційних ресурсів і досі немає таких, використання яких забезпечує повну 

конфіденційність інформації. Отже, на разі постає необхідність пошуку, розробки та 

реалізації нових методів захисту, а також удосконалення існуючих.   

Для забезпечення ефективного вирішення проблеми оцінки захисту інформації в 

комп’ютерній системі (КС) необхідні спеціальні інтелектуальні засоби. Традиційними 

математичними методами не завжди можливо ефективно і коректно вирішити дане питання, 

тому тут доцільніше використовувати методи, основані на нечітких множинах (НМ) та 

лінгвістичних змінних (ЛЗ), неформальному оцінюванні та пошуку оптимальних рішень. 

Стан безпеки в системі характеризується, зазвичай, лінгвістичними даними і для їх 

формалізації найкраще використовувати поняття ЛЗ. Лінгвістична змінна характеризується 

набором ),,),(,( MGUXTX , де X  – назва змінної; )(XT  – терм-множина змінної X , тобто 

це множина назв лінгвістичних значень змінної А , причому кожне з таких значень являє 

собою нечітку змінну X  із значеннями з універсальної множини U з базовою змінною u ; G  

– синтаксичне правило (зазвичай має форму граматики),  що породжує назву А  значень 

змінної X , а M  – семантичне правило, яке ставить у відповідність кожній нечіткій змінній 

А  її зміст )(XM . Терми ЛЗ повинні бути впорядковані, а функція належності НМ, що 

визначає базовий терм повинна задовольняти ряду умов: 

- значення ФН термів на границях впорядкованої множини X  повинні бути 

одиничними: .1)(,1)( maxNmin1  xx TT   

- одна і та ж точка не може одночасно з ступенем належності 1 належати більше ніж 

одному терму і відповідно кожне значення з області визначення ЛЗ повинно описуватись 

хоча б одним термом: .1)(max0:,11, 1Tii
1

 


xnii T
TXx
  

- кожне поняття в ЛЗ повинно мати хоча б одне еталонне визначення, тобто таку точку, 

де ФН базового терма рівне одиниці: .1)(:,1  xXxni T  

- будь-яке поняття, що описується ЛЗ має фізичне обмеження на числові значення 

параметрів. Для неперервної універсальної множини X додатково існує умова неперервності 

ФН базових термів:  
x

T dxxni )(0,1    

Логіко-лінгвістичний підхід можна застосувати для побудови моделі формування 

нечітких параметрів, які можна використовувати для підвищення ефективності технологій в 

системі виявлення атак. Така модель представляє собою сукупність дій, представлених у 

кілька етапів: визначення нечітких понять, формування нечітких еталонів, формування 

поточних нечітких параметрів та оцінка стану безпеки на основі порівняння еталонних та 

поточних параметрів.  

Нечітка модель з бальною шкалою. Процес оцінювання стану На основі розглянутого 

підходу та нечітких арифметичних операцій розроблено нечітку модель з бальною шкалою 

для оцінки рівня захищеності КС на основі даних експертів (еталонних значень) та 
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результатів опитування користувачів, які проводять  оцінку комплексу певних мір захисту. 

захищеності КС складається з кількох етапів: формування еталонних значень; оцінка і 

формування поточного значення та порівняння отриманого значення з еталонними й на 

основі чого формування висновку про рівень  захищеності оцінюваної КС. Суть оцінки 

згідно моделі з бальною шкалою полягає в тому, що користувач відповідає на попередньо 

ранжовані питання (компоненти експертного запиту) за складеною експертом N-бальною 

шкалою. Діапазон ),0](,[ jjjjj NXХXХ   зміни параметру njХ j ,1,*   ( jN  – 

максимально можлива кількість балів по кожному питанню) відображається на множинні 

еталонних нечітких чисел (НЧ) ]1,0[  LU  ( L  – кількість еталонів), для чого фіксоване 

значення *

jХ  перераховується  у відповідний елемент ]1,0[*  LU j  за формулою: 

                        

jj

jj
j

XX

XX
LU






*
* )1( .                                                         (1) 

А ФН LiU j
j

i ,1),( *   нечіткого терму з номером i  обраховується за допомогою виразу: 
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1
)( ,                                                 (2) 

де njPN j ,1,   –  коефіцієнти важливості, обчисленні за оцінками експертів для 

кожного з компонентів експертного запиту.  

На заключній стадії визначається показник рівня захищеності за наступним виразом: 

                                    
j

i

n

j

L

i
jS X 

11

*)(

 ,                                                          (3) 

де Li ,1  – номер терму з базової терм-множини T , а nj ,1  – номер компоненту 

експертного запиту. На основі запропонованої нечіткої моделі з бальною шкалою розроблено 

метод визначення рівня безпеки в КС з варіативною бальною шкалою (рис. 1).  
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Рис. 1. Метод визначення рівня безпеки КС на моделі з варіативною бальною шкалою 
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Таким чином першим кроком буде формування нечітких еталонів для відображення ЛЗ 

“Рівень захисту”. Дану ЛЗ визначаємо у вигляді базової терм множини з п’ятьма нечіткими 

термами  54321 ,,,, TTTTTT  = {“низький”(Н), “нижче середнього” (НС), “середній” 

(С), “вижче середнього” (ВС), “високий” (В)}, які і будуть прикладом для порівняння НЧ.  

Побудову НЧ  здійснюємо за методом коректування параметрів, де діапазон зміни 

носіїв LіХі ,1,   буде відображатись на універсальній множині ]4,0[U . Отримані в такому 

випадку еталонні НЧ представлені на рис. 2. 
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Рис. 2. Еталонні нечіткі числа 

 

Визначення стану безпеки КС реалізовується за результатами опитування користувачів 

системи відповідно до експертного запиту, компоненти якого попередньо ранжуються через 

визначення коефіцієнту важливості кожного з компонентів експертного запиту. Для 

ранжування компонентів складається матриця попарного порівняння ijaA  , яка потім 

перетворюється за (4) 
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де nji ,1  (n – кількість компонентів запиту). 

Значення коефіцієнту важливості (КВ) для кожного з компонентів експертного запиту 

визначається за формулою: 

     jiaP
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j
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1

' .                                                        (5) 

Після визначення КВ здійснюється їх нормалізація за виразом (6) щоб виконувалась 

умова (7). 
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На основі запропонованої моделі можна визначити оцінку рівня безпеки досліджуваної 

КС за допомогою даних, отриманих від користувачів у вигляді бальних оцінок на кожен 

компонент попередньо ранжованого експертного запиту. 

Нечітка модель з лінгвістичною шкалою. Суть моделі з лінгвістичною шкалою 

полягає у тому, що група з N  користувачів відповідає на n  запитань, відповідно до 

складеної експертом нечіткої шкали. За відповідями користувачів формується НЧ NtZt ,1,  , 

якому ставиться у відповідність одне з еталонних значень. Значення НЧ, що відповідає 

оцінці відповідей всієї групи користувачів на певне питання визначається за формулою: 

 

                                    NZL
N

t
tj 




1

,     (8) 

де 


N

t
tZ

1

 – нечітка сумма, визначенна за методом ЛАЛМ. 

Сумарну оцінку безпеки КС визначають з урахуванням раніше обчислених коефіцієнтів 

важливості: 
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Визначене значення LS  порівнюється з еталонними НЧ, для чого використовується 

метод АУР: 
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y

k

j

m

i
ii )(),(

1 1

 

 
  ,    (10) 

де   – задане значення  -рівня ( 10  ), ii yx ,  – відповідно носії отриманого та 

еталонного НЧ X  та Y , m  – кількість компонентів НЧ X , k – кількість компонентів НЧ Y з 

ФН  y . 

Критерієм відповідності LS  одному з еталонних НЧ є мінімальне АУР id min , яке і 

визначить рівень захищенності оцінюваної КС: 
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Ґрунтуючись на моделі з лінгвістичною шкалою на рис. 3 представлений метод 

оцінювання стану безпеки інформаційних  ресурсів в КС. 

Модель з лінгвістичною шкалою дає змогу опрацьовувати вхідні дані, отримані від 

користувачів у лінгвістичному вигляді, вона є більш точною, проте потребує потужнішого 

математичного механізму для опрацювання даних. 

Висновки. Застосування логіко-лінгвістичого підходу в моделях дозволило 

формалізувати (за допомогою використання лінгвістичних змінних) стан безпеки в 

комп’ютерній системі, який, зазвичай, визначається у  лінгвістичній формі. Лінгвістичні 

змінні використовуються як механізм для опису складної системи з параметрами, які 

представлені не лише в кількісному, але і в якісному вигляді. Процес оцінювання стану 

захищеності комп’ютерної системи згідно побудованих моделей складається з наступних 

етапів: формування еталонних значень, оцінка і формування поточного значення, порівняння 

отриманого значення з еталонними і формування висновку про стан безпеки інформації. На 

базі побудованих нечітких моделей розроблено методи для визначення стану безпеки 

досліджуваної комп’ютерної системи. На основі розроблених нечітких моделей та на 

запропонованій Л.Хоффманом загальній послідовності дій по визначенню рівня безпеки, в 

результаті проведеного дослідження розроблено структуру системи оцінки стану безпеки 

інформаційних ресурсів на лінгвістичних та варіативних бальних шкалах. 
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Рис. 3. Схема обробки даних, на основі нечіткої моделі з лінгвістичною шкалою 

 

Реалізація та використання системи оцінки рівня безпеки даних в комп’ютерній системі 

має вагоме практичне значення, так як з її допомогою можливо «використання» вчасно 

виявляти (і відповідно при необхідності ліквідовувати) загрози на інформацію за рахунок 

чого підвищується надійність та захищеність комп’ютерних систем. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА 

ОСНОВЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ВАРИАТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ШКАЛ 

 

В статье, как инструмент определения уровня защищенности информационных ресурсов, 

представленные нечеткие модели на основе лингвистической и вариативной балльной шкал. 

Учитывая аспекты безопасности информации и имеющиеся возможности нечетких 

множеств, была решена задача построения моделей определения уровня защищенности 

информационных ресурсов. Модели работают на основе данных экспертов и результатов опроса 

пользователей, которые проводят оценку комплекса определенных мер защиты. Выбор 

конкретной из моделей основывается на одном из способов получения данных от пользователей: 

ответов в виде балльной или лингвистической формы. 

Применение логико-лингвистичого подхода в моделях позволило формализовать 

(посредством использования лингвистическох переменных) состояние безопасности в системе, 
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которое, как правило, определяется в лингвистической форме. Логические переменные 

используются как механизм для описания сложной системы с параметрами, которые 

представлены не только в количественном, но и в качественном виде. Процесс оценки 

состояния защищенности компьютерной системы согласно построенных моделей состоит из 

следующих этапов: формирование эталонных значений, оценка и формирование текущего 

значения, сравнение полученного значения с эталонными и формирование заключения о 

состоянии безопасности информации. На основе разработанных нечетких моделей и на 

предложенной Л.Хоффманом общей последовательности действий по определению уровня 

безопасности, в результате проведенного исследования разработана структура системы оценки 

состояния безопасности информационных ресурсов на лингвистических и вариативных 

балльной шкале. 

Реализация и использование системы оценки уровня безопасности данных в компьютерной 

системе имеет большое практическое значение, так как с ее помощью возможно 

«использование» своевременно выявлять (и соответственно при необходимости ликвидировать) 

угрозы на информацию за счет чего повышается надежность и защищенность компьютерных 

систем.. 

Ключевые слова: лингвистические и вариативные балльные шкалы, логико-

лингвистический подход, эталонные значения, защита информации, компьютерные системы. 

 

Ph.D. Krasilnikov S.R, Ph.D. Lenkov E.S., Krizhansky R.A., Michenko A.A. 

THE ASSESSMENT OF INFORMATION RESOURCES SAFETY BASED ON LINGUISTIC 

AND VARIABLE POINT SCALES 
 

The fuzzy model which are based on the linguistic and variable grade scale are described in the 

article as the tool to determine the level of the information resources protection. The problem of 

constructing models to determine the level of the information resources protection has been sold taking 

into account the aspects of information security  and opportunities of fuzzy sets. The model works on the 

basis of data experts and survey results from users who are evaluating a set of specific protection 

measures. The choice of specific models is based on one of the ways of getting data from users: responses 

in the form of a point or linguistic forms. The use of linguistic-logical approach in models helped to 

formalize (by the use of logical variables) the security status of the system, which is usually defined in the 

linguistic form. Logical variables are used as a mechanism for describing a complex system with 

parameters that are not only quantitative but also in qualitative form. The process of assessing the security 

state of a computer system consists, according to the constructed models, of the following stages: the 

formation of the reference values, the evaluation and formation of the current value, comparing the 

obtained values with the reference and forming conclusions on the state of information security.  

The assessment structure system of information resources safety based on a linguistic variable scale 

has been developed as a result of the study and base on developed fuzzy models and proposed L. Hoffman 

General procedure for determining the safety level. 

The implementation and use of the data security level assessment system in a computer system is of 

great practical importance, since with it the ability to "use" promptly identify (and thus, if necessary, 

eliminate) the threat to information thereby increasing the reliability and security of computer systems . 

Keywords: linguistic and divergent point scale, logical-linguistic approach, reference values, 

information security, computer systems. 
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УДК 004.89                                                                                        Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ВПЛИВАМИ НА ПРОТИВНИКА З 

ВРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
 

Дане дослідження має за мету створення методики розрахунку впливу поточної ситуації 

на інформаційну взаємодію з противником так як, якщо цілеспрямована інформаційна дія 

направлена на вироблення у противника необхідної реакції з максимальною імовірністю, то 

поточна ситуація може призвести до збільшення чи зменшення такої імовірності. На основі 

теорії несилової взаємодії пропонується новий підхід до процесів визначення необхідного для 

ефективного управління інформаційного впливу, що формує нове відношення у контрагента, а 

саме управління інформацією не з позицій максимального інформування контрагентів впливу, а з 

позицій потрібної інформаційної дії на них. При цьому враховуються не тільки засоби 

отримання інформації, а й специфіка методів надання інформації, орієнтованих на 

інформаційну дію на контрагентів впливу. Використання запропонованого підходу дає 

можливість більш точно і результативно планувати спеціальні військові операції в сфері 

інформаційного впливу на противника. 

Ключові слова: інформаційні технології управління впливами; інформаційні операції; 

теорія несилової взаємодії. 

 

Вступ. Відомо, що основою ефективного управління військами є інформація. А знання 

про інформацію, якою володіє противник, є засобом, що дозволяє підсилити нашу міць і 

знизити міць ворога або протистояти їй, а також захистити наші цінності, включаючи нашу 

інформацію. Проблема прийняття рішень командирами завжди пов’язана з якістю 

інформаційного забезпечення. Адже прийняття рішень в бойових обставинах відрізняється 

своєю динамічністю, змінами в залежності від обстановки, залежністю від часу. В цьому 

випадку потрібна своєчасна інформація. Якщо інформація повна, своєчасна, достовірна то в 

успіх прийнятого рішення, а також його результату можна вірити. Але важливо не тільки 

отримати інформацію. Важливо яку інформацію отримують керівники, і в якому вигляді. І 

якщо вимоги повної, своєчасної та достовірної інформації є необхідною умовою ефективного 

управління, то вимоги «корисності» і «доступності» є достатньою умовою такого 

управління. 

Постановка проблеми. На етапі розгляду питання створення  науково-обґрунтованих 

методів управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій 

гостро постало питання визначення інформаційних впливів, які діють на контрагента 

взаємодії, так як в кожен момент часу на нього діє не тільки та інформація, яка визначена в 

процесі взаємодії, але й різноманітні фактори, які не пов’язані безпосередньо з 

цілеспрямованою дією на нього. По суті мова йде про вплив поточної ситуації на будь якого 

контрагента інформаційної взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що питанням оцінки стану процесів 

управління інформацією, яка в свою чергу потрібна для прийняття раціональних рішень 

приділяється значний обсяг наукових робіт, але якщо досліджуються питання прийняття 

оптимальних рішень [1, 2], то не приділяється увага питанням управлінню інформацією. А 

якщо викладаються способи управління інформацією під час проведення впливу [3, 4], то 

майже не приділяється увага впливу цієї інформації на осіб, що приймають рішення, і на самі 

рішення. Для вирішення питання  управління інформацією не з позицій максимального 

інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них в 

попередніх роботах автора були враховані не тільки засоби отримання інформації, а й 

специфіка методів надання цієї інформації, орієнтованих на інформаційну дію безпосередньо 

на противника [5, 6], а також  закладено основу для створення ефективних технологій 

управління інформацією [7].  

Враховуючи це проведено розробку нової моделі до процесів визначення необхідного 

для ефективного управління інформованістю інформаційного впливу, що формує нове 
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відношення (світогляд) у контрагента. В її основі лежить теорія несилової взаємодії та 

розроблені на її основі інструменти [8-10]. В ході розв’язування даної задачі постала 

необхідність у визначенні величини впливу поточної ситуацією на інформаційну взаємодію з 

противником при створенні  науково-обґрунтованих інструментів боротьби з ним в сучасних 

гібридних війнах та інформаційне підтримання власних сил. Що і є основною метою даного 

дослідження. 

У результаті аналізу джерел виділяється раніше невирішена частина загальної 

проблеми, якій і присвячена стаття. 

Виклад основного матеріалу. Важливим чинником управління інформаційним 

супроводженням процесів впливу на контрагента взаємодії (противника) є задача відбору тієї 

інформації, яка найбільш впливає на нього, з обов’язковим визначенням величин, змісту та 

методів її надання. Проведений аналіз вказав, на відсутність робіт, в яких розглядалось би 

питання якісного управління інформаційним супроводженням з позицій впливу на 

противника, що дозволило б оптимізувати процеси інформаційної взаємодії під час 

підготовки та проведення військових дій. Наявність невирішеної частини проблеми в цій 

сфері висуває об'єктивну потребу в розробці інструментів (технологій) управління 

інформаційними процесами впливу на противника.  

Загальне поняття інформації першочергово з’явилося у філософії, де під нею розуміють 

відображення реального світу. Як філософську категорію її розглядають як один з атрибутів 

матерії, що відбиває її структуру. Погляд на інформацію з точки зору її споживачів окреслює 

таке поняття: 

Інформація – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як 

корисні. Іншими словами, інформація – це знання, які отримує споживач (суб'єкт) у 

результаті сприйняття і переробки певних відомостей [11]. 

У залежності від галузі використання термін «інформація» одержав безліч визначень. 

Загальноприйнятого ж визначення інформації не існує, і воно використовується головним 

чином на інтуїтивному рівні. В роботі будемо розглядати інформацію як результат 

сприйняття зовнішніх впливів та їх інтерпретації (розуміння).  

Як було вже раніше сказано на контрагента взаємодії в кожен момент часу діє не тільки 

та інформація, яка визначена в процесі взаємодії, але й різноманітні фактори, які не пов’язані 

безпосередньо з цілеспрямованою дією на нього, тобто йдеться про вплив поточної ситуації 

на будь якого контрагента інформаційної взаємодії. Тому черговим кроком до створення 

інформаційної технології супроводження процесів впливу на противника є необхідність 

визначення впливу поточної ситуації на хід інформаційної взаємодії з ним. 

Дамо ряд визначень, які розкривають суть впливу поточної ситуації на хід 

інформаційної взаємодії з противником. 

Визначення 1. Поточна ситуація – стан об’єктів і суб’єктів впливу на поточний момент 

часу. 

Визначення 2. Об’єкт інформаційного впливу – це особистість або група людей 

(суспільство, армія, тощо) на яких здійснюється цілеспрямований вплив із використанням 

інформаційних технологій з метою досягнення необхідної вигоди чи переваги. 

Визначення 3. Суб'єкт інформаційного впливу – індивід чи організована група людей, 

які здійснюють цілеорієнтований інформаційний вплив на об’єкти впливу з використанням 

інформаційних технологій з метою досягнення необхідної вигоди чи переваги над ним. 

Поточною ситуацією може бути і інформаційна дія, яку зумовлюють «звірства» щодо 

полонених, інформаційна дія (реакція) населення тимчасово окупованих територій на санкції 

міжнародної спільноти щодо Російської Федерації, інформаційна дія на населення, щодо 

пониження підтримки своєї армії (висвітлення недобрих фактів, перекручування інформації, 

відкрита брехня) та багато інших факторів, які вносять свої корективи в очікуваний 

результат. Поточна ситуація, зазвичай, призводить до відхилення «фактичних» результатів 

впливу, від «запланованих».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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Вплив поточної ситуації треба враховувати при розрахунку результату цілеспрямованої 

інформаційної дії на противника. Якщо цілеспрямована інформаційна дія направлена на 

вироблення у противника необхідної реакції з максимальною імовірністю, то поточна 

ситуація може призвести до збільшення чи зменшення такої імовірності.  

Нехай імовірність необхідної реакції противника (наприклад: відступ, роззброєння, 

проведення мирних переговорів, відступ, зневіра у власних силах та ін.) дорівнює p0. Тоді 

цілеспрямована інформаційна дія на противника повинна приводити до збільшення цієї 

імовірності: 

p(Т)>>p0, 

де p0 – імовірність необхідної реакції противника; 

p(Т) – імовірність цілеспрямованої інформаційної дії на противника. 

 

Ідеальний варіант, коли p(Т)=1. 

 

У свою чергу представимо інформаційну дію T через множину інформаційних 

представлень, доведених до противника 

,T

i
i

FT 
 

де T

iF – інформаційні  представлення. 

 

Тоді імовірність необхідної реакції противника від впливу поточної ситуації W в 

загальному випадку буде відрізнятися від p(Т): 

p(W)≠ p(Т), 

де p(W) – імовірність необхідної реакції противника від впливу поточної ситуації W. 

 

І зазвичай вона буде менша від p(Т), оскільки в протилежному випадку цілеспрямована 

інформаційна дія буде просто-напросто шкідливою, а не корисною: 

 

p(W)< p(Т). 

 

Якщо поєднати і вплив поточної ситуації з цілеспрямованим впливом на противника, то 

імовірність потрібної реакції, в загальному випадку, буде знаходитись між вказаними 

значеннями 

p(W)≤ p(WT)≤ p(Т), 

де p(WT) – імовірність потрібної реакції при поєднанні впливу поточної ситуації з 

цілеспрямованим впливом на противника. 

 

Оскільки поточна ситуація завжди багатогранна, включає безліч подій та їх оцінок, то 

серед них завжди можна знайти такі, які в тій чи іншій мірі збільшують імовірність потрібної 

реакції противника. І використати їх як зброю проти нього. 

, WWW 
 

де W+ –  поточна ситуація, яка збільшує імовірність потрібної реакції противника; 

W-– поточна ситуація, яка зменшує імовірність потрібної реакції противника. 

 

),()()()(   WTpTpWpWp 
 

(1) 

 

де p(W-) – імовірність поточної ситуації, яка зменшує потрібну реакцію противника; 

p(TW+) – імовірність потрібної реакції при поєднанні впливу поточної ситуації, яка 

збільшує імовірність потрібної реакції противника з цілеспрямованим впливом на 

противника. 
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Виходячи з формули (1), при реалізації інформаційної технології супроводження 

несилових впливів на противника, необхідно відібрати і довести до противника ті події, 

факти, що відносяться до поточної ситуації, і які максимально збільшують імовірність 

необхідної реакції. Але тут виникає проблема. Доведення деякої інформації до противника 

вимагає значних витрат. Витрат, які несорозмірні з виграшом від такого впливу.  

Пропонується на підставі цього представити цільову функцію сумарного 

інформаційного впливу форми інформаційного представлення на контрагента впливу в 

наступному вигляді 

        max,)( 0  
ii WSTSpWTp 

 

(2) 

при обмеженнях 

   

,

;

;max

T

W

SWSTS i  

 

де  ( )ip T W 
 – оцінка імовірність потрібної реакції при поєднанні впливу поточної 

ситуації, яка збільшує імовірність потрібної реакції противника з цілеспрямованим впливом 

на противника; 

 0p  – оцінка початкової імовірності необхідної реакції противника; 

 S T – витрати на реалізацію інформаційної дії; 

 iS W 
 – витрати на використання поточної ситуації, яка збільшує імовірність 

потрібної реакції противника; 

Smax 
– бюджет проекту інформаційного супроводження впливу на противника. 

 

Оскільки поточна ситуація представляється множиною впливів, то в рамках 

інформаційної технології управління супроводженням процесів впливу на контрагентів 

взаємодії необхідно визначити ті впливи, які максимізують цільову функцію (2). Тому є 

необхідність в розробці спеціального методу визначення найбільш інформативних впливів 

(дій) на контрагентів взаємодії і по окремим діям на них визначати оптимальну реакцію в тій 

чи іншій ситуації.  

питанню будуть присвячені наступні роботи автора. 

Висновки. Сьогодення диктує нам нагальну необхідність розвитку наукових 

досліджень в області спеціальних інформаційних операцій. Для України це питання має 

велике значення. Пропонується в якості науково-методичного базису для створення 

інструментів інформаційного впливу на противника використати теорію несилової взаємодії. 

Теорія дає математичний інструментарій для визначення найбільш ефективних способів 

управління інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових 

дій.  

В ході дослідження було виявлено, що при розрахунку впливу на противника від 

спеціальних військових операцій необхідно враховувати і вплив поточної ситуації.  

Використання запропонованого підходу дає можливість більш точно і результативно 

планувати спеціальні військові операції в сфері інформаційного впливу на противника. Що 

стане передумовою перемог у інформаційній війні з ворогами нашої Батьківщини. 
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Кубявка М.Б.  

ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОТИВНИКОМ 
 

Данное исследование имеет целью создание методики расчета влияния текущей ситуации 

на информационное взаимодействие с противником так как, если целенаправленное 

информационное действие направлено на выработку у противника необходимой реакции с 

максимальной вероятностью, то текущая ситуация может привести к увеличению или 

уменьшению такой вероятности. На основе теории несилового взаимодействия предлагается 

новый подход к процессам определения необходимого для эффективного управления 

информационного воздействия, который формирует новое отношение у контрагента, а именно 

предлагает управление информацией не с позиций максимального информирования 

контрагентов влияния, а с позиций нужного информационного воздействия на них. При этом 

учитываются не только средства получения информации, но и специфика методов 

предоставления информации, ориентированных на информационное действие на контрагентов 

влияния. Использование предложенного подхода позволяет более точно и результативно 

планировать специальные военные операции в сфере информационного воздействия на 

противника. 

Ключевые слова: информационные технологии управления воздействиями; 

информационные операции; теория несилового взаимодействия. 

 

Kubyavka N.B.  

INFLUENCE CURRENT SITUATION IN INFORMATION INTERACTION WITH 

THE ENEMY 
 

This study aims at a creating the method for calculating the impact of the current situation on 

information interaction with the enemy as far as the targeted information action aimed at developing the 

necessary response in the enemy with maximum probability, than the current situation may increase or 

decrease such probability. Based on the theory non-forcible interaction phenomenon offers a new 

approach to determining the processes necessary for the effective management of influence awareness, 

that shapes new attitude in the counterparty, such as information management not from the position of 

maximum awareness counterparty exposure, but from the standpoint of information necessary action on 

them. By the way it takes into account not only the means of obtaining information but also specific 

methods of information-oriented informational effect on the counterparties influence. By using the 

proposed approach it becomes possible to plan special military operations in the area of information 

influence on the enemy to more accurately and efficiently. 

Keywords: information technology management impacts; information operations; theory of non-

coercive interaction. 
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ПОБУДОВА РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ GPON  
 

У статті розглядаються нові принципи та підходи до проектування телекомунікаційних 

мереж “останньої милі” для забезпечення швидкої та якісної передачі даних. На сьогодні 

найефективнішою і найпродуктивнішою є мережа, яка прокладається за допомогою 

діелектричних оптичних кабелів. З появою лазерів почалися інтенсивні розробки систем 

оптичного зв’язку. Однак відкриті лінії, в яких закодована в промені світла інформація 

передавалася через повітряний простір, виявилися недостатньо надійними. Лише з появою 

волоконних світловодів, що стали аналогами електричних кабелів, оптичні канали зв’язку 

стали реальністю. Основною перевагою волоконно-оптичних каналів є висока якість, надійність 

і масштабованість. Однією з технологій пасивних оптичних мереж є технологія GPON, у 

статті розглянуто принцип її роботи, та необхідне станційне і лінійне обладнання, а також 

обоненські пристрої. Також описані переваги та недоліки даної технології . 

Ключові слова: оптичний лінійний термінал OLT, абонентський термінал ONT, сплітер , 

низхідний потік,. висхідний потік. 

 

Вступ. В даному матеріалі піде мова про технології та обладнанні для організації 

пасивних оптичних мереж – Passive Optical Network, PON. Основними відмінностями PON 

від класичних оптичних каналів зв'язку є використання для агрегації трафіку пасивного 

обладнання - оптичних спліттеров - і висока щільність портів. 

Не секрет, що вимоги споживачів до швидкості доставки інформації з Інтернет 

зростають по експоненті. Сьогодні у великих містах 10 Мбіт / с є абсолютно звичайною 

справою. Причини цього процесу залишаються незмінними вже давно - передача голосу і 

відео, мультимедіа, телебачення (останнім часом також і в версії з високою роздільною 

здатністю). Тільки ось бітрейти постійно зростають. 

У середньостроковій і довгостроковій перспективах ринок проводового ШПД стоїть на 

порозі тотального переходу від мідних кабелів до оптичних, які дозволяють підтримувати 

високі швидкості для реалізації сучасних послуг. Очікується, що «остання миля» стане 

повністю пасивною, і технологія GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) поступово 

замінить таку популярну технологію, як ADSL2 +. 

У даний час за допомогою технології GPON стало можливим забезпечити доступ в 

Інтернет на швидкості понад 1 Гбіт / с. Протяжність оптоволоконного кабелю може досягати 

20 км (що, наприклад, покриває 90% потреб ринку США). При цьому ведуться розробки, які 

дозволять збільшити цю відстань до 60 км. Технологія полягає в стандарті G.984.4, який 

постійно вдосконалюється для додавання нових сервісів і інтерфейсів в систему PON. 

Істотну частину витрат будь-якого провайдерського проекту несе кабельна 

інфраструктура. Причому тут враховується не тільки вартість кабелю, але і його прокладки, 

яка в разі роботи в уже існуючій інфраструктурі може бути дуже велика. І звичайно хочеться 

щоб вкладення працювали довго, не вимагали частих оновлень і мали хороший запас по 

потрібних параметрах. З цієї точки зору оптичні канали зв'язку сьогодні це найбільш 

продуктивний і «далекобійний» спосіб забезпечення мережевого з'єднання пристроїв. При 

цьому класична архітектура передбачає топологію «точка-точка», коли кожна лінія має свої 

виділені порти з кожного боку, а при необхідності створення «відгалужень» потрібна 

установка активного обладнання в вузлі. Так що найбільш вдало вона може 

використовуватися для одиночних ліній великої протяжності. 
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Однак в деяких ситуаціях більш зручною може виявитися деревоподібна топологія, яка 

цікава з точки зору масштабованості і зниженою загальної довжини кабелів, які 

прокладаються. Якраз для подібних проектів і підходить PON.  

 

Технологія GPON входить до сімейства технологій пасивних оптичних мереж доступу 

PON. Технологію специфіковано у рекомендації ITU-T G.984. Серед інших технологій PON 

можна виділити застарілі: APON, BPON, EPON; та конкуруючу GEPON. GEPON є 

стандартом IEEE, та здебільшого присутня на азійських ринках, у глобальному вимірі 

перевагу надано GPON. Серед переваг GPON можна відзначити найбільшу швидкість, 

синхронний формат кадру, інтеграцію з ATM та TDM технологіями та визначені плани 

розвитку. 

 
Рис. 1. Мережа GPON 

 

Мережа GPON складається з: 

 Станційного терміналу OLT (англ. Optical Line Terminal), якій містить у собі певну 

кількість портів GPON (типово від 4 до 112) та порти Gigabit Ethernet або 10 Gigabit Ethernet 

для підключення до транспортної IP мережі. 

 Абонентського терміналу ONT (Optical Network Terminal). ONT може бути 

розрахованим на одного користувача та мати порти Ethernet, POTS та RF TV, або на групу 

користувачів, або на організацію, та мати порти Ethernet, xDSL, POTS, E1, RF TV. 

 Повністю пасивної оптичної розподільчої мережі між ними, яка складається зі 

сплітерів з коефіцієнтом розділення від 1:2 до 1:64, що розташовані централізовано, або 

розподілено. 

Передача з OLT ведеться на довжині хвилі 1490 нм зі швидкістю 2,5 Гбіт/с, а прийом – 

на довжині хвилі 1310 нм зі швидкістю 1,25 Гбіт/с. Таким чином забезпечується робота 

системи по одному волокну за принципом WDM. Асиметричність швидкостей потоку 

обумовлена характером трафіку низхідного протоку (закачування файлів, передача відео). 
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Рис. 2. Асиметричність швидкостей потоку 

 

Одночасна робота багатьох абонентів у одному волокні забезпечується: 

 У низхідному потоці (від OLT до ONT) за принципом широкомовлення – усі кадри 

передаються усім абонента у зашифрованому 128-бітним ключем вигляді, і кожен ONT має 

доступ своїх кадрів. 

 У висхідному потоці працює принцип TDM. Кожен з ONT веде передачу тільки у 

своєму проміжку часу. 

Стабільна та гнучка робота досягається завдяки повній синхронізації мережі разом з 

динамічним розподілом смуги перепуску. 

Побудова розподільної мережі GPON є цікавим і творчим процесом, при якому 

необхідно враховувати як технічні характеристики, так і економічні аспекти різних 

топологій. У міській місцевості раціональним є застосування сплітерів малої ємності (1:2 – 

1:4 у зовнішній мережі), далі у будинку коефіцієнт сплітера залежить від кількості абонентів 

(1:8, 1:16, 1:24, 1:32, 1:64) і далі індивідуальне волокно іде до кожного з абонентів. У 

сільській місцевості переваги GPON проявляються навіть у більшій мірі. Тут раціональним є 

встановлення кінцевого сплітера в залежності від групи близьких один до одного домів. 

Також, окрім FTTH, GPON може використовуватися у FTTB та FTTC топологіях із 

застосуванням групових ONT. 

Устаткування для мережі GPON:  
Оптичні лінійні термінали – OLT Ці пристрої являють собою світчі другого рівня, 

оснащені портами Uplink – для з'єднання з зовнішніми джерелами даних (інтернет, ТВ, 

телефонія) та Downlink - для мережі PON. Ось, наприклад, модель BDCOM P3310-2АС : 

 
Рис. 3. OLT модель BDCOM P3310-2АС 
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Абонентські термінали (модеми) – ONU Пристрої на стороні абонента, оптичні 

термінали, оснащені одним PON-портом, і одним або декількома, в залежності від моделі, 

портами для підключення клієнтського обладнання. Існують моделі з виходом кабельного 

ТБ. 

 
Рис. 4. Модель ZTE EPON ONU F401 : 

 

Сплітери - недорогі компактні прості пристрої, які не потребують електроживлення, 

термошафи, управління і настройки. Їх головне завдання – розділення трафіку на шляху від 

провайдера до абонента, і змішання трафіку - на зворотному. Бувають зварні (з можливістю 

нерівномірного розподілу трафіку) і планарні (равноплечіе). Розгалуження - від 1 * 2 до 1 * 

128. 

 
Рис. 5. Спліттер A-GEAR PLC Splitter 1 * 8  

 

Переваги GPON  

 Економна витрата оптичного кабелю. Фактично, технологія GPON дозволяє 

скоротити протяжність кабельної інфраструктури майже втричі.  

 Відсутність активного обладнання на вузлах мережі, що істотно знижує витрати на її 

проведення і обслуговування.  

 Висока підтримувана швидкість - до 1 Гбіт / сек.  

 Ефективний розподіл навантаження в каналі. Теоретично швидкість для кожного 

абонента становитиме пропускну здатність каналу / кількість абонентів. Фактично ж, якщо 
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якісь абоненти в даний момент використовують не всю свою смугу трафіку або не 

підключені зовсім - швидкість у інших збільшується.  

Недоліки технології  

 Загасання сигналу на кожному вузлі розгалуження. У підсумку в мережі на 64 ONU 

загальне затухання може перевищити 20 ДБ.  

 Необхідність максимальної пропускної спроможності всіх пристроїв. Хоча кожен 

конкретний абонент отримує від 16 Мбіт / сек, кожна точка мережі (ONU) змушена 

підтримувати максимальну пропускну здатність GPON - 1 Гбіт / сек.  

 Недостатньо високий рівень безпеки даних. Технологія безумовно не підійде для 

фінансових і подібних організацій.  

 Складність модернізації. Для того, щоб збільшити пропускну здатність мережі, може 

знадобитися замінити весь кабель на магістралі.  

 Перешкоди в роботі всієї PON при одному несправному пристрої ONU, 

передавальному безперервний світловий сигнал в зворотну сторону. Можна передбачити 

WathDog для контролю випадкових поломок, але набагато складніше запобігти діям 

зловмисників.  

 Складність виявлення несправностей. Перець, зважаючи на свою надзвичайної 

простоти, не здатні допомогти у визначенні збійного ділянки мережі. 

Як бачимо, GPON має і свої плюси, і свої мінуси. Однак зростаюча популярність 

показує, що багато хто знаходить все-таки більше плюсів. 

Висновки. Технологія GPON може успішно застосовуватися для організації оптичних 

каналів каналів зв'язку до абонента і особливо ефективна в разі наявності обмежень на 

прокладку кабелів і установку активного обладнання на лінії. Ефективність даного рішення 

залежить від багатьох факторів і однозначно сказати, що це найкращий варіант звичайно не 

можна, все визначається конкретними вимогами замовника. Проте, вироблені оцінки 

дозволяють зробити висновок, що вже сьогодні в деяких випадках собівартість підключення 

по оптиці домашніх абонентів може не перевищувати 500 доларів. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. ООО «РЕГАРД.РУ» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Волокно в кожен будинок: як це 

працює технологія GEPON. Режим доступу:  

http://www.ixbt.com/comm/zyxel-gepon.shtml (дата звернення 14.09.2016) – Назва з екрану. 

2. J'son & Partners Consulting [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Технологія GPON. Розвиток 

в Росії і за кордоном.:  

http://www.json.ru/ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/tehnologiya_gpon_razvitie_

v_rossii_i_za_rubezhom/ (дата звернення 14.09.2016) – Назва з екрану. 

3. Вікіпедія [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Gpon: https://uk.wikipedia.org/wiki/Gpon (дата 

звернення 17.09.2016) – Назва з екрану. 

4. Интернет-магазина сетевого оборудования LanTorg  [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Пасивна оптична мережа. Режим доступу: http://lantorg.com/article/ekonomnyj-optovolokonnyj-internet-

gepon (дата звернення 17.09.2016) – Назва з екрану. 

5. «СвязьКомплект» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Технология GPON. Режим доступу: 

https://skomplekt.com/technology/gpon_tehnologiya.htm (дата звернення 18.09.2016) – Назва з екрану. 

 

REFERENCES: 

1.OOO «REGARD.RU» [Elektronny`j resurs] : [Veb-sajt]. – Volokno v kozhen budy`nok: yak ce 

pracyuye texnologiya GEPON. Rezhy`m dostupu: http://www.ixbt.com/comm/zyxel-gepon.shtml (data 

zvernennya 14.09.2016) – Nazva z ekranu. 

2.J'son & Partners Consulting [Elektronny`j resurs] : [Veb-sajt]. – Texnologiya GPON. Rozvy`tok v 

Rosiyi i za kordonom.: http: //www.json.ru/ru/poleznye_materialy 

/free_market_watches/analytics/tehnologiya_gpon_razvitie_v_rossii_i_za_rubezhom / (data zvernennya 

14.09.2016) – Nazva z ekranu. 

3.Vikipediya [Elektronny`j resurs] : [Veb-sajt]. – Gpon: https://uk.wikipedia.org/wiki/Gpon (data 

zvernennya 17.09.2016) – Nazva z ekranu. 



 

110 
 

4.Y`nternet-magazy`na setevogo oborudovany`ya LanTorg  [Elektronny`j resurs] : [Veb-sajt]. – 

Pasy`vna opty`chna merezha. Rezhy`m dostupu: http: //lantorg.com/article/ekonomnyj-optovolokonnyj-

internet-gepon (data zvernennya 17.09.2016). – Nazva z ekranu. 

5.«Svyaz`Komplekt» [Elektronny`j resurs]: [Veb-sajt]. – Texnology`ya GPON. Rezhy`m dostupu: 

https://skomplekt.com/technology/gpon_tehnologiya.htm (data zvernennya 18.09.2016) – Nazva z ekranu. 

 

Без рецензії. 

 

 

д.т.н., проф. Ленков С.В., к.т.н. Красильников С.Р.,  

к.т.н. Колачов С.П., Заморока.О.І. 

ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ GPON 

 

В статье рассматриваются новые принципы и подходы к проектированию 

телекоммуникационных сетей "последней мили" для обеспечения быстрой и качественной 

передачи данных. На сегодня самой эффективной и самой продуктивной является сеть, которая 

прокладывается с помощью диэлектрических оптических кабелей. С появлением лазеров 

начались интенсивные разработки систем оптической связи. Однако открытые линии, в 

которых закодирована в луче света информация передавалась через воздушное пространство, 

оказались недостаточно надежными. Только с появлением волоконных световодов, что стали 

аналогами электрических кабелей, оптические каналы связи стали реальностью. Основным 

преимуществом волоконно-оптических каналов является высокое качество, надежность и 

масштабируемость. Одной из технологий пассивных оптических сетей является технология 

GPON, в статье рассмотрены принцип ее работы, и необходимо станционное и линейное 

оборудование а также обронентськие устройства. Также описаны преимущества и 

недостатки данной технологии. 

Ключевые слова: оптический линейный терминал OLT, абонентский терминал ONT, 

сплиттер, нисходящий поток , восходящий поток. 

 

Ph.D. Lenkov S.V., Ph.D. Krasilnikov S.R, Ph.D. Kolachov S.P., Zamoroka.O.I. 

CONSTRUCTION OF NETWORK GPON 

 

In the article new principles and going are examined near designing telecommunications networks 

of the "last mile" for providing of rapid and quality communication of data. For today most effective and 

most productive is a network that is laid by means of dielectric optical cables. With appearance of lasers 

intensive developments of optical communication networks were begun. However open lines in that 

information is coded in the ray of light passed through air space appeared reliable not enough. Only with 

appearance of fiber light-pipes, that became the analogues of electric cables, optical communication 

channels became reality. Basic advantage of fibre channels is high quality, reliability and scalability. One 

of technologies of passive optical networks is technology of GPON, in the article considered principle of 

her work, and the station and linear equipment and also user devices is needed. Advantages and lacks of 

this technology are also described. 

Keywords: optical line terminal OLT, ONT subscriber terminal, splitter, downward flow, upward 

flow. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МАТРИЦІ «ШЛЯХИ-ОПЕРАЦІЇ» 

ДЛЯ ГРАФА МЕРЕЖЕВЕГО ТИПУ 

 

Для вирішення задач структурної оптимізації «об’єктів» дослідження (семантичних 

мереж у структурній лінгвістиці, маршрутів у «транспортних» мережах, процесів 

функціонування «складних» систем) розроблено метод «потенціалів» щодо визначення 

елементів структурної матриці «шляхи-операції» об’єкта дослідження дозволяє сформувати її 

за допомогою ефективної стандартної комп’ютерної процедури у складі спеціального 

математичного програмного забезпечення (логіко-математичної обробки комп’ютерних засобів 

автоматизації управління складними процесами сітьового типу) засобів автоматизації. Для 

реалізації цього методу на комп’ютерних засобів автоматизації управління розроблено 

алгоритм. Результативність, детермінованість і масовість алгоритму процедури доведені 

вирішенням контрольних прикладів. 

Ключові слова: граф, «шляхи-операції», «складні» системи. 

 

Вступ. Дана задача виникає при структурній оптимізації «об’єктів» дослідження 

(семантичних мереж у структурній лінгвістиці, маршрутів у «транспортних» мережах, 

процесів функціонування «складних» систем), моделлю яких є орієнтований граф «гамак», а 

саме: 

 

,                                                                     (1) 

 

де X – множина вершин графу, які відображають «події» (як стани процесу), причому 

вершині  відповідає початковий стан, вершині  – кінцевий стан, а вершинам 

( ,…, ) – проміжні стани; G – множина дуг, які відображають операційні переходи 

між станами, причому вершині  інцидентні лише виходячи дуги, вершині – лише 

заходячи дуги, а решті вершин ( ,…, )  – заходячи й виходячи дуги. 

Основна частина. Регулярна форма завдання сітьового графу (1) – матриця суміжності 

вершин (чи матриця «інцидентності») 

 

,                                                               (2) 

 

де елементи матриці приймають наступні значення:  , якщо дуга виходе із  

вершини  і заходе у вершину ; , якщо вершини  і не є суміжними (не 

мають інцидентної дуги). 

Ненульові елементи (дуги) матриці суміжності надають операційний склад сітьового 

процесу – вектор 

 

.                                                                 (3) 

 

Логічна структура процесу завдається системою логічних функцій відносин 

«передування» (чи «слідкування») операцій в ході процесу  
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                                            (4) 

 

де – логічна змінна початку кожної наступної операції ;  – логічна змінна 

скінчення кожної попередньої операції ; – логічний вираз для умов початку операції 

.  

Істинність кожної функції слідкування означає, що усі операції процесу впорядковані 

по відносинам передування, і тому матриця суміжності вершин (2) буде мати ненульові 

елементи тільки у правій верхній її половині відносно головної діагоналі.  

Ефективні процедури вирішення задач оптимального розподілу ресурсів операціях 

складного процесу сітьового типу потребують його ізоморфного перетворення матриці 

інцидентності у структурну матрицю «шляхи-операції»  

 

,                                                      (5) 

 

кожний елемент якої може приймати наступні значення: , якщо шляху   

належить дуга  ;  – у протилежному випадку. 

Формування структурної матриці з матриці інцидентності вершин не є тривіальною 

процедурою визначення усіх шляхів (ланцюгів дуг) сітьового графу і тому потребує 

розробки ефективного методу вирішення даної задачі. Розглянемо саме такий метод 

«потенціалів вершин». 

На 1-му етапі визначається загальна кількість т шляхів (ланцюгів дуг з початкової до 

кінцевої вершин) обчисленням потенціалів його вершин. 

Потенціалом вершини  назвемо величину , яка чисельно дорівнює кількості шляхів 

із даної вершини в кінцеву вершину . Шляхи вважаємо різними, якщо ланцюги дуг, що їх 

складають, відрізняються хоча б однією дугою. Потенціалом кінцевої вершини вважаємо 

значення , оскільки дана вершина є «виходом» графу-сітки з єдиною умовною дугою, 

що виходе. Потенціали решти вершин визначаються за допомогою рекурентного 

співвідношення – рівняння потенціалів  

 

.                                       (6) 

 

Таким чином, процес обчислення потенціалів розгортається послідовно від кінцевої 

вершини до початкової, причому для обчислення потенціалу кожної даної вершини повинні 

бути обчислені потенціали суміжних вершин, що слідкують (в напрямку інцидентних дуг) за 

даній, тобто вершин, в які заходять дуги з даної вершини. Потенціал початкової вершини при 

цьому буде дорівнювати загальній кількості шляхів на сітьовому графі –  . 

На 2-му етапі за допомогою потенціалів вершин, знайдених на 1-му етапі, виділяються 

усі т шляхів сітьового графу, що проходять через його вершини від початкової до кінцевої. 

Процедура виділення шляхів також є покроковою і реалізується на матриці суміжності 

вершин (інцидентності) . 

Розкриємо дану матрицю до її елементів  
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 (7) 

 

 
 

Матриця доповнена стовпчиком Р значень потенціалів вершин з виходячими дугами та 

стрічкою Q однойменних потенціалів вершин з заходячими дугами (виділено жирним 

шрифтом). Тоді рівняння потенціалів (6) буде мати більш зручний вигляд, а саме: 

 

,                                (8) 

 

Перенумеруємо усі дуги по порядку, наприклад – за правилом  

 

                                                (9) 

 

де черговий номер присвоюється дузі, що відповідає черговому ненульовому елементу 

 в і-й стрічці матиці суміжності вершин (7), починаючи з 1-ої стрічки і закінчуючи 

останньою. Поставимо у матриці (7) номера дуг на місце відповідних ненульових елементів; 

одержимо наступну (умовний приклад) матрицю (10) інцидентності «вершини-дуги» – 

S(X,D). 

Перший крок процедури виділення шляхів починається з вершини . Для цього на 

матриці (10) обираємо опорний «нульовий» елемент  головної діагоналі матриці, 

якому відповідає «нульовий» стовпчик й «ненульова» стрічка дуг, виходячих з вершини х1 з 

потенціалом й заходячих у вершини з потенціалами . У відповідності з 

рівнянням  балансу потенціалів буде справедливе співвідношення  
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,                                             (11) 

 

тому дуги 1-ої стрічки розподіляться по усіх шляхах у відповідності до значень 

потенціалів вершин, в які вони заходять. Правило розподілу наступне. 

В структурній матриці  (5) у 1-му стовпчику, який відповідає номеру дуги , 

починаючи зверху, заповнюються «1» (одиницями) скрізь  елементів, тобто  

 

 

 ,                                             (12) 

 

потім у 2-му стовпчику, який відповідає номеру дуги , починаючи з елемента з 

номером , заповнюються «1» (одиницями) скрізь  елементів, тобто – 

 

 ,                              (13) 

 

і, нарешті,  в j-му стовпчику, який відповідає номеру дуги , починаючи з елемента 

з номером , заповнюються «1» (одиницями) скрізь  елементів, 

тобто  

 

                                                 (14) 

 

Кожний подальший j-й крок полягає у наступному. 

На матриці (10) обираємо черговий опорний «нульовий» елемент головної 

діагоналі матриці. Відповідні до опорного елементу дільниці стовпчика і стрічки матриці 

виділені жирним шрифтом.  

У j-му стовпчику, починаючи зверху, шукається перший ненульовий елемент; для 

нашого прикладу – це дуга , що заходе у вершину  з потенціалом . На попередніх 

кроках для даної дуги був повністю визначений стовпчик (13) матриці , тобто розподіл 

дуг по шляхах графа. Очевидно, усі дуги, що виходять з вершини  (ненульові елементи 

матриці , будуть належати тим же шляхам, що й дуга , при їх розподілу по шляхам 

у відповідності до потенціалів вершин, в які вони заходять. Процедура розподілу аналогічна 

до такої ж  для 1-го кроку; відрізняється лише рівняння балансу потенціалів (для нашого 

прикладу) буде мати наступний вид: 
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.                                                         (15) 

 

Спочатку у матриці  обирається стовпчик виходячої дуги . Кожному підряд, 

починаючи з верхнього, ненульовому елементу даного стовпчика ставиться в стовпчик 

виходячої дуги  відповідна «1» (одиниця), поки ії чисельність не досягне значення 

потенціалу  вершини , після чого починається заповнення «1» (одиницями) 

стовпчика ви ходячої дуги з наступного номера елемента стовпчика, поки їх чисельність 

не досягне значення потенціалу  вершини . Якщо у стовпчику заходячої дуги  ще є 

ненульові елементи, то продовжується заповнення стовпчиків виходячих дуг, починаючи з дуги 

. Цим забезпечується умова балансу потенціалів (15). 

Далі у матриці обирається стовпчик наступної заходячої у вершину  дуги (у 

нашому прикладі – це дуги , як наступного ненульового елемента у стовпчику 

матриці суміжності. Аналогічним чином для виходячих дуг ,  заповнюються 

«1» (одиницями) відповідні до них стовпчики по одиничним елементам стовпчика заходячої 

дуги   матриці .  

На останньому, (z-1)-му кроці в якості опорного обирається елемент головної діагоналі 

матриці суміжності , який визначає стовпчик дуг, заходячих у вершину 

 з потенціалом . Тому усі одиничні елементи стовпчиків заходячих дуг матриці 

просто копіюються у стовпчик ви ходячої дуги : 

 

 ,                                           (16) 

 

На цьому процедура розподілу дуг по шляхах графа закінчується. В результаті буде 

сформована структурна матриця «шляхи-операції» для завданого графом інцидентності 

процесу (5). 

Наданий тут ефективний метод «потенціалів» для визначення елементів структурної 

матриці «шляхи-операції» процесу формалізується для процедур логіко-математичної 

обробки комп’ютерних засобів автоматизації управління складними процесами сітьового 

типу. Алгоритм процедури наступний: 

 

 vmn     початок (головна програма) 

    ком(ентар) z –кількість вершин сітьового графа (станів процесу) 

      ком n – кількість дуг сітьового графа (операцій процесу) 

    ком m – кількість шляхів сітьового графа  

     ком G(z×z) – матриця суміжності вершин сітьового графа 

    ком D (n) – упорядкований (одномірний) масив дуг графа 

    ком V (m×n) –  структурна матриця «шляхи-операції)            

    ком P (Q) – потенціали вершин сітьового графа 

    ком Ввід вихідних даних і оголошення масивів 

    ввід z,n 

    масиви g(z,z),p(z),d(n) 

    ком Опис процедур-підпрограм 

stlb початок  

m1  ком  Продовження заповнення стовпчика 
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   цикл jk від k+1 до z 

  якщо g(k,jk)>0 то початок 

                   ps:=0; jj:=g(k,jk) 

         поки ps<p(jk) початок 

                                            якщо v(i,jj)>0 то початок  

                                                    v(i,jj):=jj; якщо k<(z-1) то ps:=ps+1 

              кінець  

        i:=i+1; якщо i>m то ps:=p(jk)                            

                                                        кінець 

                                            кінець 

кінець jk 

якщо i<m то перехід m1 

повернення (у головну програму) 

diag      початок  

    ком Процедура приводе матицю G до діагональної напівматриці      

        обміном стрічок (стовпчиків)  

ком r,s – поточні номера стрічок (стовпчиків) при їх обміні 

ком Обмін стрічок  

цикл i від 1 до n 

 якщо (i<r або i>r) та  (i<s або i>s) то початок 

                                               rs:=g(i,r); g(i,r):=g(i,s); g(i,s):=rs 

           кінець  

кінець і 

ком Обмін стовпчиків (крім спряжених елементів) 

цикл j від 1 до n 

 якщо (j<r або j>r) та  (j<s або j>s) то початок 

                                               sr:=g(r,j); g(r,j):=g(s,j); g(s,j):=sr 

           кінець  

кінець j 

ком  Обмін спряжених елементів  

rs:=g(r,s); g(r,s):=g(s,r); g(s,r):=rs 

sr:=g(r,r); g(r,r):=g(s,s); g(s,s):=sr 

повернення (у головну програму) 

ком Робота головної програми 

ком 1. Приведення вихідної матриці G до напівматриці 

m8       i:=1 

m7       якщо i>z то перехід m2 

   j:=1 

m6       якщо j=i то перехід m3 

             якщо g(i,j) =0 або  g(i,j)=0 то перехід m4 

              r:=i; s:=j 

перехід m5 

m4       j:=j+1; перехід m6 

m3       i:=i+1; перехід m7 

m5       звернення diag(r,s) 

  перехід m8 

m2       ком  Напівматриця сформована 

            ком  2. Обчислення потенціалів вершин графа 

   p(z):=1 

   цикл i від (z-1) до 1 крок -1 

    p(i):=0 

    цикл j від (i+1) до z 
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      якщо g(i,j)>0 то p(i):=p(i)+1 

    кінець j 

    кінець i 

    m:=p(1) 

    масиви  w(1,m), v[(1,m),(0,n)] 

    ком  3. Нумерація дуг графа 

    k:=0 

    цикл i від 2 до z 

     цикл j від (i+1) до z 

          якщо g(I,j)>0 то початок 

                          k:=k+1; d(k):=k; g(i,j):=k 

        кінець 

     кінець j 

     кінець i 

     n:=k 

     ком 4. Формування матиці V(m×n) 

     цикл i від 1 до m 

       v(i,0):=1 

     кінець i 

     ком Перший крок 

     k:=1; j:=0 

     звернення stlb(k)  

     ком Перший крок 

     ком Подальші кроки 

     цикл k від 2 до (z-1) 

          цикл ik від 1 до (k-1)  

       i:=1 

       якщо  g(ik,k)>0 то початок  

             j:=g(ik,k); звернення stlb(k)   

     кінець ik 

   кінець k  

   вивід v 

   кінець vmn              

 

Висновок. Розроблений метод формування структурної матриці об’єкта дослідження 

дозволяє сформувати її за допомогою ефективної стандартної комп’ютерної процедури у 

складі спеціального математичного програмного забезпечення засобів автоматизації. 

Результативність, детермінованість і масовість алгоритму процедури доведені вирішенням 

контрольних прикладів. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ МАТРИЦИ «ПУТИ-ОПЕРАЦИИ» 

ДЛЯ ГРАФА СЕТЕВОГО ТИПА 

 

Для решения задач структурной оптимизации «объектов» исследования (семантических 

сетей в структурной лингвистике, маршрутов в «транспортных» сетях, процессов 

функционирования «сложных» систем) разработан метод «потенциалов» по определению 

элементов структурной матрицы «пути-операции» объекта исследование позволяет 

сформировать ее с помощью эффективной стандартной компьютерной процедуры в составе 

специального математического программного обеспечения (логико-математической обработки 

компьютерных средств автоматизации управления сложными процессами сетевого типа) 

средств автоматизации. Для реализации этого метода на компьютерных средств 

автоматизации управления разработан алгоритм. Результативность, детерминированность и 

массовость алгоритма процедуры доведены решением контрольных примеров. 

Ключевые слова: граф, «пути-операции», «сложные» систем. 

 

Ph.D. Nevolnichenko A.І., Ph.D. Pampukha I.V., Ph.D. Bilan  M. B., Ph.D. Okhrymovych M.M. 

FORMATION OF STRUCTURAL MATRIX «WAYS-OPERATIONS» FOR NETWORK GRAPH  

 

To solve the problems of structural optimization of «objects» of research (semantic networks in 

structural linguistics, routes in «transportation» networks, the functioning of «complex» systems) a 

method of «potentials» has been developed to determine the elements of structural matrix «ways-

operations» subject of research. It permits to form it using the effective standard computer procedure 

consisting of a special mathematical software (logical-mathematical processing of computer tools of 

control automation of management of complex network type processes) automation. The algorithm has 

been developed to implement this method in a computer control automation. The effectiveness, 

determinism and large-scale involvement of the algorithm of procedure have been proven by specific 

examples. 

Keywords: graph, «ways-operations», «complex» systems. 
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к.т.н., доц. Соловьев В.И. (СНУ им. В. Даля) 

Журавель В.В. (ГНИЭКЦ) 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ 

ЦИФРОВЫХ ФОНОГРАММ И ИДЕНТИФИКАЦИИ АППАРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ 

ЗВУКОЗАПИСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «ФРАКТАЛ» 

 
Рассмотрена методология построения экспертного инструментария, предназначенного 

для проверки целостности информации, содержащейся в цифровых фонограммах. 

Показано, что методология разработки инструментария для экспертной проверки 

целостности информации, содержащейся в цифровых фонограммах, качественно отличается 

от применявшейся методологии разработки инструментария, предназначавшегося для 

проверки целостности информации, содержащейся в аналоговых фонограммах.  

Показано, что «классический» трассологический подход, использовавшийся при создании 

инструментария для проверки аналоговых фонограмм, не удовлетворяет требованиям 

экспертизы. 

Показано, что для проверки цифровой информации требуется применение новых 

технологий, основанных на фрактальном подходе к информации, содержащейся в цифровых 

фонограммах.   

Показано, что предложенная методология создания инструментария для проверки 

целостности информации, содержащейся в цифровых фонограммах, и идентификации 

аппаратуры цифровой звукозаписи, обеспечила разработку программы «Фрактал» и методики 

ее применения при проведении экспертиз материалов и средств цифровой звукозаписи. 

Ключевые слова: аппаратура цифровой звукозаписи, методика проведения экспертизы, 

методология, мультифрактальные структуры, цифровые фонограммы, фрактальные 

технологии, экспертиза. 

 

Введение. Развитие цифровой техники записи звука настоятельно потребовало 

создания нового инструментария, обеспечивающего надежность проверки целостности 

информации, зафиксированной в цифровых фонограммах (ЦФ) и идентификации 

аппаратуры цифровой звукозаписи (АЦЗЗ). 

Такая проверка проводится специализированными экспертными подразделениями, 

входящими в системы МВД и СБ Украины и институтами судебной экспертизы 

Министерства юстиции Украины и называется технической экспертизой материалов и 

средств видеозвукозаписи. С  криминалистической точки зрения проверка целостности 

информации в ЦФ относится к диагностическим исследованием фонограмм, а 

идентификация АЦЗЗ – к идентификационным исследованиям аппаратуры записи. 

Построение системы проверки целостности информации в ЦФ и идентификации АЦЗЗ 

подразумевает создание инструментария, содержащего два взаимосвязанных блока: 

специализированного программного продукта и методики проведения экспертизы. 

Успешность, как и сама возможность, их создания определяется правильность выбора 

методологического подхода к решению этой задачи. Для ее решения была разработана 

программа «Фрактал» и методика ее применения при экспертизе ЦФ и АЦЗЗ [1]. Создание 

программы и методики потребовали применения новой методологии, ранее нигде не 

рассматриваемой. Ее основа – глубокая теоретическая проработка тонких процессов, 

происходящих при записи и обработке звуковой информации в цифровой форме, с условием 

представления этой информации в свете фрактального подхода.  

Цель статьи – показать основные аспекты методологии, использованной при создании 

программы «Фрактал» и методики проведения экспертизы с ее использованием. 

Основная часть. В основе методик проведения технической экспертизы материалов и 

средств видеозвукозаписи всегда лежал принцип сравнительных  исследований образцовых и 

спорных фонограмм. И это вполне естественно, поскольку фонограмма являются тем 

идентифицирующим объектом, в котором отображаются индивидуальные особенности 
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аппаратуры записи, вне зависимости от ее вида или типа [2]. На этом же общем принципе 

основана методика проверки целостности информации, содержащейся в ЦФ, и 

идентификации АЦЗЗ. Однако в методологии построения инструментария для проверки 

материалов и средств цифровой звукозаписи, имеются существенные отличия от 

«классической» криминалистической методологии, основанной на трассологии, принятой 

для материалов и средств аналоговой звукозаписи. Это обусловлено особенностями 

цифровой записи звука. К таким особенностям следует, например, отнести очень малый 

уровень сигналов паразитных параметров АЦЗЗ, фиксируемых в ЦФ. Эти особенности 

потребовали разработки новой теоретической базы, основанной на структурном анализе 

АЦЗЗ и процессов, происходящих при цифровой записи, воспроизведении и обработке ЦФ 

[2; 3]. Были установлены идентификационные признаки и определены требования к их 

выделению из ЦФ и последующей обработке. При этом был установлен фрактальный 

характер сигналов идентификационных признаков и, как следствие этого, была выбрана 

концепция использования фрактальности собственных шумов АЦЗЗ, зафиксированных в  

ЦФ, для построения необходимого инструментария для проведения экспертизы [4].  

В результате изменилась методология как  построения программы для проверки 

целостности ЦФ и идентификации АЦЗЗ, так и построения методики проведения 

исследований с использованием такой программы.  

Рассматривая строение программы «Фрактал» с методологической точки зрения, 

следует отметить, что она является совокупностью фрактальных технологий, учитывающих 

свойства исследуемых сигналов. Действительно, сегментация информации в ЦФ 

производится программой на измерении фрактальной меры Хаусдорфа и основана на 

различии этой меры для сигналов речи и сигналов пауз [5; 6]. Заслуживает особого внимания 

тот факт, что фрактальная мера сигналов пауз меньше фрактальной меры речевых сигналов, 

что свидетельствует о значительно большей степени самоупорядоченности сигналов шумов 

АЦЗЗ, чем сигналов речи. 

Сигнал после обработки, например, методом вырезания и перестановки фрагментов 

изменяет свой фрактальный состав, что также свидетельствует об изменениях в 

самоупорядоченности сигналов шумов [7; 8].    

Выделение самоподобных структур производится с использованием вейвлета Морле, 

что является наилучшим способом решения для поставленной задачи [9; 10]. При этом 

следует отметить, что применение фрактальных технологий всегда подразумевает 

нахождение наилучшей аппроксимации самоподобных структур под решение конкретной 

задачи. 

Таким образом, использование фрактальных свойств исследуемых сигналов привело к 

применению комплекса новых технологий при построении программы «Фрактал». 

Появились и новые методологические требования к построению программы «Фрактал» 

при разработке методики ее применения. Вследствие этого была поставлена и решена задача 

автоматического расчета величины фрактальных масштабов [11; 12]. При отработке 

методики и программы была установлена, во-первых, зависимость результата исследований 

от величины фрактального масштаба самоподобных структур, что обусловлено наличием 

отдельной области этих масштабов в распределении меры близости самоподобных структур 

двух ЦФ, при которых проявляются индивидуальные особенности АЦЗЗ (см. рис. 1 и рис. 2). 

Во-вторых, выявлена необходимость при проведении проверки ЦФ установления области 

фрактальных размеров, соответствующей той области их распределения, где проявляются 

индивидуальные особенности каждой конкретной АЦЗЗ, на которой были записаны 

исследуемые ЦФ. И, в-третьих, установления такого значения фрактального размера в 

установленной области, при котором ошибка І рода имеет наименьшее значение. 

Понимание необходимости учета этих особенностей появилась в процессе отработки 

версий программы, поскольку при использовании ее первых версий эксперт был вынужден 

устанавливать эту область в ручном режиме, что, во-первых, требовало значительной 

квалификации и, во-вторых, огромных трудозатрат. При этом правильность принятия 
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экспертного решения носила субъективный характер и могла вызывать обоснованные 

сомнения. 

  

 
Рис. 1. Плотность вероятности меры близости Z для записи двух ЦФ на одной АЦЗЗ 

 

На рис. 1 и рис. 2 приведены плотности вероятности меры близости P(Z) для двух ЦФ, 

записанных на одной и различной АЦЗЗ. Фонограммы в каждой паре ЦФ записывалась при 

различных условиях звуковой среды. 

Многочисленные экспериментальные исследования статистических характеристик пауз 

различных ЦФ при записи в различных условиях звуковой среды показали устойчивую 

особенность плотности вероятности Р(Z) величины меры близости Z [13]. 

Мера близости Z является множеством минимальных расстояний для каждого из 

локальных максимумов, выделенных из пауз одной из ЦФ по отношению к ближайшему 

локальному максимуму, выделенному из пауз второй ЦФ [13]. 

 

 
Рис. 2. Плотность вероятности меры близости Z для записи двух ЦФ на разной АЦЗЗ 
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Выделение этих структур иллюстрируется скейлограммой, приведенной на рис. 3 [10]. 

 

 
Рис. 3. Скейлограмма пауз ЦФ 

 

Решение задачи автоматического расчета фрактальных масштабов во всей области их 

применения полностью изменило методологический подход к экспертизе и позволило 

осмыслить и уточнить построение методики проведения диагностических исследований ЦФ 

и идентификационных исследований АЦЗЗ. Стало ясно, что при сравнении двух ЦФ всегда 

будут существовать две области фрактальных масштабов: область близких параметров 

(совпадения) двух ЦФ и область различия параметров двух ЦФ. Между ними существует 

четкая граница. Это поясняется тем, что как в случае близости параметров, так и в случае их 

различия обязательно существует область фрактальных масштабов, где проявляются 

индивидуальные параметры аппаратуры [10; 13]. И именно в этой области лежит правильное 

решение. Но как при этом определить, в какой области – близости или различия параметров 

лежит область масштабов, в которой проявляется индивидуальность АЦЗЗ? Разрешение этой 

двойственной ситуации лежит в методике проведения диагностических исследований ЦФ. 

Методика их проведения основана на записи нескольких (не менее трех) образцовых 

фонограмм на аппаратуре, представленной на экспертизу. Запись образцов производится 

экспертом и, поскольку очевидно, что эти записи проведены на одной АЦЗЗ, то фрактальные 

масштабы, при которых проявляются индивидуальные характеристики АЦЗЗ, лежат в 

области близких параметров (характеристик). Поэтому сначала проводятся сравнительные 

исследования образцовых фонограмм, при которых они сравниваются между собой. При 

этом определяются границы раздела при сравнении каждой пары образцовых ЦФ. 

Устанавливается степень расхождения этих границ, полученных при сравнении разных пар, 

и определяется среднее значение для границ между разными парами. 

После этого проводятся попарные сравнительные исследования между образцовыми и 

спорной (исследуемой) фонограммами. Контрольной точкой является крайняя левая точка 

пересечения кривой границы раздела с прямой предельной вероятности между областями 

близких и различных характеристик. Если значение этой точки при сравнении спорной и 

образцовых фонограмм  совпадает с точностью до 20 % со средним значением этой точки 
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для попарной проверки образцовых фонограмм, то принимается решение о близости их 

характеристик. Таким образом, в силу близости характеристик самоподобных структур, 

выделенных из образцовой и спорной фонограмм, принимается гипотеза о том, что обе 

фонограммы записаны на одной аппаратуре, т.е. о том, что спорная фонограмма является 

оригинальной. В противном случае принимается гипотеза о различии характеристик 

самоподобных структур, выделенных из образцовой и спорной фонограмм. В этом случае 

возможны три варианта оценки этого факта: фонограмма является копией, что равносильно 

тому, что она подвергалась цифровой обработке, либо записи образцовой и спорной 

фонограмм проводились на различной аппаратуре. Эксперт в таких случаях указывает в 

выводах, что фонограмма не являет оригиналом, а окончательное принятие решения в этом 

случае производится следствием, поскольку налицо факт попытки обмануть экспертизу 

(либо предоставили копию, либо подделку, либо другой аппарат записи).  

Очевидно, что для принятия двух различных гипотез необходимо представить эксперту 

обе области фрактальных масштабов – для близких и раздельных характеристик, поскольку 

гипотезы являются взаимоисключающими. В зависимости от принятой гипотезы выбирается 

соответствующая область масштабов (каждая из них в своем окне). В выбранной области 

выбирается фрактальный масштаб, при котором величина ошибки І рода минимальна, и при 

этом масштабе строятся кривые плотности вероятности самоподобных структур для каждой 

из двух фонограмм.  

Представленная методика иллюстрируется рис. 4 – рис. 9, где показан процесс 

проведения экспертизы. 

 

 
 

Рис. 4. Результат расчета фрактальных масштабов для области близких характеристик  

фонограмм № 2 и № 6, записанных на одной АЦЗЗ 
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Рис. 5. Результат расчет фрактальных масштабов для области различающихся характеристик  

фонограмм № 2 и № 6, записанных на той же АЦЗЗ 

 

 
 

Рис. 6. Плотность вероятностей самоподобных структур для фонограмм № 2 и № 6, 

записанных на одной АЦЗЗ 
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Рис. 7. Результат расчета фрактальных масштабов для области близких характеристик  

фонограмм № 2 и № 1, записанных на разной АЦЗЗ 

 

 
 

Рис. 8. Результат расчет фрактальных масштабов для области различающихся характеристик  

фонограмм № 3 и № 1, записанных на разной АЦЗЗ 
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Рис. 9. Плотность вероятностей самоподобных структур для фонограмм № 2 и № 1, 

записанных на разной АЦЗЗ 

 

Из сравнения положения  контрольных точек по шкале фрактальных масштабов на рис. 

4 и рис. 7 видно, что их значения расходятся более чем  на 100 %. Поэтому выбрана область 

несовпадения статистических характеристик шумов, зафиксированных на сравниваемых 

фонограммах. 

При этом из рассмотрения рис. 4, рис. 5, рис. 7 и рис. 8 видно, что пороговая 

вероятность ошибки первого рода принята на уровне 0,15. Это поясняется, во-первых, 

плотностью вероятности меры близости Z для  ЦФ, записанных на одной АЦЗЗ [13], (см.  

рис. 1), и, во-вторых, определением этой величины эмпирическим путем на различных видах 

и типах АЦЗЗ в качестве оптимальной. 

Следует отметить, что программа «Фрактал» и методика ее применения прошли 

апробацию в экспертных учреждениях Украины, внедрены в экспертную практику и 

используется при проведении экспертиз материалов и средств цифровой звукозаписи 

Выводы. Показано, что методология разработки инструментария для экспертной 

проверки целостности информации, содержащейся в цифровых фонограммах, качественно 

отличается от применявшейся методологии разработки инструментария, предназначавшегося 

для проверки целостности информации, содержащейся в аналоговых фонограммах.  

Показано, что трассологический подход, использовавшийся при создании 

инструментария для проверки аналоговых фонограмм, не удовлетворяет требованиям 

экспертизы. 

Показано, что для проверки цифровой информации требуется применение новых 

технологий, основанных на фрактальном подходе к информации, содержащейся в цифровых 

фонограммах.   

Показано, что предложенная методология создания инструментария для проверки 

целостности информации, содержащейся в ЦФ и идентификации АЦЗЗ, обеспечила 

разработку программы «Фрактал» и методики ее применения при проведении экспертиз 

материалов и средств цифровой звукозаписи.    
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МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЕКСПЕРТНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЦИФРОВИХ 

ФОНОГРАМ І ІДЕНТИФІКАЦІЇ АПАРАТУРИ ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМИ «ФРАКТАЛ» 

 

Розглянута методологія побудови експертного інструментарію, призначеного для 

перевірки цілісності інформації, що міститься в цифрових фонограмах. 

Показано, що методологія розробки інструментарію для експертної перевірки цілісності 

інформації, що міститься в цифрових фонограмах, якісно відрізняється від методології розробки 

інструментарію, що призначався для перевірки цілісності інформації, що міститься в 

аналогових фонограмах, що застосовувалася.  

Показано, що «класичний» трасологічний підхід, що використався при створенні 

інструментарію для перевірки аналогових фонограм, не задовольняє вимогам експертизи. 

Показано, що для перевірки цифрової інформації потрібно застосування нових технологій, 

заснованих на фрактальному підході до інформації, що міститься в цифрових фонограмах.   

Показано, що запропонована методологія створення інструментарію для перевірки 

цілісності інформації, що міститься в цифрових фонограмах, і ідентифікації апаратури 

цифрового звукозапису, забезпечила розробку програми «Фрактал» і методики її застосування 

при проведенні експертиз матеріалів і засобів цифрового звукозапису. 

Ключові слова: апаратура цифрового звукозапису, методика проведення експертизи, 

методологія, мультифрактальні структури, цифрові фонограми, фрактальні технології, 

експертиза. 
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Prof. Rybalskі O.V., Ph.D. Solovyev V.I., Zhuravel V.V. 

METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF SYSTEM OF EXPERT VERIFICATION OF 

DIGITAL PHONOGRAMS AND AUTHENTICATION OF APPARATUS OF DIGITAL AUDIO 

RECORDING WITH THE USE OF PROGRAM «FRACTAL» 

 

Methodology of construction of the expert tool, intended for verification of integrity of the 

information contained in digital phonograms, is considered. 

It is shown that methodology of development of tool for expert verification of integrity of the 

information contained in digital phonograms, high-quality differs from being used methodology of 

development of tool, targeting at verification of integrity of the information contained in analog 

phonograms.  

It is shown that the «classic» approach used for creation of tool for verification of analog 

phonograms dissatisfies to the requirements of examination. 

It is shown that for verification of digital information application of the new technologies, based on 

the fractal going near the information contained in digital phonograms, is required.   

It is shown that the offered methodology of creation of tool for verification of integrity of the 

information contained in digital phonograms and authentication of apparatus of the digital audio 

recording, provided development of the program «Fractal» and methodology of her application during 

realization of examinations of materials and facilities of the digital audio recording. 

Keywords: apparatus of the digital audio recording, methodology of examining, methodology, 

multifractal structures, digital phonograms, fractal technologies, examination 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 
У статті розкриті питання створення, призначення та можливості інформаційної 

системи екстреної медичної евакуації поранених зі складу військових формувань України. Досвід, 

отриманий при проведенні АТО, свідчить, що військові формування України, особливо в перші 

місяці ведення бойових дій, зазнавали значних безповоротних втрат серед поранених у зв’язку з 

неможливістю надати їм своєчасну та необхідну медичну допомогу. В умовах ведення бойових 

дій не завжди можливе оперативне надання інформації в оперативно-диспетчерську службу 

(ОДС) центру екстреної медичної допомоги про факт отримання поранення, місце події, 

ідентифікацію пораненого військовослужбовця, характер поранення, особливості невідкладного 

стану пораненого, вид допомоги необхідний для усунення негативних наслідків такого стану для 

здоров’я військовослужбовця. Крім того, ОДС буде затрачено час на вибір автомобіля екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, що знаходиться найближче до місця події і медичного закладу, 

який зможе прийняти пораненого та надати йому необхідну допомогу. Ціна таких затрат часу 

може бути занадто високою – людське життя. У статті розглянуто одну з найбільш 
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ефективних медичних ІС на сьогоднішній день – тактичну медичну систему сортування, що 

функціонує в збройних силах країн НАТО. Наведені результати аналізу складу та 

функціональних можливостей інших медичних ІС, які свідчать, що при створенні цих систем 

використані різні підходи та технічні рішення їх побудови. Кожна з них має свої переваги та 

недоліки. Суттєвим недоліком зазначених медичних систем є те, що до їх складу не входить 

підсистема підтримки прийняття рішень, яка призначена для скорочення часу та підвищення 

обґрунтованості прийняття рішень, що є надзвичайно актуальним в районах ведення бойових 

дій. У статті розкрите питання необхідності та актуальності створення спеціалізованої 

інформаційної системи (ІС). Наведений функціональний склад ІС екстреної медичної евакуації. 

Впровадження екстреної медичної евакуації дозволить зменшити час на евакуацію поранених і, 

як наслідок, зберегти життя та здоров’я поранених військовослужбовців. 

Ключові слова: екстрена медична евакуація, інформаційна система.  

 

Постановка завдання у загальному вигляді. Досвід, отриманий при проведенні АТО, 

свідчить, що військові формування України, особливо в перші місяці ведення бойових дій, 

зазнавали значних безповоротних втрат серед поранених у зв’язку з неможливістю надати їм 

своєчасну та необхідну медичну допомогу.  

Очевидно, що відлік часу для знаходження пораненого та надання йому медичної 

допомоги йде на хвилини або, навіть, секунди. Але в умовах ведення бойових дій не завжди 

можливе оперативне надання інформації в оперативно-диспетчерську службу (ОДС) центру 

екстреної медичної допомоги про факт отримання поранення, місце події, ідентифікацію 

пораненого військовослужбовця, характер поранення, особливості невідкладного стану 

пораненого, вид допомоги необхідний для усунення негативних наслідків такого стану для 

здоров’я військовослужбовця. Крім того, ОДС буде затрачено час на вибір автомобіля 

екстреної (швидкої) медичної допомоги, що знаходиться найближче до місця події і 

медичного закладу, який зможе прийняти пораненого та надати йому необхідну допомогу. 

Ціна таких затрат часу може бути занадто високою – людське життя. 

Отже, необхідність та актуальність створення спеціалізованої інформаційної системи 

(ІС) обумовлена низькою ефективністю функціонування екстреної медичної допомоги в 

районах ведення бойових дій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розроблення спеціалізованих 

медичних ІС в збройних силах провідних країн світу приділяється значна увага.  

Одна з найбільш ефективних медичних ІС на сьогоднішній день – це тактична медична 

система сортування, що функціонує в збройних силах країн НАТО та забезпечує:  

передачу даних (зображень, аудіо та медичних записів) по мережі інфраструктури 

Harris в режимі реального часу;  

створення та оновлення записів, заснованих на стандартних формах, і польових 

медичних карт; 

захист даних; 

доступ до додатків, таких, як медичне супроводження пораненого та програми 

інвентаризації медичного майна незалежно від місцезнаходження користувача системи [5].  

Суттєвим недоліком зазначеної медичної системи є те, що до її складу не входить 

підсистема підтримки прийняття рішень, яка призначена для скорочення часу та підвищення 

обґрунтованості прийняття рішень, що є надзвичайно актуальним в районах ведення бойових 

дій. 

Результати аналізу складу та функціональних можливостей інших медичних ІС 

свідчать, що при створенні цих систем використані різні підходи та технічні рішення їх 

побудови. Кожна з них має свої переваги та недоліки. Але слід зауважити, що жодна з 

розроблених в збройних силах провідних країн світу медичних ІС не є універсальною і не 

може без доопрацювання бути використана в військових формуваннях України з цілої низки 

причин, як технічних, так і правових.  

З огляду на вище зазначене, мета статті полягає у висвітленні питань щодо створення, 

складу, призначення та можливостей ІС екстреної медичної евакуації поранених зі складу 
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військових формувань України.  

Викладення основного матеріалу. Виходячи з необхідності та актуальності негайного 

вирішення питання створення спеціалізованої ІС, беручи до уваги передовий досвід країн 

НАТО, була розглянута інформаційна система екстреної медичної евакуації. 

ІС екстреної медичної евакуації призначена для: 

інформаційної підтримки та координації дій бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги і медичних закладів в реальному часі з візуальним відображенням на карті; 

прийняття виклику екстреної медичної допомоги, забезпечення його оброблення та 

оперативне реагування на такий виклик; 

формування інформації про місце події, характер та особливості невідкладного стану 

пораненого військовослужбовця, вид допомоги, необхідний для усунення негативних 

наслідків такого стану для здоров’я військовослужбовця; 

передачі станції екстреної медичної допомоги та відповідній бригаді інформації про 

виклик, характер та особливості невідкладного стану військовослужбовця;  

визначення медичного закладу, до якого бригада екстреної медичної допомоги 

здійснюватиме перевезення пораненого військовослужбовця у невідкладному стані, передача 

цієї інформації бригаді; 

здійснення інформаційного супроводу надання медичної допомоги та прийняття 

інформації про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття 

пораненого військовослужбовця до медичного закладу;  

використання, збирання, оброблення, накопичення, зберігання, передачі, поширення, 

знищення, надання доступу до інформації про виклики екстреної медичної допомоги. 

Можливості ІС екстреної медичної евакуації: 

наявність системи оповіщення “військовослужбовець – медична служба” дозволяє 

військовослужбовцю (з використанням маячка, голосом, передачею повідомлень з 

використанням засобів радіозв’язку) сповістити оператора екстреної медичної евакуації про 

отримане власне поранення, свої координати або поранення іншого військовослужбовця, 

який з тих чи інших причин не може про це повідомити. Незалежність оповіщення від 

стільникового зв’язку або засобів транкінкового зв’язку у порівнянні з аналогічними 

системами [4]; 

ідентифікація пораненого військовослужбовця, тобто встановлення особи, групи крові, 

наявності хронічних захворювань, непереносимості деяких ліків тощо. В екстремальних 

умовах наявність цих даних життєво необхідна; 

наявність розмежування повноважень (ідентифікація та аутентифікація) – 

медпрацівник, санітар, поранений;  

внесення первинної інформації після надання невідкладної медичної допомоги 

військовослужбовцю; 

обмін неформалізованими та формалізованими медичними повідомленнями;  

наявність вбудованих шаблонів медичних документів (стандартизовані картки 

пораненого, форми обліку тощо), що дає можливість автоматизованого введення всіх даних 

стосовно пораненого та переліку заходів медичної допомоги, які йому надані, та внесення 

цих даних в єдину базу [1]; 

відкрита, ліцензована база даних, що дає змогу мати  єдиний реєстр всіх поранених, 

характер поранення, час та дата виклику евакуаційної бригади, час та надані заходи 

первинної медичної допомоги, час доставки в медичний заклад, діагноз та хід лікування, 

виписний епікриз, дата виписки тощо; 

захищений обмін повідомленнями (голосовими, текстовими, файлами з різним 

розширенням);  

взаємодія з іншими системами (мережами) при пошуку пораненого. 

миттєве визначення свій-чужий в процесі виконання операції; 

спостереження за підлеглими групам і технікою практично в реальному часі; 

швидка синхронізація розвідданих між підрозділами; 
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миттєве віддання наказу та спостереження за його виконанням; 

інтуїтивно зрозуміла система навігації та оповіщення для підлеглих; 

моніторинг статусів кожної одиниці на полі бою; 

захищений канал зв’язку між підрозділами; 

можливість ефективної організації навчань [1]. 

Крім того передбачається побудова комплексної системи захисту інформації та 

цифрового підпису, що дасть змогу підтвердження достовірності наявних даних щодо 

пораненого або інших даних, внесених тією чи іншою особою. 

Функціональний склад ІС екстреної медичної евакуації наведений на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення підсистем ІС екстреної медичної евакуації. 

Підсистема оповіщення про поранених призначена для інформування посадових осіб 

медичної служби підрозділу про отримання поранення шляхом використання запиту на 

евакуацію відповідно до Військового стандарту «Спільна об’єднана доктрина з медичної 

евакуації», який розроблено на основі стандарту НАТО (STANAG 2546 – AJMedP-2) [2].   

Підсистема виявлення поранених (опційно) може бути включена в загальну систему 

при використанні додаткових технічних та програмних засобів та призначена для 

оперативного пошуку поранених на полі бою [2]. 

Підсистема ідентифікації пораненого призначена для встановлення (підтвердження) 

особи пораненого, основних медичних показників (групи крові, хронічних захворювань, 

непереносимості медичних препаратів тощо) шляхом використання електронної 

ідентифікаційної картки бійця.  

Підсистема оперативного управління призначена для забезпечення і реалізації 

безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами медичної служби 

(санітарами, екіпажами та засобами евакуації, медичними пунктами тощо) при виконанні 

ними завдань за призначенням [4].  

Геоінформаційна підсистема призначена для відображення рухомих та стаціонарних 

об’єктів медичного забезпечення, які беруть участь в екстреній евакуації поранених 

(технічних засобів евакуації, медичних пунктів підрозділів, польових шпиталів, закладів 

охорони здоров’я тощо) та координації їх дій.  

Підсистема підтримки прийняття рішення призначена для скорочення часу та 

підвищення обґрунтованості прийняття рішень на застосування відповідних засобів, які 

використовуються в системі екстреної евакуації поранених на полі бою.  

Інформаційно-довідкова підсистема призначена для інформаційної підтримки 

діяльності посадових осіб органів управління медичним забезпеченням за рахунок 

забезпечення їх довідковою інформацією з питань, пов’язаних з виконанням їх 

функціональних обов’язків [3]. 

Інформаційна система екстреної медичної евакуації 
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Рис. 1. Функціональний склад ІС екстреної медичної евакуації 
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Телекомунікаційна підсистема призначена для створення єдиного телекомунікаційного 

простору для роботи ІС, взаємодії підсистем шляхом використання наявних сил та засобів 

зв’язку.  

Підсистема захисту інформації є сукупністю необхідних, взаємоузгоджених 

організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів технічного та 

криптографічного захисту інформації, достатніх для запобігання навмисним чи ненавмисним 

спробам блокування інформації, порушенню її цілісності, конфіденційності або 

нав’язуванню хибної інформації. Захист інформації, яка обробляється в ІС, повинен 

здійснюватися шляхом застосування комплексної підсистеми захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю. 

Висновок. Впровадження екстреної медичної евакуації дозволить зменшити час на 

евакуацію поранених і, як наслідок, зберегти життя та здоров’я поранених 

військовослужбовців.  

Напрями подальших досліджень. ІС екстреної медичної евакуації може бути 

використана для підвищення ефективності евакуації поранених зі складу військових 

формувань України. 
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Скрипка А.А., Бондаренко Т.В., Мазниченко Ю.А., Прохорский С.И. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В статье раскрыты вопросы создания, назначение и возможности информационной 

системы экстренной медицинской эвакуации раненых из состава военных формирований 

Украины. Опыт, полученный при проведении АТО, свидетельствует, что военные 

формирования Украины, особенно в первые месяцы ведения боевых действий, претерпевали 

значительных безвозвратных потерь среди раненых в связи с невозможностью оказать им 

своевременную и необходимую медицинскую помощь. В условиях ведения боевых действий не 

всегда возможно оперативное предоставление информации в оперативно-диспетчерскую 

http://harris.com/
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службу (ОДС) центра экстренной медицинской помощи о факте получения ранения, место 

события, идентификацию раненого военнослужащего, характер ранения, особенности 

неотложного состояния раненого, вид помощи необходим для устранения негативных 

последствий такого положения для здоровья военнослужащего. Кроме того, ОДС будет 

затрачено время на выбор автомобиля экстренной (скорой) медицинской помощи, что 

находится ближе всего к месту происшествия и медицинского учреждения, которое сможет 

принять раненого и оказать ему необходимую помощь. Цена таких затрат времени может 

быть слишком высокой – человеческая жизнь. В статье рассмотрено одно из наиболее 

эффективных медицинских ИС на сегодняшний день – тактическую медицинскую систему 

сортировки, которая функционирует в вооруженных силах стран НАТО. Приведены 

результаты анализа состава и функциональных возможностей других медицинских ИС, 

которые свидетельствуют, что при создании этих систем использованы различные подходы 

и технические решения их построения. Каждая из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Существенным недостатком указанных медицинских систем является то, что 

в их состав не входит подсистема поддержки принятия решений, которая предназначена 

для сокращения времени и повышения обоснованности принятия решений, что является 

чрезвычайно актуальным в районах ведения боевых действий. В статье освещены вопросы 

необходимости и актуальности создания специализированной информационной системы 

(ИС). Приведен функциональный состав ИС экстренной медицинской эвакуации. Внедрение 

экстренной медицинской эвакуации позволит сократить время на эвакуацию раненых и, как 

следствие, сохранить жизнь и здоровье раненых военнослужащих. 

Ключевые слова: экстренная медицинская эвакуация, информационная система. 

 

Skrypka A.O., Bondarenko T.V., Maznychenko Ju.A., Prohors'kyj S.I. 

INFORMATION EMERGENCY MEDICAL CARE 

 

In the article the questions of creation, purpose and capabilities of information systems 

emergency medical evacuation of the wounded from the composition of military forces of Ukraine. The 

experience gained during the ATO, shows that military formations of Ukraine, especially in the first 

months of warfare, has undergone significant irrecoverable losses among the wounded in connection 

with the inability to provide timely and necessary medical care. In terms of warfare is not always 

possible to provide information in quickly-dispatching service (ODS) of the center of emergency 

medical aid on fact of his injury, event location, identification of the wounded soldier, the nature of 

injury, characteristics of the state of emergency the casualty, type of assistance required to eliminate 

the negative consequences of this situation for health of the soldier. In addition, ODS will be the time 

spent choosing a car emergency (emergency) medical care that is closest to the scene and medical 

facilities, which can take the wounded and provide the necessary assistance. The price of such time 

costs can be too high – human life. The article considers one of the most effective medical IP today – 

tactical medical sorting system, which functions in the armed forces of NATO countries. The results of 

the analysis of the composition and functionality of other medical IP, which indicate that when you 

create these systems used different approaches and technical solutions to build them. Each of them has 

its advantages and disadvantages. A significant disadvantage of these medical systems is that their 

composition is not part of the subsystem of decision support, which is designed to reduce the time and 

improve the validity of decision-making that is extremely relevant in areas of combat operations. The 

article highlights the necessity and relevance of establishing a specialized information system (is). The 

functional structure of IP emergency medical evacuation. Introduction emergency medical evacuation 

will reduce the time to evacuate the wounded and, as a consequence, to preserve the lives and health of 

wounded soldiers. 

Keywords: emergency medical evacuation, information system. 
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ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ  
 

У статті обгрунтована структура та проаналізовано функціональні особливості 

програмно-алгоритмічного забезпечення удосконалення системи оптико-електронного 

спостереження за рахунок оптимізації функціональних компонент. 

Опрацьований програмний додаток реалізує алгоритм відшукання оптимальних 

характеристик системи масового обслуговування, в якій протікає марковський випадковий 

процес з дискретними станами та неперервним часом. У результаті розробки отримано 

інформаційну систему автоматизації процедури задання можливих діапазонів зміни для густин 

ймовірностей переходів, ефективностей станів системи, можливих кроків їх зміни, задання 

функціональних залежностей значень густин ймовірностей переходів і ефективностей станів 

від вартості їх реалізації, задання гранично допустимого значення ефективності системи, 

реалізації функції оптимізації ефективності системи за зміною густин ймовірностей переходів, 

або за зміною ефективностей станів, або за реалізацією нових переходів між станами системи. 

Отримані результати дають можливість автоматизувати процес удосконалення 

системи оптико-електронного спостереження за рахунок оптимізації функціональних 

компонент. 

Ключові слова: інформаційна система, система оптико-електронного спостереження, 

система масового обслуговування, оптимізація, функціональні компоненти. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На даний момент для ДПСУ достатньо 

актуальним є завдання підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 

безпеки державного кордону. Це пояснюється складним і динамічним безпековим 

середовищем довкола України, а також зовнішніми викликами, що пов’язані з реалізацією 

зобов'язань в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України та імплементацією Порядку денного асоціації між Україною та 

Європейським Союзом [1]. Вирішення цього завдання, зокрема, пов’язане з проведенням 

подальших наукових досліджень у сфері безпеки державного кордону, модернізацією 

системи охорони державного кордону з урахуванням сучасних викликів і загроз, 

забезпеченням розвитку її інформаційної, оперативної, технічної та фізичної складових, 

створенням суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, 

впровадженням сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних 

технологій [1, 2]. 

Однією з важливих складових системи інженерно-технічного контролю державного 

кордону, удосконалення якої визначене пріоритетним документами [1, 2], є система оптико-

електронного спостереження (СОЕС). А отже, можливість вирішення сформульованого вище 

завдання залежить від можливості підвищення ефективності СОЕС. Саме тому цьому 

питанню була приділена увага в праці [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми та на які опираються автори. Визначений у [3] підхід щодо підвищення 

ефективності СОЕС через удосконалення її системи експлуатації обумовив проведення 

досліджень стосовно пошуку можливих шляхів такого удосконалення. Останні були 

окреслені в роботі [4]. А детальне дослідження одного з них, який базується на оптимізації 

функціональної компоненти, було проведене в роботі [5]. У цій роботі була здійснена 

постановка задач оптимізації характеристик системи масового обслуговування (СМО), 

запропоновано алгоритм, який може застосовуватись для їх розв’язування, а також на основі 

аналізу математичних методів, які реалізують окремі кроки алгоритму, обгрунтовано 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_001
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_001
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висновок про доцільність створення спеціалізованої інформаційної системи, що дозволяла б 

здійснювати оптимізацію характеристик СМО, загалом, і СОЕС, зокрема.. 

Мета статті. З урахуванням цього, метою даної роботи є дослідження можливості 

програмно-алгоритмічної реалізації розв’язання задачі удосконалення СОЕС за рахунок 

оптимізації функціональних компонент. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення мети вбачається за 

доцільне:  

здійснити аналіз наявного програмно-технічного забезпечення;  

визначити структуру інформаційної системи;  

встановити структуру модулів системи;  

оцінити можливий варіант реалізації додатку. 

Аналіз наявного програмно-технічного забезпечення. 

Спеціалізованих програм для аналізу характеристик СМО, не кажучи вже про їх 

оптимізацію, виявити не вдалося. Замість спеціалізованих програм можливим видається 

використання спеціальних математичних пакетів програм, які можуть дозволити вирішити 

поставлені задачі окремо. Після вирішення задач необхідним є об’єднання отриманих 

результатів і їх аналіз в єдиному комплексі. Найпопулярнішими серед таких програм є: 

MatLab; MathCad; Maple; Mathematica. 

Перевагами вказаних програм є наявність у них потужного математично-

алгоритмічного апарату. До суттєвих недоліків цих програм можна віднести те, що їх 

розповсюдження здійснюється за комерційними ліцензіями, а вартості програм є достатньо 

значними. Також недоліком програм є їх відносна складність. Однак найголовнішим і 

найсуттєвішим недоліком є те, що розв’язування досліджуваної задачі неможливе в 

інтегрованому вигляді. А отже, розв’язування складних задач слід “дробити”, після чого 

синтезувати загальний результат та інтерпретувати його. 

Наведене аргументує доцільність створення спеціалізованої інформаційної системи, яка 

б дозволяла розв’язувати сформульовану задачу. 

Розробка структури інформаційної системи. 

При цьому слід врахувати, що новий програмний продукт повинен мати наступні 

можливості: 

 задання розміченого графа станів для СМО, в якій протікає марковський випадковий 

процес з дискретними станами та неперервним часом, а також ймовірностей станів у 

початковий момент часу та ефективностей кожного стану; 

 побудову системи рівнянь Колмогорова та її розв’язування з візуалізацією 

результатів; 

 перевірку існування фінальних ймовірностей станів і їх пошук, а також знаходження 

ефективності СМО; 

 задання можливих діапазонів зміни для густин ймовірностей переходів 

 max
ij

min
ij

*
ij ; , а також можливих діапазонів для ефективностей станів СМО 

 max
i

min
i

*
i W;WW   і можливих кроків їх зміни; 

 задання функціональних залежностей значень густин ймовірностей переходів і 

ефективностей станів від вартості їх реалізації; 

 задання гранично допустимого значення ефективності заданеW  СМО; 

 реалізацію функції оптимізації ефективності СМО за зміною густин ймовірностей 

переходів  max
ij

min
ij

*
ij ; , або за зміною ефективностей станів СМО  max

i
min
i

*
i W;WW  , 

або за реалізацією нових переходів між станами СМО. 

Також система повинна мати простий і зрозумілий графічний інтерфейс, можливість 

введення початкових даних у декількох варіантах, можливість автономного вирішення 

окремих завдань визначеної задачі. 
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Для визначення оптимальної структури інформаційної системи слід врахувати 

постановку задачі. З її урахуванням, а також з урахуванням можливостей програмного 

продукту, що наведені вище, можна зробити висновок, що найдоцільнішою архітектурою 

програмного продукту буде архітектура незалежних компонентів, що керовані подіями. Дана 

архітектура буде найдоцільнішою, оскільки додаток не буде використовувати бази даних, 

отримуватиме всю інформацію з одного джерела, буде настільним додатком і головним 

джерелом інформації та виникнення подій буде користувач і його дії. 

В якості шаблону проектування доцільно прийняти шаблон «Модель-Контролер-

Представлення», як один з найкращих шаблонів, що дозволяють розділити візуальну 

частину, дані та бізнес-логіку [6]. 

Для визначення модулів, з яких має складатися програмний продукт, необхідно 

провести декомпозицію, наприклад, на основі використання концепції «чорної скриньки». 

Базові вимоги до програми зображені на рис.1  

 
 

 

Рис. 1. Перший рівень декомпозиції 

 

З базових вимог можна зробити висновок, що необхідними є наступні модулі: введення 

початкових даних; загальний аналіз характеристик; аналіз окремих характеристик; 

визначення оптимальних характеристик; математична бібліотека. 

Розробка структури модулів системи. 

Модуль «Введення початкових даних». 

Згідно окреслених завдань програмний продукт повинен мати декілька варіантів 

введення початкових даних. Після проведення аналізу математично-алгоритмічного апарату 

можна зробити висновок, що доцільним є введення початкових даних у наступних форматах: 

за допомогою розміченого графа станів; за допомогою матриці ваг, за допомогою системи 

рівнянь Колмогорова. При цьому, незалежно від обраного методу введення початкові дані 

будуть приводитись до загального вигляду та оброблятись однаково. Логіка роботи даного 

модуля буде цілком залежати від обраної мови програмування. 

Модуль «Загальний аналіз характеристик». 

Модуль призначений для комплексного аналізу характеристик СМО. Має отримувати 

інформацію від модуля введення початкових даних і проводити їх аналіз за допомого 

математичних алгоритмів, які будуть реалізовані в модулі «Математична бібліотека». Після 

проведення всіх необхідних обчислень даний модуль має виводити результат. 

Модуль «Аналіз окремих характеристик». 

Модуль призначений для аналізу окремих характеристик системи. Має проводити 

аналіз обраної характеристики з числа визначених у постановці задачі та виводити результат. 

Даний модуль виділений в системі окремо для того, щоб існувала можливість аналізу лише 

одного з аспектів системи. Для визначення окремих характеристик необхідним має бути 

введення лише тих даних, які необхідні для обчислення даної характеристики. Обчислення ж 

характеристик має здійснюватися за допомогою алгоритмів, визначених у модулі 

«Математична бібліотека».  

A0

Система аналізу 
характеристик систем 

масового обслуговування

Математичний 
апарат

Аналіз характеристик СМО

Можлива зміна 
характеристик СМО

Оптимальні характеристики СМО
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Модуль «Визначення оптимальних характеристик». 

Модуль призначений для визначення оптимальних характеристик системи. Для їх 

встановлення необхідним є введення можливих діапазонів зміни необхідних характеристик і 

функцій, що визначають їх вартісну залежність. Результатом роботи даного модуля має бути 

набір оптимальних характеристик системи з заданого діапазону їх зміни, визначених згідно 

обраного критерію. 

Модуль «Математична бібліотека». 

Модуль має реалізовувати необхідні математичні алгоритми для вирішення завдань, 

окреслених у постановці задачі.  

Проектування кожного модуля згідно його призначення передбачає встановлення 

діаграм класів, варіантів використання, послідовності та кооперації для варіанту 

використання. 

Загальна діаграма класів може бути оцінена з рис. 2. 

 

MathematicalLibriary

OptimizationController

Complex
(f rom MathematicalLibriary )

FunctionParser
(f rom MathematicalLibriary ) IRootsOfLinearEquation

(f rom MathematicalLibriary )

AnalizController

ISolvingSDE
(f rom MathematicalLibriary )SetEquations

(f rom MathematicalLibriary )

MatrixPath
(f rom MathematicalLibriary )

FindShortestPaths
(f rom MathematicalLibriary )

ResultSDE
(f rom MathematicalLibriary )

Matrix
(f rom MathematicalLibriary )

WrapperResult

MatrixWeight
(f rom MathematicalLibriary )

Function
(f rom MathematicalLibriary )

SortedCollection
(from MathematicalLibriary)

WrapperThreadData

ViewAnaliz

ViewOptimization

ViewResultOptimization

ViewDufRiv

ViewPolinom

IRootsOfPolinom
(f rom MathematicalLibriary )...)

ViewLinearEquations

ViewShortestPath

 
 

Рис. 2. Загальна діаграма класів 

 

Діаграма варіантів використання згідно сформульованих у роботі задач зображена на 

рис. 3. 

Вирішення окремих етапівЗагальний аналіз характеристик 

СМО
Користувач

Пошук найкоротших шляхів

Вирішення системи лінійних рівнянь

Вирішення системи диференційних 

рівнянь
Вирішення поліному

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

Визначення оптимальних 

характеристик СМО

<<extend>>

 
 

Рис. 3. Діаграма варіантів використання 

 

Призначення кожного з класів, зображених на діаграмах рис. 2, 3, є таким, що 

реалізується функція відповідного модуля. 
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Діаграма послідовності та діаграма кооперації для варіанту використання окремих 

модулів наведені на рис. 4, 5. 

 : Користувач : Користувач
 : ViewOptimization : ViewOptimization  : ViewResultOptimization : ViewResultOptimization : OptimizationController : OptimizationController  : WrapperThreadData : WrapperThreadData  : SortedCollection : SortedCollection  : WrapperResult : WrapperResult

Введення даних для оптимізації

Запис даних для оптимізації в спецальний клас облонку

Створення спеціальної колекції для зберігання результатів

Передача даних для оптимізації

Створення обєкту WrapperResult для збереження результатів

Формування всіх можливих варіантів характеристик СМО та визначення які з них підпадають під вимоги

Запис варінтів характеристик які  задовільняють вимоги

Запис характеристик та їх сортування за обраним критерієм

Створення форми для виведення результатів

Виведення результатів

 
 

 

Рис. 4. Діаграма послідовності для варіанту використання «Визначення оптимальних 

характеристик СМО» 

 

 : Користувач
 : ViewShortestPath  : FindShortestPaths

 : MatrixWeight
 : MatrixPath

5: Знаходження найкоротших шляхів та запис їх у MatrixPath

1: Ввдення початкових даних

2: Створення матриці ваг та її заповнення на основі початкових даних

3: Передача MatrixWeight

6: Передача MatrixPath

4: Створення MatrixPath

 
 

Рис. 5. Діаграма кооперації для варіанту використання «Пошук найкоротших шляхів в 

орієнтованому графі» 

 

Деталізована діаграма класів модуля «Введення початкових даних» наведена нижче на 

рис. 6.  
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Рис. 6. Деталізована діаграма класів модуля «Введення початкових даних» 

 

Для розробки програмного продукту, структура якого оцінена вище, доцільно 

застосувати мову програмування C# та технологію WPF (Windows Presentation Foundation). 

Однією з найбільших переваг WPF є спосіб чіткого відокремлення зовнішнього вигляду від 

поведінки додатку Windows [7]. Також до переваг даної технології відноситься гнучка 

система компоновки елементів, що дозволить додатку автоматично підлаштовуватися під 

різні розширення екрану персональних комп’ютерів без зайвих затрат на кодування. 

Найголовнішою перевагою технології WPF є використання технології DirectX для 

відображення будь-яких графічних елементів, що дозволяє більш ефективно 

використовувати ресурси персонального комп’ютера.  

Середовищем розробки інформаційної системи доцільно обрати Microsoft Visual Studio 

2013, як одне з найпотужніших середовищ розробки для мови С# та технології WPF [8].  

Застосування вибраної мови програмування C# та технології WPF дозволяє реалізувати 

завдання, що описані вище. Фрагмент такої реалізації, як приклад, відносно класу 

«SystemLinearEquation» модуля «Математична бібліотека» у вигляді лістингу програми 
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можна оцінити нижче. 

 

<Window x:Class="SPAQS.SystemLinearEquation" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        Title="Система лінійних рівнянь" Height="300" Width="550" 
MinHeight="300" MinWidth="550"> 
    <Grid> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition/> 
            <RowDefinition/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="3*"/> 
            <ColumnDefinition Width="*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <DataGrid Name="DGLeftPart"></DataGrid> 
        <DataGrid Name="DGRightPart" Grid.Column="1"></DataGrid> 
        <StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="1"> 
            <TextBlock>Кількість рівннянь</TextBlock> 
            <TextBox Name="countEquation" 
TextChanged="count_TextChanged">2</TextBox> 
            <TextBlock>Кількість змінних</TextBlock> 
            <TextBox Name="countX" 
TextChanged="count_TextChanged">2</TextBox> 
            <Button MinHeight="20" 
Click="Button_Click">Розрахувати</Button> 
        </StackPanel> 
        <RichTextBox Name="RTBresult" Grid.Row="1"></RichTextBox> 
    </Grid> 
</Window> 

 

 

Оцінка можливого варіанту реалізації додатку. 

Результати роботи додатку, що опрацьований авторами та відповідає визначеним вище 

структурам інформаційної системи і модулів системи, можуть бути оцінені з рис. 8-14. 

Робота додатку продемонстрована для початкових даних, які наведені нижче на рис. 7 і в 

табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 
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142 
 

Таблиця 1 

Ймовірності станів у початковий 

момент часу 
1p10 

, 
0p20 

,
0p30    

Прибуток, який приносить система в 

одиницю часу, перебуваючи в різних 

станах (ефективність станів) 

10W1  , 20W2  , 5W3    

Можливі діапазони зміни для густин 

ймовірностей переходів 

 max
ij

min
ij

*
ij ; , 

 7;3*
12  , 1step 12   

 4;1*
13  , 1step 13   

 9;5*
23  , 1step 23   

 5;2*
31  , 1step 31   

 

Можливі діапазони зміни для 

ефективностей станів СМО 

 max
i

min
i

*
i W;WW   

 15;5W*
1  , 1stepW1   

 25;15W*
2  , 1stepW2   

 7;3W*
3  , 1stepW3   

 

Функціональні залежності значень 

густин ймовірностей переходів ij
  

від вартості їх реалізації x  

x12 
,

x13 
,

x23 
,

x31   

 

Функціональні залежності значень 

ефективностей станів iW  від 

вартості їх реалізації x  

x2W1 
,

xW2 
,

x3W3    

Гранично допустиме значення 

ефективності заданеW  СМО 

Випадок 1 – 10Wзадане  . 

Випадок 2 – 9Wзадане  . 

 

 

 
 

Рис. 8. Стартова сторінка, яка визначає можливість вибору варіанту задання розміченого 

графа станів для СМО, в якій протікає марковський випадковий процес з дискретними 

станами та неперервним часом (досліджуваної СМО), а також ймовірностей станів у 

початковий момент часу та ефективностей кожного стану (з необхідними початковими 

даними) 
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Рис. 9. Варіант задання розміченого графа станів для досліджуваної СМО з необхідними 

початковими даними на основі застосування орієнтованих графів (перший варіант задання) 

 

 
Рис. 10. Результат аналізу характеристик СМО при першому варіанті задання розміченого 

графа станів для досліджуваної СМО 
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Рис. 11. Розгорнутий результат аналізу характеристик досліджуваної СМО 

 

 
 

Рис. 12. Задання можливих діапазонів зміни для густин ймовірностей переходів, 

ефективностей станів СМО, можливих кроків їх зміни, функціональних залежностей значень 

густин ймовірностей переходів і ефективностей станів від вартості їх реалізації, гранично 

допустимого значення ефективності СМО, вибір критерію оптимізації характеристик СМО 
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Рис. 13. Результат оптимізації характеристик СМО для випадку 1 (див. інформацію табл. 1) 
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Рис. 14. Результат оптимізації характеристик СМО для випадку 2 (див. інформацію табл. 1) 

 

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження авторами 

проаналізована можливість програмно-алгоритмічної реалізації розв’язання задачі 

удосконалення СОЕС за рахунок оптимізації функціональних компонент. Дослідження 

стосувалося аналізу наявного програмно-технічного забезпечення, визначення структури 
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інформаційної системи, встановлення структури модулів системи, реалізації програмного 

додатку.  
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ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ 

 

В статье обоснована структура и проанализированы функциональные особенности 

программно-алгоритмического обеспечения совершенствования системы оптико-электронного 

наблюдения за счет оптимизации функциональных компонент. 

Разработанное программное приложение реализует алгоритм отыскания оптимальных 

характеристик системы массового обслуживания, в которой протекает марковский случайный 

процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Результатом разработки 

является информационная система, позволяющая автоматизировать процедуру задания 

возможных диапазонов изменения для плотностей вероятностей переходов, эффективностей 

состояний системы, возможных шагов их изменения, задания функциональных зависимостей 

значений плотностей вероятностей переходов и эффективностей состояний от стоимости их 

реализации, задания предельно допустимого значения эффективности системы, реализации 

функции оптимизации эффективности системы по изменению плотностей вероятностей 

переходов либо по изменению эффективностей состояний либо по реализации новых переходов 

между состояниями системы. 

Полученные результаты дают возможность автоматизировать процесс 

совершенствования системы оптико-электронного наблюдения за счет оптимизации 

функциональных компонент. 

Ключевые слова: информационная система, система оптико-электронного наблюдения, 

система массового обслуживания, оптимизация, функциональные компоненты. 
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ALGORITHMIC SOFTWARE SYSTEM IMPROVEMENT OPTO-ELECTRONIC 

SURVEILLANCE BY OPTIMIZING THE FUNCTIONAL COMPONENT 

 

The article analyzes reasonable structure and functional features of the software and algorithm 

software system improvement opto-electronic surveillance by optimizing the functional component. 

Worked out software application implements the algorithm for finding the optimal characteristics 

of a queuing system, which runs Markov random process with discrete states and continuous time. As a 

result of Development Information System automation of procedures setting possible range of change for 

the probability density conversion efficiencies of the system, possible steps to change default functional 

dependencies values of the probability density transitions and efficiencies states of the cost of their 

implementation, setting the maximum acceptable value system efficiency, implementing features 

optimizing the efficiency of the change in the probability density transitions, or changes in the 

performance of states, or the implementation of new transitions between states of the system. 

The results make it possible to automate the process of improving the system of optical-electronic 

surveillance by optimizing the functional component. 

Keywords: information system, the opto-electronic monitoring, queuing system, optimization, 

functional components. 
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RISK ASSESSMENT OF VIRTUAL ENTERPRISES 
 

Virtual Enterprise is a new type of economic activity that combines the traditional business risks 

and risks of the virtual space.The article describe the classification of virtual enterprises risks which gave 

the possibility to define three main groups of risks and they causes; to build the mathematical model of 

traditional economic indicators with risk account; to use the volatility index to Internet market for 

assessment of virtual enterprises risks and identify the demand, supply and the price on the commodity. 

The model and the method of using the volatility index illustrated by practice examples.  

Keywords:virtual enterprise, risk assessment, mathematical model, volatility index, Internet market, 

risk indicator, risk cause. 
 

Introduction. Internet economics is a new scientific and practice area which develops very 

quickly and the theory is not only ahead of reality but does not exist in enough volume. Many 

virtual enterprises start in the world every day; each organization has its website and realizes the 

activity in Internet in different forms beginning from sample advertising to commercial, finance, 

learning, political forms. There are many books and articles about transforming the principles, 

forms, types and structures of traditional firms and organizations when they transfer their activities 

into Internet (see, for example,Davidow& Malone,1992; Filos&Banahan, 2001; William, 2006). 

Moving to the Internet many economic activities served as the basis for the creation of virtual 

enterprises, producing primary network product - the information and carrying out trade and 

service, including financial functions (Beddle,2010). Internet has changed the demand for goods 

and services, expanded the proposal; user-consumer has involved in the production process, has 

allowed  to personalize consumers, to take into account their wishes and meet the diverse needs, by 

the way of making products to order and selecting them from a huge range of products (Strauss & 

Frost, 2011).The Internet is a factor of development individual entrepreneurship and small business, 

as well as infrastructure and space for its operation.This business is largely corresponds to the 

traditional in terms of content, but has a number of features related to the virtual environment that 

imposes certain requirements and restrictions on its success (Fellenshtein, 2000).  

Despite the positive effect of the Internet on social and economic processes, new types of 

risks for both entrepreneurs and consumers (Kumar & Harding, 2011).These risks examined in the 

literatureand there are manyrecommendations of management on the business risks of virtual 

enterprises (Ponis, 2010).However, currently there is no common point of view on the virtual 

enterprise as economic actors on the Internet, the mechanisms of their functioning and risk 

management because cyber-attack and other risks change very quickly. Necessary to solve several 

problems as to systematize the virtual enterprises risks, to find the causes and roots of each group of 

risks, to define the characters of virtual enterprises and their risks, methods and instruments of 

risk’s evaluation.  

Risk’s factors of virtualenterprises. A virtual enterprise locates in the high risks area, 

because it exposed to both traditional commercial risks and risks of the virtual environment. All 

businesses for normal and successful work should be stable and for virtual enterprises which works 

in the Internet there are special principles of stable. These principle help to manage the e-commerce 

enterprise (Apatova&Malkov, 2013). 

1.Whole system, which is an enterprise, may be in a state in which the strategic goals of 

development realized, regardless of the impact of internal and external factors. 

2.The internal factors need to include those risk factors that reduce the sale, including 

technical failures of computers and networks, databases and violations of software errors, violation 

of terms of purchases and sales, failures in service delivery. 

3.The impact of external factors shaping introduced by external risks manifested in the actions 

of competitors to win more of the market (expansion of the range of goods, lower prices, additional 

services, expansion of payment options products, the introduction of discount systems, etc.), 

changes in legislation or tariffs delivery. 
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4. It is necessary to introduce a system of assessments, indicatorsfor destabilizing factors, as 

well as some integral index - the signal of economic stability violations of the enterprise. 

5. The management of virtual trade enterprise includes the following functions: assessment of 

economic sustainability, simulation and analysis of the indicators, the formation of the optimal 

range. 

The control must be included in the management of all elements of the enterprise, including 

financial unit, event marketing, and communications with customers, logistics operations and 

security. 

Business process models of the virtual trading companies allow you to track different streams, 

especially trade, financial and information, and manage them.The main role in the development 

strategy of trade enterprise plays a commodity policy, including assortment, logistics and 

pricing.Trade policy is a sequence of control actions that govern the formation of optimal 

commodity production enterprises and the implementation of the interests of owners and 

employees.Trade policy provides a stable enterprise competitiveness in the market.The basic 

principles of commercial policy are the integration of the management of all business units, focus of 

the competitive environment, the consistency of all kinds of resources, flexibility, control and 

timely prioritization. 

Organization of commodity flows associated with the formation and use of inventory, supply 

chain organization. In the traditional trade inventories using several indicators: the retail turnover 

volume (or value) of inventories, the profitability of inventories, sales profitability etc. The 

advantage of virtual stores is that they usually do not have large warehouses, logistics chains 

formed in the course of execution of orders of customers shopping, speed of delivery the product to 

the buyer often depends on the availability of his stock and by the coordinated work of all 

participants in the chain, from the manufacturer required product. Often it is a question of buying 

durable goods or garments and accessories, in this case, the buyer is satisfied with the expectation 

of a few days, or even weeks, which allows the seller to contact the supplier or manufacturer and 

make an additional order.The goods flow is very dynamic, as opposed to its traditional 

understanding of where the goods first be distributed to sale outlets, and then must be expect that 

they will be sold out. The goods flow and working capital change their parameters, in the virtual 

stores they are  minimized and become more dynamic, as opposed to the traditional trade,  the risk 

of excess inventories is minimizing and do not need a large number of parameters to optimize the 

flow of goods. Working capital, which means as a characteristic of the turnover of resources in the 

enterprise, represents funds invested in assets. The working capital also minimized in the process of 

minimizing the assets of virtual trading enterprise.This is possiblebecause to start an Internet store 

in some cases, the necessary equipment is a computer and a modem to connect to the Internet, and 

with the development of mobile communication may be sufficient (in extreme cases), and the 

mobile phone.  

There are features of the organization of supplies in the system of Internet commerce, 

communication of all subjects of the logistics chain, which operates as a virtual company with 

several agents, including direct suppliers (manufacturers), transport companies, banks, customers 

and the Internet as a computer network infrastructure. Managementof the procurement process is an 

important element inthe traditional trade. The traditional tradedecides the following tasks:building 

relationships with customers, identify target groups, retention the contingent of customers, meet 

their economic interests; building relationships with suppliers of goods, security of supply by the 

partners, the satisfaction of all participants in the supply chain; forming relationships with creditors, 

minimizing the cost of capital sources, ensuring efficient use of working capital.Internet trade was 

very dependent on providing a network connection, a dedicated lines and modems until the advent 

of mobile phone. The benefits of trade using mobile to connect to the Internet, are the following: 

universal access, localization, personalization, flexibility and ease of use, data portability and speed 

product payments. 

In modern enterprises, an important management objective is to manage information flow 

particularly important solution to this problem is for the virtual enterprise. Management of 
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information flows of virtual enterprises allows, first, to save time, which in modern conditions is 

one of the main factors of competitiveness.This achieved by combining into a single stream of 

goods and information along the entire supply chain from manufacturer to consumer.Information 

flow defined as a set of documented indicators reflecting the dynamics of the movement of material 

and financial flows. The operation of such flow system can achieve a compromise between 

centralized and decentralized procurement management, which leads to lower costs.The special 

management system of the informational flows is necessary for the control the time factor as a new 

production factor and the information whenis separated from the physical flows can be itself a 

product or service. This is particularly evident in Internet trading when the buyer has the 

opportunity to assess the quality of the goods only according information provided  him , including 

it can compare prices and detailed information about the product in different stores.In this case, the 

buyer get primarily an information service, and only after the decision about purchase, the process 

of transaction starts. This service is provided free of charge to the buyer, but  further purchases in 

the virtual store depend on its quality. 

Competitiveness issues are relevant to all companies, including shopping for traditional 

enterprises and virtual. The first step in the development of the trading company is entering the 

market, overcoming related barriers. These barriers are customs tariffs, tax system, interest rates 

and   market infrastructuredevelopment.For virtual enterprise, these barriers can be important, but 

for it, the nature-geographical and environmental barrier factors are insignificant because space 

action of virtualenterprise has no physical boundaries and virtual enterprises do not cause damage to 

the environment in terms of environmental barriers.Really, no significant barriers are at the regional 

scale and other local barriers or in the level of market concentration and the degree of 

substitutability of goods. 

From market’s risks for the virtual enterprise are commercial risk as the risk of trading 

activity and the impact of the risks of competition.Virtual enterprises have good competitive 

potential, which consists of an innovative, social and economic potentials and the potential of 

information technology.Effect of scale, which is working for Internet trade, makes it possible not to 

take into account the impact of factor of competitive environment. 

One of the factors affecting the stability of the virtual trading enterprise is its advertising, 

which is a showcase of online store, as well as brief banners on other websites. Management of 

Internet advertising - is one of the elements of marketing not only virtual, but for traditional 

businesses. 

Marketing in virtual trade enterprises including logistics and communications functions. 

Marketing software regards goods, prices, sales promotion, marketing; logistical support covers 

issues of needed goods, the required quantity and quality, minimize costs, required time, place and 

the necessary consumers.The use of Internet technologies in marketing allows to communicative 

functions (advertising, branding the web, public relations, customer support, provide feedback to 

the target audience),marketing of goods and services.Marketing communications are the mechanism 

of production and transmission to the target audience the content of the information necessary to 

form dynamic support and a positive image of the manufacturer (or sales agent of the market). 

Internet technologies in marketing activities have three groups of functions.  

1. Customer service (commercial communications, electronic consumer survey, monitoring 

visits to the site server or virtual enterprise, sent questionnaires). 

2.Communication (advertising and promotion products, advertising campaigns, support for 

consumer testing of new products to the organization of feedback from customers). 

3.Sales and logistics functions(sales via the Internet shops, Internet sales sites of 

manufacturers, sales through Internet portals).E-sale is the process of establishing an online 

interaction with a potential buyer for the transfer of the ownership of the goods and the physical 

transfer of goods. For the implementation of these two actions is necessary to realize several steps. 

First, to conclude an agreement with the buyer for the sale and payment of goods or services. 

Second, to provide the customer with the necessary information with fixing it on the server of the 

virtual trade enterprise. Third, to track the process of delivering the goods to the buyer as from the 
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seller and from the buyer. Forth, support the payment through online payment systems and fifth, 

delivery of the goods. At each stage of the transaction with the buyer exist mutual risks: for the 

seller there are the risks of supply disruptions, non-receipt of payment from the buyer and for the 

buyer - receiving the product which nonequivalent his image (size, color, quality, specifications, 

etc.), removal of extra money from the account when paying goods and other types of risks. 

Analyze of business activity in the computer network and features the work of virtual trade 

enterprise leads to the conclusion of the main sources of risks inherent in the economic processes 

and data objects. The following main causes of each kind of business risks allow their means of 

control, including the prevention and minimization. 

Causes of information risks. Information on the electronic site of the seller may not be 

accurate. License, copyrights, trade secrets can be stolen because of unauthorized access to the site 

of the seller. Following unauthorized access to the seller's site the information about customers, 

suppliers, and payroll and so on can also be stolen or deliberately spoiled, and then be posted on the 

Internet or sold to competitors. Information contained on the website of the seller, may violate laws 

of other countries (for example, the similarity of the names of companies, names, etc.). Information, 

which has been introducedby customers with plastic cards, can be intercepted and used for personal 

gain. Intellectual property leakage may occur due to the transition of the virtual enterprise workers 

to competitors. 

Causes of technological risks.Negligence and errors in the design, as well as for programming 

the website of the seller. Unauthorized access to the site of the seller. Infecting virus the software of 

seller is a result of cyber-attacks. Crash the server your Internet service provider. Interception by a 

third party, such as a plastic card buyer introduced by the client code and the card number when 

purchasing online seller. Inadequate of speed of seller server to receive and data processing. 

Outdated hardware and software and as the result is the inability of seller’s server to process 

incoming applications ofclients. Wrong e-commerce integration with the internal base of the 

company.Improper integration of e-commerce with the internal management processes of the virtual 

enterprise.Poor site design, leading to long loading of the site and the difficulty of finding the 

necessary information. 

Causes of business risks. Legal risks associated with the use of information that may violate 

the laws of other actors both traditional and virtual marketplace. Risks associated with the site 

developers to pay the seller (payment was not fixed in the contract, or not detailed). Lack of 

financial resources to support the site of the seller. Negative impact on the business because of the 

transition of personnel to competitors, Changes in relationships with suppliers: access to 

information, commodity mass distribution strategy, marketing tactics.Lack of mass of commodities 

due to poor interaction with suppliers. High costs for the delivery of goods and the distribution of 

the mass of commodities. The inconvenience of returning the goods by the client is a result of lack 

of coordination with customers.Inability to control the temporary cyclical commodity mass due to 

incorrect miscalculations turnover ratio. Risks associated with the vulnerability of the site name of 

the seller, as others can already use this name. Improper integration of e-commerce with the internal 

management processes within the company.Lack of integration of e-commerce channels of delivery 

of goods from suppliers. 

Many of the risks of the two above-stated groups are interlinked and they tend to repeat. A 

characteristic feature of these risks is their immediate importance for the Internet trade, but these 

risks also apply to business is e-commerce, but because at the present stage of development is 

traced a clear relationship between business and e-commerce, then these risks are common. 

Methods for assessing business risks of virtual enterprises. The main problem of 

enterprises in the face of uncertainty is risk management, which requires a risk assessment, 

development of methods and models of management. 

When assessing the risks using various methods, including the construction of a decision tree 

with predictable risk factors, the construction of econometric risk factors and obtain an integrated 

numerical evaluation, expert risk assessment, options for its occurrence and management, 

theoretical-game approach. 
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In order to more fully characterize the risks and their level (degree), it is necessary to build a 

system of hypotheses with alternative solutions, which in ideal  can be turned into an expert system 

for the entrepreneur.Only a specialist in the field of Riskology may carry out this conversion 

because first, the system of hypotheses requires the testing on truth, then it will be the process of 

alternatives development to the use of economic and mathematical methods and models. As 

suggested A.V. Sigal (Sigal,2014), risk management carried out according to the following 

conceptual scheme: the qualitative analysis - quantitative assessment - accounting and risk 

management decision-making.Quantitative analysis uses techniques such as analogies method, 

sensitivity analysis, risk analysis of losses, the method of simulation, statistical methods, expert 

estimates.Game-theoretic modeling of economic risk more accurately reflects the economic and 

market situation where the interests of the parties are not the same, and there is no need for undue 

risk. 

The main feature of Internet trading is that it is performed in real time at any time and in any 

geographic location.In this regard, the corresponding software must maintain a dialogue with the 

user automatically, creating the appearance of an open shop with traditional retailers.Direct 

marketing channels for virtual trade companies - is, above all, telemarketing, using the Internet and 

mobile communications and interactive marketing, but  are also traditional channels: the individual 

sale, but with the use of customer databases, marketing by e-mail or social computer networks, 

marketing through electronic catalogs and traditional information products.The advantages of 

Internet technology in telecommunicationshave the following characteristics. First, timely (almost 

instantaneous if no faults or overloads lines) delivery of relevant information to any place. Second, 

simultaneous centralization and decentralization; third, the possibility of decision-making at all 

levels of the management hierarchy; forth, the possibility of rapid revision and updating of plans 

and programs; fifth, receiving and sending information not only from the workplace; sixth, 

interactive contact with potential buyers and production partners. 

Commercial communication effectiveness can be evaluateon the following criteria 

(Lebedenko,  2008):  

1. Profitability (profitability of promotion and return on assets).  

2.Sales (growth rates of the average monthly turnover volume of purchases in monetary 

terms, the frequency and amount of purchases) income (revenue dynamics and the level of sales).  

3.Market share (market share in the number of sales of goods and the proportion of regular 

customers). 

4. Earnings (the size of the gross income). 

Overall indicators of communicative efficiency of an electronic resource may be as follows. 

On the technological norms the indicators mean, first, the concordance the name of the site its 

thematic focus. Second, the ease of finding resources on the network, third, the speed of access to 

the resource, forth, the price of hour job site,  fifth, the speed and qualities of pages load and its 

open ability (opening speed, matching the page link, completeness represented on this website 

information, the opportunity to return to the previous or home page).The content indicators of the 

information provided in the site are accordance it to the intended audience and purpose of the site; 

lack of grammatical and stylistic errors; completeness and accuracy of the information filed; timely 

periodic updating of data, their relevance and more information is available.On the criterion of 

navigation: the logical structure of the site organization, correct references and correspond to the 

contents, usability navigation.By design criteria: the quality of graphics and its load; accordance for 

marketing objectives the line style and color; ease of page layout, efficient use of page space; 

lightness perception interface and text.Interactivity criteria: the presence of contact information, a 

variety of communication options; the availability of additional services (forums, chat rooms, 

conferences, guest books, surveys); assistance to users (virtual managers and salespeople are able to 

give advice on the choice of the goods); responsiveness to customer requests; various forms of 

payment for the goods and their delivery.These criteria are universal for all virtual trading 

companies and can use for qualitative and quantitative assessment of its work, planning and 

adjustment activities at any stage. 
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In the activities of the virtual trade enterprise also important  the marketing based on 

relationships, which allows you to build long-term relationships with customers in order to increase 

the duration of their life cycle and increase the level of satisfaction from the goods or services 

received.The virtual relationship of seller and buyer involved factors such as equality, support for 

constant dialogue, mutual trust, and mutual benefit. The added value of goods or services is created 

in the course of the relationship; the buyer becomes the follower of the virtual trading company, its 

brands and, as a result, participates in advertising of goods or services, but the e-shop.  

Agents of advertising services market are the advertisers, advertising producers, distributors 

and consumers of advertising, but in the case of Internet advertising a software package is also 

included and  facilitates the work of the first three groups of agents.Internet advertising is a means 

of marketing communications in an interactive environment it has an impact on consumer 

awareness, ensure their needs for goods or services, changes the behavior of the buyer in respect of 

the goods and leads to its acquisition. Advertising is classified on the following signs. First, the 

basis of the breadth of coverage of the target audience. Second, the type of presentation of the 

advertising information and the area occupied by it (the banner on the screen), third, a method of 

influence on the consumer, forth, the effect of the duration of the viewing of advertising, fifth, the 

supplying technology, the position on the website and the method of contacting the consumer 

advertising. 

When managing Internet advertising and interactive communications implementation must 

take into account the specifics of Internet users, their knowledge of other goods and on similar 

products of other commercial enterprises, greater openness of new products, preference the value of 

the cost of goods or services.Consumer behavior - it is their action aimed at obtaining, consumption 

or using of goods or services, taking into account their prices and personal incomes.The consumer 

behavior - namely, the Internet user, depends on a number of new factors, and differs from the 

consumer behavior in the traditional trade in the context of a virtually unlimited choice.The 

stereotypes of consumer behavior to be followed by the sellers, it is necessary to take into account 

their dynamic change, identify patterns of change, to fix the situation, in which the changes 

consumer behavior and keep track of the turning point in their behavior. Databases of Internet  

store, which store the acquired specific consumer goods, time and frequency of their purchases, 

money spent, as well as personal data that ask many sellers, registering buyers play a role in 

predicting consumer behavior.The stored information about each buyer, the history of his 

purchases, information about age, sex, allow the seller to do his personal proposal, congratulate the 

holidays and present gifts.This trade policy is only possible under the conditions of use of modern 

information technology and the Internet it allows to achieve maximum efficiency of the enterprise, 

forming a stable positive relationship with customers.There is almost impossible a conflict between 

buyer and seller in the virtual environment, interpersonal hostility, which reduces the risk of 

communication, forms a friendly way both the buyer and the seller. 

Creation of a virtual enterprise is an innovation and investment project, for manage risks they 

can be divided into three groups of risks.They are violation of the partners of their contractual 

obligations,market risks and other risks, including new technologies and political risks.The first 

group of risks are into account in the discount rate, the project's revenues and expenses. This group 

of risk will affect in different ways: to assess the loss of income is necessary to consider the 

likelihood of breach of contract on the part of partners and the share of the budget, which is lost in 

the event of a risk.These risks evaluated by the expert or probabilistic methods.The second group - 

market risks, they can be taken into account in the project scenario analysis, which is based on the 

use of probability theory and mathematical statistics methods and involves a numerical definition of 

the values of individual risks and the risk of the project as a whole.Costs for other risks may be 

considered as a risk premium. The proposed approach for virtual enterprises requires a number of 

regulations, including insurance risks of economic activities in the Internet virtual environment, the 

government classification of the Internet business, monitoring of transactions and payments with 

the use of information and communication technologies.There are various investment processes 

management concepts, one of which is a project-based approach, considering the movement of 
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investment cash flows, taking into account risk. This allows you to build a predictive model for the 

implementation of the volume of sales, optimize capital investment, project risk assessment. 

There are four stages of analysis investment risks (Glebova, 165).The first stage - is 

forecasting sales to formalize uncertainty.The second step is to assess the investment risk, taking 

into account the current activities of the individual investor's tolerance. The objective of this phase 

is to determine the optimal pricing strategy of the enterprise for specific conditions. The 

optimization criteria are, on the one hand, to minimize the risk of claims, and on the other - the 

maximization of revenue.The third stage of the methodological approach includes calculation of the 

risks of investing in the current activities of the company to introduce new production technologies 

using the methods of scenario analysis and simulation.The fourth stage takes into account the risk of 

the formation of the optimal structure of portfolio sales. The variance of sales for each product can 

use also as a risk indicator.This technique is used and convenient for virtual enterprises, because the  

using information technology can automatically records sales in any given period of time, allows us 

to calculate the risk index to represent him in visualized form of, for example, in the form of a 

graph, that contributes to the rapid and accurate management decisions for entrepreneur or a 

partner. 

Economic risks evaluation. The economic risks of virtual enterprises can be simulation with 

main following elements of model.   

1. Economic and statistical model of the risks of external nature, which include the 

uncertainty of the macroeconomic business development strategies, unforeseen changes in 

legislation, changes in the foreign policy of the state, changes in demand for goods and services.  

2. Modelling the impact of emergencies on the activities of the company, made on indicators 

of economic stability, the simulation of market and financial risks, based on multivariate analysis. 

These models allow us to evaluate internal and external risks of virtual enterprises. 

We have analyzed the activities of five commercial enterprises operating in the computer 

network of the Internet as a virtual enterprise. The main factors of their activity were determined: Y 

- income, x1– cost price of products, x2 - working capital, x3 - trading margin, x4 - advertising costs, 

x5 - the number of employees. For each factor the group of experts from among business leaders 

was define the risk as a parameter in the range from 1 to 10 ( 10 is the highest risk).Risk of income 

in the virtual enterprise has been estimated at 6 points, the risk of cost price of products has 9 points 

(the highest), working capital – 8, trading margin – 5, advertising costs – 7 and the number of 

employees - 5. To calculate the significance of the data factors averaged and normalized (Table 

1).The calculated correlation coefficients between pairs of factors and the value of the function 

(Table 2) have shown a high correlation factor, which makes it impossible to build a single linear 

regression equation for the function of the income of all factors. Therefore, we have constructed a 

regression equation for each pair of factors (see table 3), t-statistics calculated for each factor and 

coefficient of determination R2 for each equation.In the results of calculations, the significant 

factors were the cost price of products and working capital. 

Table 1 

Normalized values of factors 

Years/factors Y x1 x2 x3 x4 x5 

2006 0.69396 0.83036 0.79406 0.6 0.58294 0.72727 

2007 0.7353 0.9053 0.86006 0.6 0.90225 0.80909 

2008 1 1 1 1 1 1 

2009 0 0 0 0 0 0.14242 

2010 0.38002 0.26118 0.29281 0.6 0.20306 0.18182 

2011 0.40763 0.31124 0.33689 0.6 0.26789 0 

2012 0.48767 0.45634 0.46468 0.6 0.31804 0.03333 

2013 0.24262 0.01207 0.07342 0.6 0.49542 0.03333 
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Table 2 

Correlations between factors 

 

  Y x1 x2 x3 x4 x5 

Y 1 0.95859 0.97479 0.84147 0.8863 0.83894 

x1 0.95859 1 0.99797 0.65694 0.84297 0.89785 

x2 0.97479 0.99797 1 0.70297 0.85876 0.89116 

x3 0.84147 0.65694 0.70297 1 0.75268 0.49992 

x4 0.8863 0.84297 0.85876 0.75268 1 0.84809 

x5 0.83894 0.89785 0.89116 0.49992 0.84809 1 

 

Table 3 

Regression models of commercial factors, taking into account the risks 

 

Regression equation Coefficient of determinationR2 

Y = 0.562x1 +0.429x3 – 0.018 0.998881 

Y = 0.637x2 +0.355x3 – 0.015 0.999228 

Y = 0.527 x4 +0.463 x3 -0.021 0.925022 

Y = 0.426 x5 +0.648 x3 -0.035 0.970214 

 

Table 4 

The importance of commercial factors in the regression models 

 

Factor Point of risk t-statistics 
Importance 

of factor 

Income  (Y) 6   

Cost price of products  (x1) 9 3.782491 YES 

Working capital (x2) 8 4.420603 YES 

Trading margin (x3) 5 0.849437 NO 

Advertising costs (x4) 7 1.091264 NO 

Численность работников (x5) 5 1.378232 NO 

 

Price risks evaluation. Virtual enterprise begins with the development of the investment 

project and there are first risks at this stage. In the analysis of the risk of the investment project and 

its implementation are invited to consider the loss of certain types of risks, the loss of one of the 

elements of the investment portfolio, as well as the probable maximum loss.To determine the level 

of risk using statistical techniques, methods appropriateness of costs, expert assessments, analogies 

and analytical method. In many economic and mathematical models as a risk indicator, be taken of 

the standard deviation of the random variable characterizing the results, but for the market 

environment, this indicator does not reflect the real situation.In our opinion, if the investors of 

trading virtual enterprise are the customers - Internet users, the investment risks at each stage of the 

sales (or each sale) it is advisable to measure as the index of volatility (financial statistical measure 

of the variability of prices), acting on the Forex financial market. 

Volatility measured in order to keep track of price fluctuations as one of the components of 

risk.Market price changes over time tend to stock price fluctuations make 2-4% per day, less 

susceptible to fluctuations in property prices.Historical volatility calculated as the standard 

deviation of the price of the average price of this product (share). Historical volatility calculated for 

the year, it makes it possible to obtain the expected volatility of the index.Expected volatility is 

dependent on: 1) the historical volatility; 2) political and economic situation; 3) supply and demand 
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on the market (when supply exceeds demand, prices fall, and vice versa).Expected volatility 

calculated based on the current value of a financial instrument on the assumption that the market 

value reflects the expected risks. Volatility characterized by certain features: cyclical, consistency 

and desire for the middle and because it is more predictable than price, since is in a predetermined 

range, this quality of volatility can predict the behavior of an entrepreneur in the market. 

Given that the Internet works as an auction, price fluctuations on the same goods during the 

day can be quite high. Prices are easily tracked by the buyer and compared among different vendors 

while the smallest price select from found set or the most, at the buyer's opinion, the relevant 

criterion of "price-quality".With falling the sales, the investments reduced and the risk of non-

repayment of the core investor (the seller) will increase.To determine the indicator of volatility, you 

must have special software to monitor the actions of competitors in the virtual market or collection 

of such data must engaged the persons in the marketing service of the virtual enterprise.Volatility is 

a measure of a financial instrument risk and of the price in the case of the analysis of virtual market. 

Volatility reflects the rate of price movements, for the virtual enterprise, it allows you to adjust 

pricing and reflects the saturation of the market this type of product or group of products. The 

higher the volatility of this product, the higher the supply, and therefore, the employer must either 

reduce the price, or to update the assortment. 

Classical calculation of historical volatility suggests the comparing prices over time and 

calculation the ratio of two prices of two adjacent periods. We will calculate the price pairs for 

virtual online shopping market for the same goods, acting on the following algorithm. 

1. The construction of a triangular matrix of pairs of relations eponymous commodity prices 

(the dimension of the matrix (n - 1) x (n - 1), where n - the number of stores that sell this product). 

2. The calculation the matrix of the natural logarithm of pairsof relations prices.  

3. Calculation of the mean value logarithms of pairsof relations prices.  

4. Calculation of volatility as the standard deviation (dispersion) logarithms of pairsof 

relations prices. 

We analyzed the prices of household appliances in Internet shops in Russia and Ukraine, 

seven stores investigated and five types of products (TV, Fridge, Cooker, Tablet PC and Mobile 

phone) each product of the same brand.After the calculation and the analysis of volatilities,we   see 

that the highest volatility, which is equal to 0,014, it is for the prices of goods Fridge and it means 

that the market saturates with this type of product and for sales success is necessary to reduce the 

price.Low volatility, which is equal to 0.001, is the Tablet PC price, which means that further sales 

of this product will be success at current prices. This conclusion confirmed by the actual sales.In the 

proposed approach, the volatility serves, as a measure of the price change is not in time, as it 

understood in the traditional sense, but as a gradient index of prices and price risk of virtual 

enterprise in the virtual space of Internet. 

Conclusion. Use of the Internet in economic activity has led to a constant increase in the 

number of virtual enterprises and new risks for entrepreneurs. These enterprises have special 

principles of works and stable, their advantages are the possibility of permanent use of information 

technology, monitoring the behavior of competitors and consumers and methods of mathematical 

modeling directly in the operation of the Internet.  

Risks of virtual enterprises can be united in three groups: information, technological and 

commercial risks. The more important is the first group:misinformation of buyers and sellers; 

cyber-attacks which violated the integrity of the information of the seller and her abduction; 

interception and use for personal gain information from the cards and leaked knowledge of the 

virtual enterprise and its intellectual property as a result of human error.The factors of technological 

group of risks are errors in the design and programming of the web site, outdated hardware and 

software without proper integration of e-commerce systems with internal management processes of 

virtual enterprise. Commercial risks associated with the lack of financial resources, transfer of 

personnel to competitors, marketing and logistics errors that occur because of failures in the process 

of communication through the Internet and infringement of the integrity the databases of the virtual 

enterprise.  
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Virtual enterprises are the economic activity similar to the traditional enterprise, but carried 

out in a computer on the Internet, so the indicators of its economic activities coincide with the 

traditional, but each of these indicators also reflectsthe factor of risk.Regression models for 

commercial factors, taking into account the risks showed that represent the greatest risk are the 

prime cost and capital turnover. 

Internet making it possible to carry out the sale and purchase in real time, at any time and in 

any geographic location, influence the choice of the consumer, who can analyze the prices of 

different virtual enterprises at a given time.This causes the need to track virtual market prices and 

sellers changethe prices on specific products, depending on the saturation of the market 

segment.Volatility index, adapted to the space of the Internet virtual market, helped to solve the 

problem and to determine thereby, the goods with the highest offer and, accordingly, the goods with 

the lowest offer that allows the seller to adjust the own range of products and prices. 

Summary, the classification of virtual enterprises risk gave the possibility to define three main 

groups of risks and they causes; to build the mathematical model of traditional economic indicators 

with risk account; to use the volatility index to Internet market for assessment of virtual enterprises 

risks and identify the demand, supply and the price on the commodity. 
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д.е.н., д.пед.н., проф. Наталія Апатова, д.філос. Станіслав Малков 

ОЦІНКА РИЗИКІВ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Віртуальне підприємство являє собою новий тип економічної діяльності, яка поєднує в собі 

традиційні бізнес-ризики і ризики віртуального простору. У статті описується класифікація 

ризиків віртуальних підприємств, що дало можливість визначити три основні групи ризиків і їх 

причини; побудувати математичну модель традиційних економічних показників з урахуванням 

ризику; використовувати індекс волатильності ринку Інтернет-послуг для оцінки ризиків 

віртуальних підприємств і визначити попит, пропозиціюта ціну на товар. Модель і метод з 

використанням індексу волатильності ілюструється прикладами з практики. 

Ключові слова: віртуальне підприємство, оцінка ризику, математична модель, індекс 

волатильності, інтернет-ринок, індикатор ризику, причини ризику 

 

д.э.н., д.пед.н., проф. Наталья Апатова, д.филос. Станислав Малков 

ОЦЕНКА РИСКОВ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Виртуальное предприятие представляет собой новый тип экономической деятельности, 

которая сочетает в себе традиционные бизнес-риски и риски виртуального пространства. В 

статье описывается классификация рисковвиртуальных предприятий, что дало возможность 

определить три основные группы рисков и их причины; построить математическую модель 

традиционных экономических показателей с учетом риска; использовать индекс 

волатильности рынка Интернет-услуг для оценки рисков виртуальных предприятий и 

определить спрос, предложение и цена на товар. Модель и метод с использованием индекса 

волатильности иллюстрируется примерами из практики. 

Ключевые слова: виртуальное предприятие, оценка риска, математическая модель, индекс 

волатильности, интернет-рынок, индикатор риска, причины риска. 
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СИТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 

 

 
УДК 32.973.202:07.681                                            к.т.н. Марченко-Бабіч О.М. (ВІКНУ) 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ В 

ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

 
Стаття присвячена розвитку інструментарію опрацювання інформаційних потоків та 

аналізу особливостей інформаційного простору в інтересах створення розвинених інформаційно-

аналітичних систем підтримки прийняття рішень для інформаційно-аналітичних підрозділів.   

Представлені результати дослідження з визначення показників аналізу інформаційного 

потоку. Необхідність їх вивчення й формалізації зумовлені важливістю складання 

інформаційного уявлення реальної обстановки та адекватної оцінки поточної ситуації. 

Визначено особливості показників аналізу інформаційного потоку, які поділяються на кількісні 

та якісні та характеризують ситуацію щодо об’єкту уваги. Кількісні показники відображають 

число повідомлень, що надійшли за певний період часу та отримуються в ході щоденного 

моніторингу потоку: як повідомлень ЗМІ в Інтернет, так і в ході перегляду теленовин. Якісні 

показники повідомлення відображають варті уваги особливості його складових, зокрема: 

джерела походження повідомлення, його теми та відповідних лінгвістичних ознак. Встановлені 

показники покладаються в основу розрахунку інтенсивності інформаційного впливу, який 

проводиться за допомогою ЗМІ протягом певного часу. Оцінювання інтенсивності 

інформаційного впливу та інших показників у ході аналізу інформаційного потоку дозволяє 

визначити стан воєнно-політичної обстановки у районі вивчення. Результати дослідження слід 

врахувати у розробці систем підтримки прийняття рішення в інформаційно-аналітичних 

підрозділах.    

Ключові слова: інформаційні потоки, аналіз, інформаційна безпека, оцінювання, 

інформаційний вплив, показники.   

 

Постановка проблеми. Як свідчать нові наукові дослідження, інформаційним потокам 

в сучасному світі властиве життя динаміками. Динаміка інформаційних потоків настільки 

потужна, що змушує шукати нові форми та методи орієнтування в інформаційному просторі, 

проводити аналіз його особливостей та включати прогнозно-випереджувальне бачення 

інформаційної картини поточної обстановки [1].   

Останнім часом для інформаційно-аналітичних підрозділів України властива ситуація, 

коли вони приймають рішення в умовах різноманітних проявів інформаційного впливу (ІВ), 

поширення хибних відомостей, спроб окремих учасників інформаційного протиборства 

дестабілізувати обстановку в Україні та підірвати до неї довіру серед міжнародної спільноти [2].  

Тому важливим фактором, що має значення при прийнятті рішення, стає інформаційне 

уявлення реальної обстановки, сформоване в ході збору та аналізу інформації, та адекватна 

оцінка поточної ситуації із визначенням способів реагування. Важливі чинники для формування 

необхідного уявлення обстановки та набуття переваги в інформаційному протиборстві: 

постійний контроль над каналами донесення інформації та домінування у змістовому полі, коли 

ідея, що просувається, сприймається споживачами інформації як своя [3].  

В таких умовах у прийнятті рішень зростає роль інформаційно-аналітичних підрозділів. 

Це зумовлено нарощенням можливостей протидіючої сторони з поширення хибних 

відомостей, введення в оману та впливу на зміст інформаційних потоків систем з метою 

нав’язати прийняття бажаних для неї рішень. Особливо прояви такої активності властиві в 

період загострення воєнно-політичної обстановки в регіоні [4].  

Тому для адекватного реагування на спроби противника дестабілізувати обстановку 

необхідним є створення розвинених інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття 

рішень для інформаційно-аналітичних підрозділів Збройних Сил України [5].   
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З урахуванням наведеного, у наукових дослідженнях за цим напрямом розробляються 

нові наукові підходи. Так, у [6] пропонується удосконалення методологічного підходу до 

аналізу загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері та визначенню заходів 

протидії їм. Ідентифіковано можливі джерела загроз, фактори, що сприяють їхньому прояву 

(уразливості) і, як наслідок, визначені актуальні загрози інформаційній безпеці (ІБ). У [7] 

пропонується методика, що дозволяє проводити визначення ступеня важливості часткових 

показників при оцінці рівня інформаційних загроз в державі з використанням кількісного 

критерію та математичний апарат до неї; у [8] розглядається методичний апарат виявлення 

ознак інформаційного впливу на основі аналізу відкритих джерел, з визначенням основних 

етапів. У [9] визначено концептуальну модель безпеки інформаційної інфраструктури 

держави, яка включає застосування заходів протидії залежно від рівня сфери інформаційної 

безпеки, на якому вони застосовуються. У [10] в інтересах розробки інформаційно-

аналітичних систем пропонується включення до них програмно-алгоритмічного 

забезпечення для процесу нейтралізації негативного ІВ. Усі зазначені наукові напрацювання 

призначені для удосконалення інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття 

рішень.  

Разом з тим, останні дослідження свідчать про необхідність розвитку інструментів 

опрацювання інформаційних потоків та вивчення особливостей інформаційного простору. 

Важливим елементом цього є удосконалення системи аналізу інформаційного потоку, який 

поширюється засобами масової інформації (ЗМІ), з урахуванням основних його показників. 

Тому метою статті є визначення основних показників аналізу інформаційного потоку.   

Викладення основного матеріалу. Аналіз інформаційного потоку включає 

оцінювання кількісних та якісних показників повідомлень про ситуацію на об’єкті уваги та 

повідомлень, у яких цей об’єкт лише згадується. Кількісні показники показують число 

повідомлень, що надійшли за певний період часу, та отримуються в ході щоденного 

моніторингу потоку: як повідомлень ЗМІ в інтернет, так і в ході перегляду теленовин. Якісні 

показники повідомлення отримуються шляхом оцінювання наступних складових: [11]:   

- дані про джерело ЗМІ, які безпосередньо обумовлюють інтенсивність ІВ;   

- дані про тему повідомлення і ступінь її важливості для об’єкта;  

- лінгвістичні ознаки, наявність яких у повідомленні свідчить про його маніпулятивну 

спрямованість і як наслідок, про підвищену інтенсивність ІВ.   

Встановлені показники покладаються в основу розрахунку інтенсивності ІВ, який 

здійснюється через повідомлення ЗМІ протягом певного періоду часу. Вона розраховується у 

чотири етапи і є однією з важливих характеристик інформаційного потоку.  

1. На першому етапі оцінюється вплив джерела, яким поширюється повідомлення.   

Кожне джерело ЗМІ оцінюється на підставі визначених критеріїв, визначаються 

пріоритетні джерела, які здійснюють вплив найбільш інтенсивний і потребують пильної 

уваги з боку аналітиків.   

При оцінювані ступеню важливості джерела за апріорі визначеними показниками 

спочатку визначається питома вага кожного з них:   

 

                                 ,                                                                  (1) 

 

 

де qi – питома вага вагового коефіцієнту хі відносно усіх можливих значень властивості, 

яку він характеризує; 

xi  – ваговий коефіцієнт важливості показника;  

xj  – усі можливі значення властивості, яку характеризує xi.  

Оцінювання ступеню важливості G джерела щодо його “впливовості” визначається як 

сумарна питома вага:  
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де Gj – ступінь важливості джерела щодо збільшення інтенсивності ІВ, який 

поширюється повідомленням;  

l – кількість критеріїв оцінювання.  

2. Другим етапом визначається важливість теми повідомлення ЗМІ для інформаційної 

безпеки (ІБ) об’єкту та її впливу на його систему ІБ.  

Ваговий коефіцієнт х свідчить про ступінь важливості змісту повідомлення для ІБ 

об’єкту внаслідок наявності у ньому вказаної теми. Їх також оцінюють за формулами (1), 

отримуючи питому вагу qi теми конкретного повідомлення серед переліку інших тем, та (2), 

отримуючи ступінь важливості G даної теми щодо її впливу на систему ІБ.  

Варто зазначити, що показники актуальності та важливості тем повідомлень для ІБ 

об’єкту, відображені у вагових коефіцієнтах, визначаються експертами. Значення цих 

показників можуть змінюватись залежно від умов воєнно-політичної обстановки (ВПО) в 

державі і, по суті, відображають її особливості на визначений період часу.   

3. На третьому етапі розглядаються лінгвістичні ознаки, які вказують на 

маніпулятивну спрямованість повідомлення та, відповідно, свідчать про посилення ІВ.   

Їх наявність простежується шляхом виявлення спеціальних прийомів, що формують у 

цільової аудиторії не лише потрібні висновки, а й створюють їй необхідний емоційний стан.  

Оцінювання цих ознак також здійснюється за формулами (1) і (2). За допомогою 

формули (1) отримується питома вага qi наявної у повідомленні ознаки відносно інших; за 

допомогою формули (2) – ступінь важливості G даної ознаки щодо її впливу на сприйняття 

повідомлення, яке становить загрозу.  

4. На четвертому етапі отримують остаточну оцінку інтенсивності ІВ у повідомленні 

шляхом співвіднесення сумарного показника впливу по всіх складових до кількості цих 

складових: 
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де I – загальна інтенсивність ІВ у повідомленні з урахуванням даних, що оцінювались 

на трьох попередніх етапах; 

G – показники інтенсивності ІВ у з урахуванням кількісних та якісних показників 

важливості джерела, теми та наявних ознак, що вказують на посилення впливу; 

n – кількість складових, ступінь важливості яких оцінювався на трьох попередніх 

етапах. 

Отримане значення інтенсивності ІВ слід співвіднести з визначеними критеріями 

прийняття рішення щодо реагування на інформаційні повідомлення, поширювані джерелами 

ЗМІ. 

Висновки. Таким чином, показники аналізу інформаційного потоку для забезпечення 

ІБ поділяються на кількісні та якісні. Кількісні показники представлені числом повідомлень, 

що надійшли за певний період часу, та отримуються в ході щоденного моніторингу 

інформаційного потоку. Якісні показники повідомлення отримуються шляхом оцінювання 

таких складових: дані про джерело ЗМІ; дані про тему повідомлення і ступінь її важливості 

для ІБ об’єкта; ознаки, наявність яких у повідомленні свідчить про його маніпулятивну 

спрямованість і як наслідок, про підвищену інтенсивність ІВ. Показники актуальності та 

важливості теми повідомлень оцінюються експертами, їх значення може змінюватись 

залежно від умов воєнно-політичної обстановки (ВПО) в державі.  

Важливим показником аналізу інформаційного потоку є інтенсивність ІВ. Вона 

розраховується на підставі співвіднесення сумарного показника ІВ по вищезазначеним 

складовим до кількості цих складових, її значення відображає стан воєнно-політичної 

обстановки у районі вивчення.   
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Використання напрацювань з аналізу інформаційного потоку сприятиме роботі систем 

підтримки прийняття рішення в інформаційно-аналітичних підрозділах. Впровадження 

результатів дослідження у практичну діяльність дасть можливість простежити динаміку ІВ, 

визначити тенденції щодо його нарощування або послаблення в певний період, оцінити 

обстановку та визначити необхідні заходи реагування.   
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА В ИНТЕРЕСАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья посвящена развитию инструментария обработки информационных потоков и 

анализа особенностей информационного пространства в интересах создания информационно-

аналитических систем поддержки принятия решений для информационно-аналитических 

подразделений.   

Представлены результаты исследования по определению показателей анализа 

информационного потока. Необходимость их изучения и формализации обусловлены 

важностью составления информационного представления реальной обстановки и адекватной 

оценки текущей ситуации. Определены особенности показателей анализа информационного 

потока, которые делятся на количественные и качественные и характеризуют ситуацию 

относительно объекта внимания. Количественные показатели отображают число сообщений, 

которые поступили за определенный период времени и поступают в ходе ежедневного 

мониторинга потока: как сообщений СМИ в Интернет, так и в ходе просмотра теленовостей. 

Качественные показатели сообщения отображают особенности его составляющих, которые 

следует изучить, в частности: источника происхождения сообщения, его темы и 

соответствующих лингвистических признаков. Установленные показатели положены в основу 

расчета интенсивности информационного воздействия, которое проводится с помощью СМИ 

на протяжении определенного времени. Оценивание интенсивности информационного 

воздействия и других показателей в ходе анализа информационного потока дает возможность 

определить состояние военно-политической обстановки в районе изучения. Результаты 
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данного исследования следует учесть при разработке систем поддержки принятия решения в 

информационно-аналитических подразделениях.     

Ключевые слова: информационные потоки, анализ, информационная безопасность, 

оценивание, информационное воздействие, показатели.   

 

Ph.D. Marchenko-Babich O.N. 

THE BASIC MARKS OF THE INFORMATION FLOW ANALYSIS FOR THE PURPOSE OF 

THE INFORMATION SECURITY 

 

The paper is assigned for development of techniques of information flow processing and 

information environment features analysis. The purpose of such efforts is to elaborate informational-

analytical decision support systems in the informational-analytical units.      

The results of research of the information flow analysis marks definition are presented. Their 

examination and formalisation necessity are caused by importance to form the informational 

representation of real situation and the current situation appropriate estimate. The specifications of 

information flow analysis are defined, they comprise quantitative and qualitative marks and describe the 

situation concerning the subject of study. The quantitative marks depict a number of messages obtained 

for the defined period during the process of the information flow daily monitoring. Such flow includes 

both the Internet mass media news and TV news viewing. The qualitative marks depict the message 

elements noticeable features such as: the news origin, its topic and the proper linguistic features. The 

determined marks are taken as a basis for the specified time mass media information influence intensity 

computation. The computation of both the information influence intensity and other marks during the 

process of the information flow analysis let to estimate a military and political environment in the region 

of interest. Besides it enables the appropriate functioning of the decision-making support systems in the 

information and analytical units.     

Keywords: information flow, analysis, information security, estimate, information influence, marks.  
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ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
У статті розглянуто проблему щодо необхідності створення системи фізичного захисту 

та оборони систем енергетики держави, яка є однією з основних складових забезпечення рівня 

воєнно-економічного потенціалу країни, що визначає її обороноздатність. 

Зазначається, що галузеве енергетичне законодавство в Україні на сьогодні не вимагає 

створення належної системи фізичного захисту та оборони систем енергетики, що свідчить 

про відсутність розуміння суспільством та органами державної влади зростаючих загроз 

енергетичній інфраструктурі. Більш чітко визначеним є спеціалізоване законодавство, але воно 

орієнтовано переважно на реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, а не на упередження зловмисних дій та забезпечення фізичного захисту енергетичної 

інфраструктури. 

Наведений перелік об’єктів енергетики України та їх класифікація. Визначено основні 

завдання, принципи забезпечення безпеки об'єктів систем енергетики та комплекс заходів з 

безпеки. Також наведена структура окремого організму на який покладено функцію щодо 

забезпечення безпеки енергосистем. 

Ключові слова: системи енергетики України, енергетична інфраструктура, захист 

об’єктів енергетики, основні завдання, принципи, заходи щодо забезпечення безпеки систем 

енергетики. 

 

Вступ. Необхідність забезпечення стійкості функціонування системи 

енергозабезпечення країни; зростання світової торгівлі енергоресурсами; розширення 

енергетичної інфраструктури, у тому числі транскордонних мереж; використання окремими 

країнами енергетичних ресурсів та енергетичної інфраструктури у якості інструментів 

геополітичної боротьби; активізація діяльності терористичних груп, які акцентовано 

руйнують енергетичну інфраструктуру; посилення вимог щодо захисту довкілля та людини 

від діяльності енергетичного сектору наголошує, що захист систем енергетики, на сьогодні, є 

однією з найважливіших задач національної безпеки України.  

Системи енергетики (СЕ) є однією із основних складових забезпечення рівня воєнно-

економічного потенціалу країни, який визначає її обороноздатність, оскільки енергоносії, 

електроенергія та теплова енергія в цілому є головним джерелом боєздатності ЗС держави. 

Об'єкти СЕ завжди відносять до об'єктів захисту найбільшої оперативно-стратегічної 

важливості, які є для противника одними з першочергових об'єктів знищення або 

захоплення.  

Основна частина. До СЕ належать системи енергоносіїв, системи електроенергетики 

та системи теплоенергетики. 

До об’єктів енергетики зазвичай відносять: 

- Атомні та Гідроелектростанції (АЕС, ГЕС), державні районні електростанції (ГРЕС), 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ); 

- Електропідстанції (системні і споживчі), електричні мережі; 

- Магістральні трубопроводи (нафтопроводи, нафтопродуктопроводи, газопроводи, і 

ін.); 

- Магістральні теплопроводи і теплові мережі; 

- Газові мережі; 

- Гідротехнічні та водозабірні споруди. 

Україна має розвинену ядерну енергетику, багато підприємств ядерно-паливного 

циклу, велику кількість відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних відходів, десятки 

тисяч джерел іонізованого випромінювання, а також Чорнобильську АЕС і Зону відчуження.  
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До об'єктів атомно-промислового комплексу України відносяться: 

20 енергоблоків, що розміщені на 5 майданчиках АЕС; 

могильник відпрацьованого ядерного палива; 

2 науково-дослідницьких реактори; 

5 підприємств із видобутку і 2 підприємства з переробки уранової руди; 

хвостосховища відходів переробки уранових руд, що містять радіоактивні речовини – 

близько 66 млн. т, сумарною активністю понад 4,4 • 109 мБк; 

об'єкт “Укриття” і сховища післяаварійних відходів у 30-кілометровій зоні 

Чорнобильської АЕС, що містять радіоактивні речовини загальною активністю 1,9 • 109 мБк; 

пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів, у яких зберігаються l37Cs, 90Sr, 

239Pu, 240Pu загальною активністю 1,5 • 1010 мБк; 

пункти захоронення радіоактивних відходів, у яких зберігаються l37Cs, 90Sr, 239Pu, 

240Pu загальною активністю 5,1 • 109 мБк; 

8 підприємств, що займаються обігом радіоактивних відходів; 

3400 підприємств, що використовують джерела іонізованого випромінювання і 

радіаційно небезпечні технології; 

100 тис. радіоізотопних приладів і джерел іонізованого випромінювання; 

20 родовищ урану. 

Галузеве енергетичне законодавство в Україні на сьогодні, нажаль, не вимагає 

створення належної системи фізичного захисту та оборони СЕ. Більш того, його загальне 

спрямування фокусується на створені правових, організаційних засад регулювання відносин 

у відповідних галузях (ринках), зокрема переважно на: створені засад розвитку галузей; 

формуванні конкурентних, економічно-ефективних ринків енергоресурсів; а також на захисті 

довкілля, населення і господарських об’єктів від наслідків можливих аварій енергетичних 

об’єктів. Питання фізичного захисту важливих енергетичних об’єктів від можливих 

деструктивних дій не відображено у діючому законодавстві. Виключення з цього складає 

лише система захисту ядерних установок від загроз ядерного тероризму, у рамках якої 

розроблена методологія організації системи захисту та запропоновано окремий 

інструментарій організації та координації зусиль у вигляді «проектної загрози» [2, 3, 4, 5]. 

Фактично, це свідчить про відсутність розуміння суспільством та органами державної 

влади зростаючих загроз енергетичній інфраструктурі. Питання захисту об’єктів енергетики 

врегульовуються на галузевому та відомчому рівні без належної координації та узгодження 

із іншими пріоритетами забезпечення національної безпеки. Причому охорона особливо 

важливих об’єктів ПЕК здійснюється відокремленими структурними підрозділами відомчої 

воєнізованої охорони відповідно до укладених договорів за рахунок підприємств, які 

включені до переліку об’єктів охорони. Фактично, мова йде про комерційні відносини 

суб’єктів господарювання, без врахування проблем та пріоритетів забезпечення національної 

безпеки [1]. 

Більш чітко визначеним, в частині організації єдиної державної політики, є 

спеціалізоване законодавство. Однак при цьому варто зазначити, що спеціальне 

законодавство орієнтовано переважно на реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру, у тому числі на об’єктах енергетики, а не на упередження зловмисних 

дій та забезпечення фізичного захисту енергетичної інфраструктури. 

Законодавство, яке регулює діяльність в умовах воєнного і надзвичайного стану та 

боротьби з тероризмом, загалом дозволяє формування системи моніторингу ситуації, оцінки 

загроз та планування проведення заходів захисту об’єктів системи енергетики від 

диверсійних та терористичних дій [2, 3, 4, 5]. Тим не менш, і у рамках даного законодавства 

діяльність держави спрямовується не на створення умов для запобігання виникнення аварій і 

катастроф техногенного характеру, а на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій для 

персоналу, населення та довкілля. 

Вивід з ладу СЕ пов’язаний, по-перше, зі зривом забезпечення енергією об’єктів 

воєнно-економічного (оборонного) потенціалу, об’єктів усіх інших сфер діяльності країни та 
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бойових дій угруповань військ (сил) в операціях, і, по-друге, з нанесенням величезних 

економічних втрат, виникненням небезпечних екологічних наслідків для населення й 

навколишнього середовища. Небезпека об’єктів енергетики стає надзвичайно великою саме 

через максимально високу концентрацію хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, та 

механічної, електричної, теплової енергії на об’єктах її генерування, яка вивільняється при 

техногенних катастрофах. Є багато прикладів техногенних катастроф як в Україні, так й у 

світі, із загибеллю людей та багатомільярдними збитками як через знищення об’єктів, так і 

ліквідацію наслідків катастроф – пожежі та вибухи через аварії на вугільних шахтах, 

нафтопереробних підприємствах, трубопровідних магістралях (найбільш важка подія - вибух 

газу через витік з магістрального трубопроводу зі знищенням двох пасажирських потягів – 

Росія, 1989 р.), техногенні катастрофи (Саяно-Шушенська ГЕС, Росія), руйнування АЕС із 

радіоактивним забрудненням середовища (Чорнобиль, Фукусіма). Існує також величезний 

ризик техногенних катастроф на об’єктах зберігання великих об’ємів агресивних компонент 

ракетного палива (гептил та меланж), яке ще вкрай повільно утилізується.  

Прикладом найбільш резонансних актів зловмисних дій проти енергетичних об’єктів 

останнього десятиліття  стали: 

− вибух на одній з насосних станцій трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан 5 серпня 2008 

року, в результаті чого нафтопровід було зупинено більше ніж на два тижні; 

− піратські напади на танкери, які перевозять нафту. У 2008 та 2009 роках повідомлялось 

про понад 150 нападів на кораблі, поблизу побережжя Сомалі (приблизно 25% танкерів, що 

перевозять енергоносії піддавалися нападам); 

− пошкодження газопроводів на Синайському півострові, які постачають природний газ 

із Єгипту до Ізраїлю серією вибухів (2011/12 роки) та газо- та нафтопроводах у Ємену, які 

доставляють нафту та газ до експортних терміналів на побережжі Червоного моря (2011/13 

роки); 

− напад терористів на газопереробний завод в Алжирі Ін-Аманасі у січні 2013 року, із 

взяттям у заручники понад 600 працівників заводу. При реалізації військової операції із 

звільнення заручників загинуло понад 38 працівників заводу із них 37 іноземних працівників 

компаній операторів проекту (BP, Statoil, Sonatrach). 

Актуальність цих загроз для України було продемонстровано низкою актів проти 

інфраструктурних об’єктів у 2014 році, спричинених, зокрема, захопленням об’єктів 

паливно-енергетичного комплексу України у Республіці Крим (захоплення всієї енергетичної 

інфраструктури на півострові Крим та на шельфі Чорного моря та газорозподільчої станції у 

Херсонській області), а також вибухами на магістральних газопроводах та захоплення 

пунктів управління ними [1]. 

Під час прес-конференції «Стратегія ХХІ ст.» директор Центру глобальних досліджень  

Михайло Гончар заявив, що «З огляду на те, що Служба безпеки України відловлює дедалі 

більшу кількість диверсантів поза межами АТО, першочерговим завданням для уряду з 

моменту початку гарячого сценарію на сході має стати захист критичної інфраструктури, 

тобто енергетичної та транспортної. Це повинні бути не просто охоронні заходи а 

спеціальні протидиверсійні, які потребують додаткових зусиль, оскільки виведення з ладу 

однієї з ТЕЦ, що забезпечує такі міста як Київ чи Харків призведе до масштабніших і 

серйозніших наслідків, аніж навіть підрив газопроводу» [8]. 

Саме тому, питання захисту СЕ сьогодні уже вийшло за межі проблем лише суб’єктів 

господарювання. Більше того, виникає питання формування державної системи захисту 

енергетичної інфраструктури та можливості використання, насамперед, воєнної організації 

держави для боротьби із сучасними загрозами об’єктам енергетики. 

Безпека СЕ, як складної системи в загальному розумінні, є ознакою такого її стану, 

коли система здатна зберігати свою функцію в умовах впливу деструктивних факторів. 

Збереження функції системи передбачає відвернення (нейтралізацію) нею неприпустимих 

(для існування) збитків за допомогою власного ресурсу.  

Очевидно, небезпека є ознакою протилежного стану складної системи.  
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Основними завданнями забезпечення безпеки СЕ на загальнодержавному рівні повинні 

стати: 

1) нормативне правове регулювання в сфері забезпечення захищеності об'єктів СЕ; 

2) визначення реальних та потенційних загроз об’єктам СЕ та попередження таких 

загроз; 

3) категорування об'єктів СЕ шляхом проведення аналізу вразливості об’єкту ; 

4) розробка і реалізація загальних вимог забезпечення безпеки об'єктів СЕ; 

5) розробка і реалізація заходів по створенню системи фізичного захисту об'єктів СЕ; 

6) підготовка фахівців у сфері забезпечення безпеки об'єктів СЕ; 

7) здійснення державного контролю (нагляду) за забезпеченням безпеки об'єктів СЕ; 

8) інформаційне, матеріально-технічне та науково-технічне забезпечення безпеки 

об'єктів СЕ. 

Забезпечення безпеки об'єктів СЕ повинно досягатися на основі таких основних 

принципів: 

1) законності; 

2) дотримання балансу інтересів особистості, суспільства і держави; 

3) взаємної відповідальності особистості, суспільства і держави в сфері забезпечення 

безпеки об'єктів СЕ; 

4) безперервності; 

5) інтеграції в міжнародні системи безпеки; 

6) взаємодії суб'єктів паливно-енергетичного комплексу, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

7) забезпечення захищеності об'єктів СЕ від антитерористичної та іншої деструктивної 

діяльності. 

Безпека систем енергетики досягається комплексом заходів до яких відносяться: 

1. Запобігання (або попередження) небезпеки, що включає: 

утримання елементної та структурної надійності об’єктів енергетики за рахунок 

впровадження новітніх технологій, резервування технологічного обладнання, безперервності 

матеріального і енергетичного забезпечення; 

виконання необхідних організаційних заходів щодо безпечної експлуатації об’єкта 

шляхом забезпечення якісного, екологічно безпечного технологічного процесу 

функціонування, наявності потрібної кваліфікації персоналу, відповідних засобів безпеки, 

охорона і оборона об’єкту від несанкціонованого втручання, особливо – від ДРГ); 

виконання профілактичних заходів щодо утримання потрібного рівня безпеки об’єкта 

завдяки проведенню постійного періодичного та регламентного контролю; обслуговування 

та модернізація технологічного обладнання. 

2. Захист об’єктів СЕ від ураження, що включає: 

захист від вогневого ураження ударною авіацією й ракетами оперативної відстані 

противника у воєнний час. Повинен покладатися на винищувальну авіацію (нанесення 

упереджених ударів по засобах повітряного нападу противника та перехоплення ударної 

авіації на дальніх рубежах) та зенітно-ракетні війська протиповітряної оборони Повітряних 

Сил (безпосереднє об’єктове прикриття); 

захист СЕ країни від захоплення чи знищення. Повинен покладатися на сили 

територіальної оборони.  

3. Ліквідація техногенних екологічно небезпечних наслідків при виникненні 

надзвичайних ситуацій в системах енергетики (витік компонент, забруднення ґрунту, води та 

повітря навколишнього середовища, пожежі, вибухи з руйнуванням технологічної системи 

об’єктів енергетики та зовнішніх об’єктів). 

Для утримання складної системи у стані «безпеки» необхідно утворення окремої її 

підсистеми, з відповідними функціями і ресурсом, яка б забезпечувала дану безпеку. 

Наприклад, для утримання у стані безпеки складної системи «держава», силові структури є її 
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підсистемою воєнної безпеки, з функцією відвернення неприйнятних (для існування країни і 

суспільства) збитків воєнного характеру. 

Для підвищення живучості об’єктів енергетики вкрай необхідним є створення 

спеціальної системи безпеки з відповідними специфічними функціями шляхом створення 

окремого організму (наприклад управління або служби забезпечення безпеки енергосистем). 

Структура зазначеної системи на першому рівні декомпозиції повинна мати ресурсну 

(виконавчу) та інформаційну (управляючу) частини [6, 7].  

Ресурсну (виконавчу) частину складають сили «запобігання», сили «захисту» та сили 

«ліквідації», чисельність яких визначається шляхом вирішення задач оптимального 

розподілу засобів по об’єктам безпеки СЕ та сил по завданнях процесу застосування засобів. 

Ресурсна частина системи безпеки СЕ являє собою сукупність сил (персоналу) і засобів 

(спеціального і загального обладнання) для виконання планових завдань щодо 

обслуговування об’єктів СЕ, запобігання та ліквідації небезпечних наслідків. Виконавча 

частина безпосередньо контролюється групою реалізації рішень органу управління безпекою 

СЕ. Склад сил і засобів органу управління визначається за допомогою вирішення 

оптимізаційних задач планування розподілу сил і засобів системи ВБ СЕ щодо виконання 

завдань на об’єктах відповідальності [6, 7]. 

Склад інформаційної (управляючої) частини визначається шляхом вирішення задач 

організаційного (планування) і оперативного (керування діями) управління [6, 7].  

Інформаційна частина може складатися з особи, що приймає рішення (командира, 

начальника), координатора системи і трьох груп з відповідними засобами автоматизації 

(автоматизовані робочі місця - АРМ):  

1. Група підготовки даних. 

Основні функції: 

- збір, аналіз та обробка даних щодо об’єктів СЕ; 

- розробка нормативних даних по роботі засобів  забезпечення;  

- експертна оцінка об'єктів на основі отриманих даних; 

- оцінка ефективності застосування заходів безпеки СЕ.   

2. Група обґрунтування рішень. 

Функції: 

- розрахунок оптимальних планів «запобігання» техногенних катастроф; 

- розрахунок оптимальних планів «захисту» об’єктів СЕ  від диверсійно-розвідувальних 

груп противника; 

- розрахунок оптимальних планів «захисту» об’єктів СЕ від повітряного нападу; 

- розрахунок оптимальних планів дій щодо «ліквідації» наслідків техногенного впливу; 

- розрахунок оптимальних планів «відновлення» об’єктів СЕ. 

3. Група реалізації рішень. 

Функції: 

- постановка завдань силам  «запобігання»;  

- постановка завдань силам  «захисту»; 

- постановка завдань силам «ліквідації»;   

- контроль дій сил і засобів «запобігання», «захисту» і «ліквідації»; 

- підготовка довідок (доповідей) для особи, що приймає рішення (командира, 

начальника). 

Засоби автоматизації вказаних груп об’єднуються в локальну комп’ютерну мережу. 

Висновки. Проблема захисту систем енергетики в Україні потребує першочергової 

уваги з точки зору як усвідомлення важливості та актуальності створення єдиної державної 

системи фізичного захисту критичної енергетичної інфраструктури, так і необхідності 

відображення проблеми у законодавчих актах, а зазначені вище основні завдання, принципи 

забезпечення безпеки об'єктів СЕ та комплекс заходів з безпеки повинні враховуватись при 

їх розробці. 
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Окремий організм забезпечення безпеки енергосистем, на нашу думку, доцільно 

створювати у силовому блоці держави, наприклад у Збройних Силах або у Національній 

гвардії України. 
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к.т.н., доц. Пампуха И.В., к.т.н. Гришин С.П., к.т.н., с.н.с. Мирошниченко О.В. 

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ И 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассмотрена проблема необходимости создания системы физической защиты и 

обороны систем энергетики государства, которая является одной из основных составляющих 

обеспечения уровня военно-экономического потенциала страны, определяет ее 

обороноспособность. 

Отмечается, что отраслевое энергетическое законодательство в Украине на сегодня не 

требует создания надлежащей системы физической защиты и обороны систем энергетики, 

свидетельствует об отсутствии понимания обществом и органами государственной власти 

растущих угроз энергетической инфраструктуре. Более четко определенным является 

специализированное законодательство, но оно ориентировано преимущественно на 

реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, а не на 

предупреждение злоумышленных действий и обеспечения физической защиты энергетической 

инфраструктуры. 

Приведен перечень объектов энергетики Украины и их классификация. Определены 

основные задачи, принципы обеспечения безопасности объектов систем енергетики и комплекс 

мероприятий по обеспечению их безопасности. Также приведена структура отдельного 

организма, на который возложена функция по обеспечению безопасности энергосистем. 

Ключевые слова: системы энергетики Украины, энергетическая инфраструктура, защита 

объектов энергетики, основные задачи, принципы и меры по обеспечению безопасности систем 

энергетики. 

 

Ph.D. Pampukha I.V., Ph.D. Grishin S.P., Ph.D. Miroshnichenko O.V 

THE PROTECTION OF ENERGY INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND SOME WAYS OF 

THEIR SOLVING 

 

The article considers the problem of the need for a system creation of physical protection and 

defense of the state energy system, which is one of the main components of  providing the level of military 

and economic potential of the country, which  determines its defense capability. 

It is noted that branch energy law in Ukraine today requires an adequate system of physical 

protection and defense of energy systems, which indicates a lack of understanding by society and state 

authorities the increasing threats to energy infrastructure. More clearly defined is the specialized law, but 

it is aimed primarily on emergency response to technogenic and natural disasters, and not to prevent the 

misconduct and the physical security providing of energy infrastructure 

The list of energy facilities in Ukraine and their classification is given. The main tasks, principles of 

energy systems safety and complex security measures are defined . Also, the structure of a particular body 

being responsible for the energy systems safety providing  is given  . 

Keywords: Ukrainian energy system, energy infrastructure, protection of energy facilities, the major 

objectives, principles and measures of energy systems safety providing. 
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УДК 519.87                                                                 д.військ.н., проф. Шарий В.І. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Невольніченко А.І. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЇ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

При розробці замислу операції виникає найбільш складна проблема що обґрунтування 

вибору сценарію дій сил в операції з множини можливих, насамперед доцільних, варіантів для 

прийняття рішення командувачем. При цьому виникає система задач розробки оптимальних 

сценаріїв операції – на множини повних сценаріїв, кожний з яких задовольняє обмеження на 

ресурси «бойових систем». Рішенням даної системи задач є множина оптимальних сценаріїв, які 

беруться за основу планів дій своїх сил в операції, що завчасно розробляються. 

Всебічний аналіз можливих дій противника дозволяє надати експертні оцінки 

ймовірностей реалізації кожного частинного сценарію розвитку обстановки. Подальші 

допущення і обрахунки показують, що математичне сподівання бойового ефекту для усіх повних 

сценаріїв дій військ може бути комплексною оцінкою якості виробленого рішення командувача 

БС на операцію. 

Ключові слова: «бойові системи», замисел операції, множина оптимальних сценаріїв. 

 
Вступ. На даний час при розробці замислу операції виникає найбільш складна 

проблема обґрунтованого вибору сценарію дій сил в операції з множини можливих, 

насамперед доцільних варіантів для прийняття рішення командувачем. 

Основна частина. Процес конфлікту «бойових систем» (БС) в операції може бути 

наданий деревовидним графом варіантів розвитку обстановки, який показаний на рис. 1. 

Операція реалізується поетапно, причому кожний етап має єдиний сценарій з множини 

можливих. 

 
Рис. 1. Дерево (граф) сценаріїв операції 

 

Стан (початкова обстановка)  в операційній зоні  для власної БС (в залежності від 

прогнозованих дій БС противника, які належать до групи невизначених факторів), 

розвиваючись по відповідним сценаріям , де і – номер етапу операції , j – номер 

етапного сценарію   , змінюється після кожного етапу операції і надається 

відповідним етапним сценарієм. Таким чином, кожному стану обстановки на кінець даного 

етапу операції відповідає сценарій, по якому обстановка попереднього стану змінюється 

(переходе) в обстановку подальшого стану. 

На графі вершинами надані стани на кінець відповідного етапу операції, як результат 

реалізації відповідного частинного сценарію, а ребрами – дії сил частинні сценарії етапів. 
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Кожний сценарій розвитку (зміни) обстановки на даному етапі повністю визначається 

планом дій військ (сил) своєї і військ (сил)  БС противника в операції й характеризується 

досягнутим бойовим ефектом – 

 

.                                               (1) 

 

Очевидно, дерево сценаріїв окремими гілками якого є етапні сценарії , надає 

множину повних сценаріїв операції  

 

,                                                       (2) 

 

кожний з котрих є ланцюгом дуг (гілок) графа із початкової вершини у відповідну кінцеву 

вершину (останнього етапу) 

 

.                                             (3) 

 

Аналогічним чином, кожному повному сценарію відповідає повний бойовий ефект, що 

досягається  

 

.                                       (4) 

 

де складаються «етапні» бойові ефекти згідно зі етапними сценаріями, які складають 

даний повний сценарій операції. 

Виникає наступна система задач розробки оптимальних сценаріїв операції – на 

множини повних сценаріїв (2), кожний з котрих (3) задовольняє обмеження на ресурси БС  

 

,                                          (5) 

 

знайти таку (оптимальну) підмножину сценаріїв  

 

,                                                    (6) 

 

яка максимізує відповідні повні бойові ефекти  

 

.                              (7) 

 

Рішенням даної системи задач є множина оптимальних сценаріїв, які беруться за 

основу планів дій своїх сил в операції, що завчасно розробляються. 

Всебічний аналіз можливих дій противника дозволяє надати експертні оцінки 

ймовірностей реалізації кожного частинного сценарію розвитку обстановки. Через 

несумісність і повноту групи подій, пов’язаних з реалізацією множини частинних сценаріїв 

при переході БС із певного j-го стану (і-1)-го етапу у відповідні до нього стани подальшого і-

го етапу імовірності реалізації кожного K-го сценарію задовольняють умову  
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.                                          (8) 

 

Ймовірності реалізації повних сценаріїв визначаються як добутки ймовірностей 

реалізації сценаріїв, що до них належать  

 

.                                                (9) 

 

З урахуванням умови (8) умова незалежності й повноти групи подій, пов’язаних з 

реалізацією кожного повного сценарію  

 

.                                                      (10) 

 

Тепер можна визначити математичне сподівання бойового ефекту для усіх повних сценаріїв 

дій військ (сил БС в операції  

 

  .                                          (12) 

 

Даний показник може бути комплексною оцінкою якості виробленого рішення 

командувача БС на операцію. 

Висновок. Розроблений метод оцінки результатів моделювання операції суттєво 

підвищує об’єктивність підстав для прийняття рішень командувачем угруповання військ 

(сил) на операцію. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТИЯ РІШЕНИЙ 

 

При разработке замысла операции возникает наиболее сложная проблема что 

обоснование выбора сценария действий сил в операции из множества возможных, прежде всего 

целесообразных, вариантов для принятия решения командующим. При этом возникает система 

задач разработки оптимальных сценариев операции - на множества полных сценариев, каждый 

из которых удовлетворяет ограничения на ресурсы «боевых систем». Решением данной системы 

задач является множество оптимальных сценариев, которые берутся за основу планов 

действий своих сил в операции, заблаговременно разрабатываются. 
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Всесторонний анализ возможных действий противника позволяет предоставить 

экспертные оценки вероятностей реализации каждого частных сценария развития обстановки. 

Дальнейшие допущения и расчеты показывают, что математическое ожидание боевого 

эффекта для всех полных сценариев действий войск может быть комплексной оценке качества 

производимого решение командующего БС на операцию. 

Ключевые операции: «боевые системы», замисел операции, множество оптимальних 

сценариев. 

 

Prof. Sharyi V.I, PhD A. Nevolnichenko, PhD  I. Pampukha 

EVALUATION OF DESIGN OF OPERATION’S RESULTS FOR DECISION MAKING 

 

In course of development of the concept of operation there is a difficult problem concerning the 

justification of the selection of scenario of forces in operation from the set of possible, first of all feasible 

options for commander’s decision. This raises problems of development of optimal system operation 

scenarios – the full set of scenarios, each of which meets the limitations on resources of «combat 

systems». The solution of this system of problems is the set of optimal scenarios, which are taken as a 

basis of action plans of friendly forces in pre-arranged operations. 

A comprehensive analysis of possible enemy actions allows to provide expert assessment of 

probability of implementation of every partial scenario. Further assumptions and calculations show that 

the mathematical expectation of combat effectiveness for all scenarios of forces’ actions could be a 

comprehensive assessment of quality of CS commander’s decision for the operation. 

Keywords: «combat systems», concept of operation, set of optimal scenarios. 
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ПЕДАГОГІКА ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬК 
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к.т.н., с.н.с. Дергільова О.В. (НУОУ) 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ 

ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ МАТЕМАТИКИ ТА ХІМІЇ) 

 
У статті розглядається проблема інтенсифікації зусиль абітурієнтів, направлених на 

вивчення матеріалу з таких предметів, як математика та хімія. Встановлено підвищення 

мотивації абітурієнтів після проведення інтелектуальних змагань із відповідних предметів. 

Зважаючи на важливість заходів такого роду, докладно розглянуто особливості їх підготовки 

та проведення, визначені на основі власного досвіду авторів. Суттєвим питанням є вибір 

формату проведення інтелектуального змагання: олімпіада, турнір, брейн-ринг, конкурс-захист 

наукових робіт та експеримент (для хімічних змагань). В роботі розглянуто переваги та 

недоліки усіх цих видів змагань. Також описується ще один шлях активізації пізнавальної 

діяльності абітурієнтів, а саме, впровадження у навчальний процес комп’ютерних 

інформаційних технологій. Коротко проаналізовано програмні засоби, що можуть бути 

застосовані під час вивчення курсу математики та хімії і що сприятимуть пожвавленню 

роботи класу. Стаття може бути корисною для учителів математики та хімії, а також 

організаторів позакласної роботи учнів.  

Ключові слова: математичні змагання, хімічні змагання, олімпіади, математичні 

програми, хімічні програми. 

 

Постановка проблеми. Багаторічний досвід викладання вищої математики у 

технічному ВНЗ свідчить про певне об’єктивне зменшення рівня знань з математики у 

випускників шкіл (в першу чергу про це свідчать результати вхідного контролю, що 

регулярно проводиться на першому практичному занятті за одними і тими ж білетами). 

Ймовірно, у деякій мірі це пов’язано із загальним зменшенням кількості (а, отже, і якості 

знань) випускників через демографічну ситуацію, однак, незважаючи ні на що, 

першочерговою задачею учителя є спроба отримати якомога кращий результат у наявних 

умовах.  

Важливим фактором, запорукою успішного засвоєння та плідного подальшого 

використання матеріалу є внутрішня мотивація учня у засвоєнні знань. Стовідсотковим 

методом підвищення мотивації (хоча б і тимчасового) до певного виду діяльності є 

залучення особи до змагань, у яких необхідно використовувати відповідні знання та вміння. 

«Змагальний дух» заряджає людину енергією, що дозволяє іноді отримати суттєвий ривок, а 

комусь – і безперервну зацікавленість. 

У повній мірі вищесказане стосується і дисциплін природничого циклу підготовки, 

зокрема, математики та хімії. В подальшому будемо в основному говорити саме про ці 

дисципліни, оскільки вони, на думку авторів, є полярними прикладами технічних дисциплін: 

математика потребує лише абстрактних міркувань, вміння оперувати символьною та 

чисельною інформацією (як відомо, лабораторні заняття з математики відсутні); в той же час 

хімія є дисципліною у великій мірі експериментальною і, в першу чергу, потребує вміння 

«працювати руками». Усі інші дисципліни (зокрема, фізика) знаходяться десь посередині, 

тому доцільним є дослідження можливостей активізації саме у згаданих двох полярно 

протилежних випадках, а при викладанні інших предметів можна користуватися обома 

типами рекомендацій. 

Участь у конкурсах на знання будь-яких дисциплін, безперечно, сприяє підвищенню 

мотивації учнів, що у більшості випадків видно просто «неозброєним оком» (інша річ, що 

тимчасове підвищення мотивації слід якимсь чином зберегти, хоча б частково стабілізувати). 
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Очевидно, що конкурс конкурсу - різниця, тому актуальною є задача аналізу 

різноманітних форм змагань, що можуть бути запропоновані учням старших класів. 

Необхідним є вичленення особливостей таких видів змагань, аналіз наявного досвіду їх 

проведення, надання рекомендацій щодо різних аспектів організації, тощо. 

Ще одним способом активізації роботи учнів із певного предмету є висвітлення його 

зв’язку із сучасними комп’ютерними технологіями. Сучасні покоління молоді дуже широко 

користуються останніми досягненнями інформаційних технологій і все, пов’язане з ними, 

вважають актуальним і таким, що заслуговує на увагу. 

Аналіз попередніх досліджень. 

Проблемі організації математичних ігор присвячено чимало літературних джерел 

(наприклад, [1-3]), рівно як і хімічних (наприклад, [4-6]). Однак загальною особливістю 

доступних джерел є те, що у них мало уваги приділяється особливостям процесу організації 

інтелектуальних змагань із відповідних предметів; не враховується специфіка організації 

саме математичного чи хімічного змагання; практично зовсім не аналізуються особливості 

(переваги та недоліки) різних форматів проведення змагань, які насправді сильно впливають 

на очікуваний результат. Також у наявній літературі не порушується питання впливу 

комп’ютерних засобів навчання на ефективність вивчення математики та хімії. 

Відповідно до вищенаведених тез, можна сформулювати наступну мету даної роботи. 

Мета статті: проаналізувати особливості організації інтелектуальних змагань у школі, 

а також впровадження комп’ютерних технологій, що можуть активізувати пізнавальну 

діяльність учнів (на прикладі вивчення математики та хімії). 

Основний матеріал дослідження. Якщо спробувати коротко охарактеризувати стан 

проблеми, що розв’язується, то інтегрально в Україні ведеться достатньо активна робота по 

проведенню математичних змагань Національного рівня. Що ж стосується змагань місцевого 

і регіонального рівня, то якраз їх масова кількість може сприяти суттєвому зростанню 

зацікавленості учнів у вивченні математики. Головним при цьому є те, що змагання такого 

рівня можуть бути організовані ресурсами одного навчального закладу, чи, навіть, на 

ентузіазмі одного учителя.  

Ситуація із хімічними змаганнями є дещо гіршою, що у великій мірі обумовлено 

більшою специфічністю самого предмету (на відміну від «універсальної» математики – 

«цариці наук»), тому тут актуальним є проведення змагань усіх рівнів. 

Інтелектуальні змагання, як і будь-який захід, до якого залучена значна кількість 

людей, потребує чіткої організації та контролю. 

Найперше має виникнути ініціативна група, що виступає із пропозицією про 

проведення певного заходу математичного чи хімічного характеру, озвучує його основну 

ідею. У якості ініціативної групи можуть виступати як окремі особи (керівник, члени 

колективу чи сторонні люди, наприклад, батьки учнів, методисти, бібліотекарі, тощо), так і 

групи осіб, що попередньо обговорили необхідність проведення заходу (наприклад, декілька 

викладачів, члени батьківського комітету, і т.д.). Ініціативна група із відповідною 

пропозицією звертається до керівника структурного підрозділу (завуча, директора) чи 

виступає на більш широкому засіданні колективу (засіданні кафедри). На цьому етапі уже 

має бути розроблена приблизна концепція майбутнього заходу, що розкриває його 

масштабність, цільову аудиторію, форму проведення, мету, очікувані результати. 

Якщо ініціативна група є частиною робочого колективу (наприклад, кафедри 

математики), то досить часто на її основі розпочинається процес формування робочої групи, 

яка безпосередньо буде займатися організацією заходу. Такий підхід є оптимальним, так як ті 

ж люди, що початково висловили ідею, і займаються її реалізацією. Дещо гіршою є ситуація, 

коли робочу групу призначає керівник, адже від зацікавленості її учасників цілком і 

повністю буде залежати кінцевий результат. Тут на перший план виходить мотивація членів 

робочої групи, усвідомлення ними важливості їхнього завдання, орієнтація на якомога 

кращий кінцевий результат. 



 

179 
 

Важливою характеристикою робочої групи є наявність досвіду у її членів в питаннях 

організації математичних/хімічних змагань (чи, принаймні, яких-небудь інтелектуальних 

змагань). Найкращим варіантом є залучення до робочої групи осіб, що вже брали участь в 

аналогічних заходах, наприклад, були членами журі районних, міських, обласних, чи навіть 

всеукраїнських олімпіад. Також позитивною є наявність досвіду організації змагань типу 

«брейн-ринг» чи «Що? Де? Коли?» хоча б загального напрямку, а краще – 

математичної/хімічної направленості (адже тут насправді присутня значна специфіка). 

Робота у складі робочої групи таких «досвідчених» організаторів дозволяє уникнути 

різноманітних прикрих помилок і неприємних ситуацій (коли, наприклад, переможця ще не 

визначено через серію нічиїх, а завдання вже вичерпалися; або коли переможців визначено 

двоє, а цінний приз лише один, і т.п.). 

Робочій групі необхідно вирішити певні питання, кожне з яких потребує детальної  і 

якісної проробки. 

Важливим і, нажаль, дуже часто найскладнішим, мабуть, єдиним непереборним силами 

лише самої робочої групи моментом, з яким стикаються організатори (і до того ж який має 

бути вирішено ще до об’яви про змагання!), є пошук спонсорів заходу та фіксація призового 

фонду. Не секрет, що дуже велика частка дітей згодна брати участь у змаганнях виключно 

заради самої перемоги, адже престижно бути переможцем якого-небудь конкурсу, в т.ч. 

математичного чи хімічного. Однак, навіть і найбільш мотивовані діти після здобуття 

перемоги хотіли б отримати за це гарні (або хоча б які-небудь!) призи. Нажаль, слід 

констатувати, що для «дорослих» організаторів предметних олімпіад (особливо районного, 

міського та, навіть, обласного рівня) природною видається ситуація, що найбільшою 

винагородою за перемогу є відповідний диплом. Насправді, окрім диплому, переможці 

можуть бути нагороджені конкретними матеріальними чи, іноді нематеріальними благами.  

Широкою популярністю серед усіляких варіантів призів користуються солодощі (по-

перше, через малу вартість; по-друге, завдяки пожвавленню настрою серед учасників) та 

якісна література. Доцільним є вручення науково-популярної, або навчальної літератури 

відповідного напрямку, але з поглибленим вивченням курсу; такої, що містить олімпіадні 

задачі. За умови залучення великих спонсорів, цінність призів може бути ще збільшена, 

наприклад, це може бути портативна цифрова техніка типу плеєрів, планшетів, смартфонів, і 

т.д. (саме такі призи були вручені переможцям обласної олімпіади з математики «Кубок 

Академії гардемаринів», що проводилася у 2015 році Національним університетом 

кораблебудування). 

Серед нематеріальних заохочень можна назвати безкоштовні майстер-класи, екскурсії, 

квитки на заходи культурно-масового характеру, можливості опублікуватися у друкованих 

ЗМІ, виступити на радіо, телебаченні, перед широкою аудиторією, на концерті, і т.д. 

Після успішного пошуку спонсорів можна приступати до складання пакету 

інформаційних матеріалів про математичні змагання. Сюди можна віднести наступні 

документи: 

- наказ базової організації на проведення заходу, яким фіксується склад робочої групи 

та розподіл обов’язків між її членами; 

- інформаційне повідомлення про захід, призначене для його потенційних учасників, у 

якому зазначені максимально повні відомості про нього; 

- супровідний лист-запрошення до участі, що надсилається разом із інформаційним 

повідомленням;  

- тексти об’яв у мережі Інтернет, тексти запрошувальних листів електронної пошти, 

тощо. 

Запорукою успішної реалізації заходу є поділ обов’язків між членами робочої групи, в 

т.ч. функцій контролю за виконанням окремих пунктів (перевірка може здійснюватися як 

однією особою, так і різними – окремо за пунктами). Для кожної роботи має бути визначений 

граничний термін виконання. Усі ці відомості фіксуються в наказі на проведення заходу.  
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У інформаційному повідомленні мають бути чітко викреслені наступні дані: усі 

важливі для потенційних учасників дати, формат і правила проведення змагань, орієнтовні 

приклади завдань, охоплені теми, необхідність попередньої реєстрації, опис призового 

фонду, контактні телефони, адреси, сторінки організаторів у соціальних мережах. 

Питання формату проведення математичних чи хімічних змагань в першу чергу 

визначається оперативними цілями всього заходу. Стратегічною метою завжди можна 

вважати активізацію учнівської молоді в питанні вивчення відповідного предмету, залучення 

до глибшого його пізнання, усвідомлення важливості та життєвої необхідності вивчення 

дисципліни. Сюди ж слід віднести виявлення та моральну підтримку здібних учнів, 

заохочення їх до подальшої кропіткої роботи. Тактичними (оперативними) цілями можуть 

бути:  

- підвищення успішності класу з дисципліни при вивченні певних тем; 

- виявлення учнів, здібності яких починають розкриватися з часом; 

- тестування нових учнів на знання математики/хімії; 

- реклама певних компаній, що виступають спонсорами; 

- популяризація серед широких кіл некомерційних організацій, що проводять змагання 

(зокрема, університетів, шкіл позакласного навчання); 

- пошук майбутніх здібних співробітників компаніями, що активно ведуть якісну 

кадрову політику; 

- тощо. 

Природнім є те, що формат проведення математичних змагань обмежений існуючими 

типами інтелектуальних конкурсів. Традиційними видами математичних змагань є 

різноманітні олімпіади, турніри, брейн-ринги, конкурси-захисти наукових робіт, що будуть 

розглянуті нижче. Хімічні змагання можуть проводитися за усіма переліченими форматами, 

але додатково з’являється можливість визначати найкращого експериментатора. У якості 

завдання може виступати виконання заданого досліду якомога точніше, або якомога якісніше 

пояснення маловідомого досліду, розробка методики та проведення експерименту для 

вирішення заданої проблемної ситуації, і т.д. Як бачимо, хімічні змагання можуть мати 

більшу кількість різних форм, тому до вибору конкретної з них слід підходити із ще більшою 

прискіпливістю, ніж у випадку математики. 

Незалежно від обраного формату змагань, перед організаторами стоїть певна низка 

питань, що мають оперативно і якісно вирішуватися. Зокрема, якщо передбачена попередня 

реєстрація (а у більшості випадків вона є необхідною), то слід обрати спосіб її ведення. В 

сучасному світі Інтернет-технологій зручною є онлайн-реєстрація, наприклад, через Google-

форми. Однак, необхідно мати на увазі, що деякі діти (в першу чергу, у сільській місцевості) 

все ще позбавлені доступу у Всесвітню мережу, тому на даний момент все ж необхідною 

залишається можливість реєстрації поштою, або у телефонному режимі. 

При онлайн варіанті реєстрації учасникам необхідно надіслати підтверджувального 

листа, аби уникнути дублювання інформації та зайвих хвилювань учасників. За декілька днів 

до самого заходу (але після завершення реєстрації) слід здійснити додаткову розсилку 

інформації, у якій нагадати про основні дати, час і місце проведення змагань. Окремим 

пунктом можна вказати можливість відмови від участі у змаганнях із поважної причини, але 

із обов’язковим інформуванням організаторів (відсутність окремих учасників, або навіть 

цілих команд краще виявити якомога раніше, аніж безпосередньо на початку заходу). 

У день змагань необхідно забезпечити необхідну кількість людей серед організаторів 

(можливо, крім членів робочої групи, слід запросити ще додаткових помічників), адже 

практично у кожному заході можуть виникнути непередбачувані ситуації, які слід 

оперативно вирішувати (замінювати обладнання, що вийшло з ладу – за умови проведення 

дослідів; підміняти окремих осіб-організаторів, що раптово захворіли, або просто зникли на 

деякий час; роздруковувати додаткові листи, або вносити зміни ручкою до завдання – за 

умови виявлення помилки в умові в останній момент; навіть забезпечувати аварійне 

освітлення – при відключенні електроенергії). 
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Після завершення змагань (залежно від формату) необхідно здійснити визначення 

переможців та їх нагородження. Це можливо за умови, що відсутня необхідність перевірки 

значної кількості письмових робіт (формат турніру, «брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», хімічні 

досліди без суттєвої математичної обробки результатів, конкурси-захисти попередньо 

написаних наукових робіт, тощо). Якщо змагання проводиться у письмовій формі і, 

відповідно, потребує значного часу для перевірки, то кожного учасника необхідно 

сповістити про дату об’яви результатів та про час і місце нагородження. Результати конкурсу 

мають бути загальнодоступними, найкраще всього – оприлюднені в мережі Інтернет. 

Коротко охарактеризуємо різні формати проведення інтелектуальних змагань.  

Традиційним різновидом змагань з будь-якого предмету є предметна олімпіада. 

Недоліками тут можна назвати повільність всього заходу, відсутність взаємодії між 

учасниками, а, отже, і невеликий азарт, непрозорість отримання кінцевих результатів, низьку 

можливість донесення до учасників додаткової інформації (зокрема, рекламної). Головним 

плюсом олімпіад є можливість концентрації учнів над вирішенням складних завдань, що не 

можуть бути вирішені «з ходу», за кілька хвилин. Особливістю є індивідуальність конкурсу, 

неможливість командної гри. 

Турнір є командним змаганням, на якому учасники-команди мають показати розв’язок 

деяких домашніх завдань, а також розв’язувати нові, часто аналогічні завдання. Турнір є 

більш швидким, ніж олімпіада, і тут присутня певна взаємодія всіх учасників. Особливістю є 

необхідність швидкої командної роботи в частині вирішення нових завдань. Мотивація до 

перемоги у турнірі посилюється за рахунок того, що вона відбувається на очах широкої 

аудиторії, і послаблюється, оскільки перемога є командною (кожен учасник не може вважати 

переможцем особисто себе). Відповідно, важливою вимогою при організації турнірів є 

злагодженість команд-учасників. 

Брейн-ринг є найбільш азартним змаганням, при якому командам пропонуються 

однакові завдання, і важливою є швидкість їх виконання. Оскільки взаємодія між усіма 

учасниками змагання (навіть і різних команд) є найбільшою, то атмосфера в аудиторії є 

неформальною, найбільш сприятливою для донесення різноманітної додаткової інформації 

(наприклад, рекламного характеру). Недоліком брейн-рингів є неможливість винесення на 

них у якості завдань складних математичних проблем (чи хімічних теоретичного характеру). 

Експериментальний брейн-ринг з хімії взагалі не уявляється можливим, у великій мірі – 

через порушення техніки безпеки і т.п. Позитивним моментом брейн-рингу є те, що автори 

правильних відповідей стають одразу відомі широкому загалу, а отже, надвисокою є 

мотивація до перемоги. 

Ще одним варіантом математичних і хімічних змагань є конкурс-захист наукових робіт. 

Такий варіант конкурсів доцільніше застосовувати для хімічних змагань, в яких виконані 

роботи можуть бути спрямовані на вирішення певної задачі практичного характеру 

(енергозбереження, ресурсозбереження, синтезу нових речовин, тощо). Заслуховування 

таких робіт завжди є цікавішим (в першу чергу, для самих учнів-учасників), ніж чисто 

теоретичних робіт з математики (присвячених, наприклад, методам вирішення певного 

рівняння, чи методиці інтегрування). Слід відмітити, що заслуховування великої кількості 

наукових робіт з математики, практична направленість яких є неочевидною для більшості 

учнівської аудиторії, може навпаки відлякати дітей від такої «нудної» науки. Відповідно, за 

умови проведення конкурсу-захисту наукових робіт з математики, організатори мають 

приділити чималу увагу змісту доповідей учасників, аби уникнути складної і незрозумілої 

для учнів інформації (або хоча б робити роз’яснюючі доповнення). 

Як було зазначено вище, хімічні змагання можна проводити у форматі експерименту. 

При цьому найпершим завданням організаторів є дотримання правил техніки безпеки для 

уникнення травм учасників (а також порчі обладнання, нанесення шкоди навколишньому 

середовищу, і т.д.). По-друге, слід з одного боку убезпечити учасників від «зайвих дій», а з 

іншого – не відкинути альтернативного способу досягнення мети експерименту, який не був 
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передбачений організаторами. Для цього команда робочої групи має включати хіміків-

експериментаторів високого рівня. 

Слід відмітити, що значна частина вищерозглянутих змагань проводилася силами 

колективу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (із 

залученням сторонніх фахівців). 

Як було сказано вище, іншим шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів є 

введення у навчальний процес комп’ютерних технологій, що хоча і не є принципово новим 

заходом, але чомусь зовсім мало використовується у широкій практиці. Така ситуація, на 

думку авторів, в наш час широкого поширення комп’ютерної техніки обумовлена уже не 

відсутністю відповідного апаратного забезпечення, а комплексом факторів іншого характеру, 

серед яких: 

- інерційність мислення педагогів-математиків та хіміків; 

- небажання розробляти нові методичні матеріали, що ураховують комп’ютерно-

інтегровані завдання; 

- відсутність усвідомлення необхідності вивчення дисциплін з використанням 

комп’ютерної техніки. 

Що ж розуміється під впровадженням комп’ютерних технологій у навчальний процес 

вивчення математики та хімії? В першу чергу мова йде про необхідність ознайомлення учнів 

із сучасним програмним забезпеченням (ПЗ), що полегшує математичні розрахунки, 

здійснює їх автоматизацію. Сюди можна віднести найбільш поширені і корисні програмні 

пакети Mathcad, Matlab, Wolfram Alpha, Maple. Перший з них, ймовірно, є найлегшим для 

освоєння і в той же час, широко використовується в інженерній практиці та статистиці. 

Відповідно, ознайомлення хоча б з основами роботи у середовищі Mathcad буде корисним 

для усіх учнів, що планують вступати до ВНЗ. Звичайно, ПЗ Matlab має більш широкі 

можливості, зокрема, через великий пакет супроводжувальних додатків, і тому його розгляд 

видається доцільним лише у спеціалізованих класах із поглибленим вивченням математики.  

Системи Wolfram Alpha та Maple є особливими з тої точки зору, що дозволяють 

виконувати символьні розрахунки, аналогічні тим, що виконує людина, розв’язуючи 

конкретний приклад. Перша з них дозволяє отримувати докладний покроковий розв’язок, 

причому етапи, що нею видаються, у великій степені наближені до формул, які записувала 

би людина. Щоб відрізнити перетворення виконані Wolfram Alpha від виконаних людиною, 

викладачеві слід мати певний досвід, і з першого погляду це не завжди можливо. Ця 

інформація може скласти суттєву мотивацію для учнів, що полюбляють шукати обхідні 

шляхи при розв’язку складних завдань замість їх самостійного виконання. 

Вивчення хімії також може супроводжуватися розглядом ПЗ, яке призначене для 

автоматизації відповідних розрахунків. Також комп’ютерні технології можуть 

застосовуватися для унаочнення хімічних дослідів, на проведення яких в аудиторії немає 

реактивів чи приладів. Для цього можна використати численні відеодемонстрації, розміщені 

у відкритому доступі в мережі Інтернет (наприклад, на сайті YouTube). 

У якості прикладу поширеного спеціалізованого ПЗ з хімії можна назвати ChemOffice 

(найвідоміша складова – ChemDraw), що має широкі можливості, які охоплюють велике 

число стандартизованих завдань з хімії (визначення характеристик сполуки за її назвою, 

візуалізація молекул, розрахунки реакцій, і т.д.). Відомим пакетом, призначеним у більшій 

мірі для розробників програм-фронтендів є набір Chemistry Development Kit; на його основі 

створені численні інші програмні продукти. Також заняття можна вести з використанням 

онлайн хімічних редакторів, наприклад Marvin Molecule або інших. 

Висновки. Таким чином, у статті проаналізовані засоби підвищення пізнавальної 

активності учнів двох типів: шляхом організації інтелектуальних змагань, а також шляхом 

систематичного впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Дослідження 

виконано для таких поширених предметів, як математика та хімія, що мають певні 

особливості, у порівнянні з іншими дисциплінами. Розглянуто планування відповідних 

заходів та деталі їх реалізації; вироблено рекомендації щодо можливих шляхів їх 
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впровадження. Робота може бути корисною для учителів відповідних дисциплін та усіх, хто 

займається організацією позакласних заходів з математики та хімії. 
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к.т.н., доц. Гайша О.О., к.т.н., с.н.с. Дергилева О.В., Гайша О.О. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИКИ И ХИМИИ) 

 

В статье рассматривается проблема интенсификации усилий абитуриентов, 

направленных на изучение материала по таким предметам, как математика и химия. 

Установлено повышение мотивации абитуриентов после проведения интеллектуальных 

соревнований по соответствующим предметам. Учитывая важность такого рода 

мероприятий, подробно рассмотрены особенности их подготовки и проведения, полученные на 

основе собственного опыта авторов. Существенным вопросом является выбор формата 

проведения интеллектуального соревнования: олимпиада, турнир, брейн-ринг, конкурс-защита 

научных работ и эксперимент (для химических соревнований). В работе рассмотрены 

преимущества и недостатки всех этих видов соревнований. Также описывается еще один путь 

активизации познавательной деятельности учеников, а именно, внедрение в учебный процесс 

компьютерных информационных технологий. Коротко проанализированы программные 

средства, которые можно применять во время изучения курса математики и химии, 

способствующие оживлению работы в классе. Статья может быть полезной учителям 

математики и химии, а также организаторам внеклассной работы учеников. 
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Ключевые слова: математические соревнования, химические соревнования, олимпиады, 

математические программы, химические программы. 

 

Ph.D. Gaisha A.A., Ph.D. Derhilova O.V., Gaisha H.A. 

INTENSIFICATION OF COGNITIVE STUDENTS ACTIVITY BY COMPETITIONS AND 

INTRODUCTION OF COMPUTER TECHNOLOGIES (ON MATHEMATICS AND CHEMISTRY 

EXAMPLES) 

 

It is considered the problem of intensification of student’s efforts aimed at studying the material in 

such subjects as mathematics and chemistry. Increase of student’s motivation after the intellectual 

competitions on the relevant subjects is established. Taking into account the importance of such events it 

is discussed in detail the peculiarities of their preparation and holding, derived from the author's own 

experience. An important issue is the choice of the intellectual competition format: olympiad, tournament, 

brain-ring, competition-protection of research papers and experiments (last is for chemical events). The 

paper discusses the advantages and disadvantages of these types of competitions. It also describes another 

way to enhance the cognitive activity of students, namely, the introduction in the educational process of 

computer information technologies. Briefly it is analyzed the software tools those may be used during the 

study of mathematics and chemistry, contributing to the revitalization of the work in the classroom. The 

article can be useful to teachers of mathematics and chemistry, as well as the organizers of 

extracurricular activities of students. 

Keywords: mathematical competitions, chemical competitions, Olympiads, mathematical software, 

chemical software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 351.71                                                                 к.е.н., доц. Горячева К.С. (ВІКНУ) 

 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 
У статті охоплено і представлено антропологію війни, її психологічну, соціальну, 

економічну складові, завдяки яким відбувається формування і становлення національної 

держави. Із соціальної точки зору це може сприйматися як виклик загальноприйнятим нормам 

або природним речам. Військові дії будуть виставлені як певний фактор, який виступає 

потужним поштовхом для зародження або укріплення державного устрою. 

Запропоновано розглядати і досліджувати військові події як один із факторів подальшої 

соціальної перспективи при становленні державності. А також як один із можливих 

інструментів започаткування і побудови державності з усіма супутніми важелями управління 

економікою, політикою і соціальною сферою. 

Ключові слова: військові конфлікти і національна держава, побудова державного устрою, 

оподаткування, військові дії та національне багатство, демократія і громадянство, соціальна 

рівність. 

 

Вступ. В цій статті йдеться про те, як війни впливають на суспільства. Яким чином 

військові дії не тільки руйнують, але й допомагають будувати суспільства. Протягом ХХ-го 

століття війна розуміється в першу чергу як така, що носить жорстокий руйнівний характер, і 
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є по суті безплідною. Соціальні ж наслідки можуть бути набагато більшими, ніж нам 

здається. Перше за все, хотілося б зазначити, що війна є вдалим відображенням існуючого 

виду суспільства. Тобто, будь-які форми військових дій на кожному тактичному і 

стратегічному рівні нічим і ніяк не можуть допомагати створенню і формуванню суспільства. 

При цьому вони відображають соціальну організацію, політичну владу і матеріальні ресурси, 

які беруть участь в цьому суспільстві. Тобто, війни слугують дзеркалом організації народів. 

Війни формують свої суспільства і забезпечують картину того, що надалі буде відбуватися з 

тими суспільствами. Через те, що війни є екстремальними явищами, вони можуть слугувати 

каталізатором драматичної суспільної трансформації. В той же час вимоги війн створюють 

можливості для інновацій і адаптації до них.  

Постановка завдання. В статті розглядатиметься і доводитиметься прогресивний 

вплив військових подій, що сприятимуть найшвидшому досягненню таких найважливіших 

компонентів сучасного суспільства як державний устрій, демократія і громадянство, а також 

соціальна рівність. Для цього буде розглянуто кожен з компонентів окремо. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у світі не існує жодного суспільства, в 

якому не було б держави. Вона може бути світською або теократичною. Держава, як продукт 

суспільного розвитку, є складним соціальним явищем. Протягом століть мислителі та вчені 

намагалися зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, 

якою є її природа, що відрізняє державу від інших організацій, створених людьми. Держава 

являє собою соціальне явище, обмежене певними історичними рамками. Державність 

складається з сукупності таких ознак як територія, населення, наявність публічної влади, яка 

відокремлена від суспільства і стоїть над ним, здатність видавати закони. 

Спочатку розглянемо вплив війни на формування і становлення держави і нації. Для 

цього наведемо визначення терміну «держава». Державу можна визначити як сукупність 

інституалізованих правил, за якими суспільство управляє собою. Тобто держава, в деякому 

сенсі, є конкретним вираженням видів політичної влади, яку суспільство приймає і узаконює. 

Можна стверджувати, що держава є фундаментом соціально-економічного життя. 

Наприклад, без держави немає ринків (капіталів, сировини, робочої сили, фондових та 

інших) оскільки не існує шляхів для забезпечення контактів між контрагентами. Без держави 

не існує правління і ніхто не володіє повноваженнями для встановлення законів (правил та 

способів керування державою). І, звичайно, неможливо провести вибори, оскільки відсутнє 

систематичне опитування населення. Також, очевидно, що не існує громадського 

обслуговування. Держави займають центральне положення в нашому сучасному існуванні. 

Саме державність дозволяє запобігти протистоянню «всіх проти всіх». Тобто, держава - це 

монополія на право управляти засобами насилля. Для забезпечення дотримання прав і 

обов'язків держави потребують коштів. Держави, в деякому сенсі, є гарантами дотримання 

механізмів самих суспільств. Для цього державі необхідно на утримуваній території мати 

потужний військовий інститут. Це обов’язкова позиція для будь-якої держави. Без такого 

виду монополії (природної монополії) жодна держава не може встановити і утримувати себе. 

Без цього жодна держава не в змозі захистити своїх громадян. Для того, щоб держава могла 

функціонувати не як озброєна банда або «кришувач» і мала абсолютне панування, вона 

повинна володіти тією чи іншою формою легітимності та підтримкою населення. Виходячи з 

цього, отримуємо комбінацію двох факторів: дієздатність і легітимність. 

Військові дії є надзвичайно ефективним стимулом для побудови держави. Війни 

допомогли створенню інституціональної основи сучасних держав через необхідність 

дотримання вимог домовленостей, ступеня організації та ефективності. Держави є побічними 

продуктами зусиль правителів під час набуття засобів війни. Війна за своєю суттю - 

організаційний феномен, для якого держава набуває значення адміністративного апарату. 

Військові діїї можуть бути стимулом, за допомогою якого створюються архітектурні 

інститути і від яких суспільство залежить в сучасному житті. Зростання бюрократії, 

наприклад, частково може пояснюватися збільшенням вимог до адміністративної 

ефективності, що породжується зростаючими потребами збройних сил, а також 
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нарощуванням вартості ведення війни. Під час війни спостерігається прогресія зростання 

витрат, прогресує і ускладненість засобів насилля. Пригадаємо, що зміни, які відбулися при 

підйомі сучасної європейської держави спостерігаються протягом військової еволюції XVI-

го і XVII-го століття. За цей період три критичні організаційні зміни вплинули на характер 

збройної боротьби. По-перше, контроль над засобами насильства перейшов від приватного 

до суспільного. Тобто, доступ до засобів насильства став колективним благом, а не 

особистим. По-друге, різко збільшився розмір армій. Тобто потрібно набагато більше 

ресурсів (природних, економічних, людських) для здобуття засобів насильства. І, по-третє, їх 

склад. Склад цих армій став менш різноманітним і все більше засновується на конкретній 

національній ідентичності. 

Можемо стверджувати, що завдяки військовим подіям, які мали місце в Європі на той 

час, територіальна консолідація держави стала більш доцільною і необхідною. Тобто тільки 

ті держави, які могли керувати великими арміями і гарантувати контроль над своїми 

власними територіями, відігравали вирішальну роль. Тільки ті держави, які були здатні 

керувати цими конкурентоспроможними силами, могли вижити. І саме ті держави, які були 

змогли нав’язати централізований контроль, в змозі були пережити  військову революцію. 

Отже, держави, які були в стані нав’язати свою перевагу і керувати на певній території, 

могли вижити в цьому еволюційному процесі. Країни, які не були здатні на це, наприклад 

Польща, просто зникли. Ми спостерігаємо, як зменшилась кількість європейських держав 

після XV-го століття: приблизно з 1,5 тис. (складалися переважно з невеликих князівств, 

наприклад, Бішопбріггс і т.п.) до 25-ти країн в 1900 році. Очевидно, що цей показник 

централізації влади був створений під впливом військового конфлікту. Народи з основної 

європейської карти були сформовані з набагато менших об’єднань. Вони стали 

консолідованими шляхом нарощування потужності і завдяки військовому конфлікту. Звідси 

можна розглядати війну, як форму конкурентної боротьби між різними організаціями. 

Існують різні шляхи досягнення політичної влади і нав’язування контролю. Одним з них є 

створення національної держави. Але це не єдиний спосіб, яким може бути організована 

політика. Виходячи з логіки конкурентних ринків, тільки формування національної держави 

набуває переваги під впливом загрози війни при впровадженні насильства. Можемо 

розглядати цей процес як виникнення ринку, в якому є багато форм організації виробництва, 

маркетингу або роздрібних продажів. І саме національна держава, як учасник цього ринку, 

здатна керувати і в той же час постачати насильство. Крім того, ця здатність впроваджувати 

насильство створює інститут побічних продуктів, які надалі сприяють організаційному 

розвитку. Ключ до відносин між війною і державотворенням полягає в циклах екстракції 

примусом, які Самуель Файнер, Отто Хінце, Макс Вебер, останнім часом і Чак Тіллі вивчали 

в Західній Європі. Почнемо з одного спостереження. Війни вимагають капіталу. До XVI-го 

століття війни стали настільки дорогими, що вимагали мобілізації всієї країни. Це той 

процес, який зветься історичною консолідацією. Все більші об’єднання означають, що війна 

стає все більш дорогою. Професійні армії явно випереджали  будь-яких суперників. 

Водночас ці професійні армії вимагали достатніх і безперервних сум грошей. Війна ставала 

все більше дорогою справою, яка вимагала все більшої організації для впровадження 

економічних ресурсів. І саме ці зміни були причинно пов’язані з військово-політичним 

розвитком наступного періоду.  

Таким чином держави все глибше стали втручалися в замовлення і отримання ресурсів 

безпосередньо через своє суспільство. Тобто, держави повинні були глибше проникати в свої 

суспільства з тим, щоб отримати такі ресурси, які б забезпечували їх виживання. 

Організаційні інновації, здобуті під час війни, не зникають з приходом миру, вони частіше 

залишаються інфраструктурним залишком. Це те, що можна назвати фізіологією країни. 

Нервова система, м'язова система держави, в деякому сенсі, розвиваються через 

впровадження війни. 

Після 1648 року нова форма пост-Вестфальської держави найбільше задовольняє 

організаційне завдання щодо управління цим проникненням. При цьому ресурси 
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спрямовуються на продуктивне насильство, зорієнтоване на зовнішнього ворога. Не слід 

вважати, що національна держава була кращою організаційною можливістю. І не кожен раз 

створення держави було необхідним для позитивного розвитку. Скоріше то був тиск 

навколишнього середовища в місці організованого насильства. Можемо спостерігати, що в 

деяких випадках держави не зазнали впливу війни (ХІХ-те і ХХ-те століття). Шлях до 

формування національної держави приймав дуже різні форми. 

Таким чином можна стверджувати, що війна одночасно і будувала, і виражала владу. Війна 

віддзеркалює силу і в той же час будує владу. Не можливо зрозуміти західний образ війни 

без оцінки особливих характеристик, які політична влада застосовувала в Західній Європі.  

Так одним із видів здійснення влади була і залишається фіскальна політика,  інструментом 

якої є податки. Дозволю собі стверджувати, що оподаткування на той час було виміром 

нового виду енергії. Оподаткування було і залишається кращою мірою ефективності 

політичної влади і інституційного розвитку. Оподаткування є відображенням легітимності 

держави і її здатності нав'язувати себе. Олівер Уенделл Холмс влучно зазначив, що податки є 

ціною, яку ми сплачуємо за цивілізацію. Тобто податки це витрати, на які ми маємо 

погоджуватись в суспільному житті, в якому кожен платить щось на користь всіх. Податки 

одночасно відображають і примножують могутність держави. Ця міць вимірюється 

здатністю забезпечувати централізоване управління населенням на визначеній території. 

Податки відображають здатність держави вимагати від усіх членів цього колективу 

(громадян) сплати своєї частини. І, звичайно ж, вони збільшують міцність держави, тому що 

сама можливість податку робить державу сильнішою і, можливо, більш легітимною. Тепер, 

припустимо, що більшість людей не буде вільно розлучитися зі своїми ресурсами в обмін на 

набір суспільних благ, які вони можливо отримають і без сплати податків. Тоді здатність 

держави отримувати такі ресурси віддзеркалює міць самої держави. Не тільки її 

організаційно-примусовий потенціал, але і її духовну силу, її легітимність. Податки навіть 

можуть розглядатися як прояв громадянства. Вони, за словами Евана Штайна, є економічним 

вираженням  згуртованості індивідуума з нацією. Тобто, податки представляють собою 

громадянський зміст нації в економічному ракурсі. Податки являють нашу громадянську 

відповідальність, яка виражається в виплатах нашій державі.  

Історія оподаткування є історією держави. За виключенням випадків клептократії 

держави намагатимуться отримати якомога більше ресурсів, які необхідні їм для виживання і 

процвітання. У випадках клептократії, наприклад, Мобуту (президент Демократичної 

Республіки Конго, після 1971 року перейменована на Заїр) держави лише бажають 

оподатковувати населення з метою збагачення небагатьох. В теорії неклептократійні 

держави намагаються вилучити лише ті ресурси, які їм потрібні для виживання. Вдаючись до 

крайнощів, знову ж Мобуту (Заїр), можна уявити собі стан країн, де державними органами 

абсолютно не надаються послуги населенню і не приймаються до уваги можливі загрози 

безпеці.  

З іншого боку, під час революційного режиму може бути спровокована зміна в 

структурі всього суспільства. Загроза може виникати з боку кожної протиборчої сторони. 

Пануючі режими будуватимуть нову систему оподаткування з метою забезпечення свого 

виживання.  

Таким чином, податки є конкретним вираження ідеологічної орієнтації держави. Знаючи про 

ставки, об’єкти і способи оподатковуються, можна чітко визначити орієнтацію устрою в 

суспільстві.  

Обсяг оподаткування може бути виміряний економічно і політично. Для того, щоб 

акумулювати ресурси, устрій має платити за них в різних формах. Державний устрій повинен 

створювати деякі види послуг і саме він повинен платити за збір податків. Насправді, велика 

частина отриманого доходу може просто перейти до створення нового доходу. Таким чином, 

державам часто доводиться збільшувати ефективність їх фінансової кабали з тим, щоб 

забезпечити краще перетворення на податкові інвестиції. Процес оподаткування не 

відбувається безкоштовно, тому важливо переконатися, наскільки він є ефективним і яким 
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організаційним шляхом рушати. Обсяг політичних витрат виміряти складніше, але його 

можна оцінити. Угода державності існуватиме в майбутньому, якщо суспільство 

погоджується платити винагороду на справедливих засадах за отримані послуги, очікувану 

якість, наявні альтернативи. Все це буде впливати на можливість існування держави і, як 

наслідок, можливість сплати податків. Можна сказати, що питання системи оподаткування 

не лише організаційне питання, але й маркетингова проблема. 

Яким чином здатність оподатковувати пропонується населенню? Для кожного залученого 

соціального сектора  такі оцінки мають бути помножені на політичну здатність своїх лідерів 

опротестовувати або здійснювати правочин. Розглянемо детальніше. Держава стикається не 

тільки з широкою аудиторією загалом, а з кожним з цієї аудиторії, його здатністю бути 

оподаткованим. Крім того кожен громадянин особисто  здатен протистояти податкам і 

зборам. Тому оподаткування повинно бути виміряним і прийнятим до уваги. Необхідно 

враховувати будь-які види конфліктів серед контрагентів. Суть в тому, що обкладання 

податком є складним процесом.  

Заходи, які сприяють оподаткуванню, допомагають і становленню держави. Необхідно 

нагадати, що суспільство потребує оподаткування з тим, щоб мати державу. І саме війни 

вносять свій вклад в оподаткування і сприяють досягненню державності. Війни породжують 

більші потреби в ресурсах, і в той же час забезпечують тимчасове зниження соціальних 

обмежень держави. Тобто, війни одночасно створюють потребу в очевидних ресурсах, а 

також узаконюють цю потребу. В іншому випадку держава втратить здатність існувати. 

Більш того, війна забезпечує організаційний фокус, навколо якого організаційна державна 

здатність може поліпшуватися. Війна зберігається як організаційний паросток для більш 

стійкого інституційного зростання, з якого згодом створюватиметься держава. Нарешті 

війська, зібрані на вимогу війни, можуть також слугувати засобом для збору необхідних 

ресурсів. Тобто сама армія, яка створена для захисту від зовнішньої загрози, також являє 

собою спосіб забезпечення громадянської або державної самостійності і забезпечує 

монополію на засоби насильства. І тому, є монополією на засоби оподаткування на 

визначеній території. 

Позитивний зв'язок між війною і підвищенням податків в ранній сучасній Європі є 

вичерпним, що підтверджують чисельні історичні дослідження. Наприклад, деякі вчені 

аналізують податкові системи як продукт переговорів між королівськими будинками і їх 

відповідними суспільствами під час війни або підготовки до війн. Історія оподаткування є 

історією таких угод між державою, або представником держави, і між різними членами 

суспільства щодо їх здатності надавати такі види ресурсів. Народження сучасних податкових 

систем в країнах Західної Європи прив'язується до озброєного початку Столітньої війни. 

Очевидним є зв'язок між війною і підйомом податків в Сполучених Штатах. Існує паралель 

історії американської війни і американських державних доходів. Поряд з вивченням ролі 

уряду в суспільстві простежується слідування військовій історії. Війни спричиняють 

збільшення витрат, що вимагає застосування нових форм оподаткування. І знову ж таки, 

простежується логіка зв'язку між війною і розвитком держави. В якості альтернативи можна 

оголосити дефолт по боргу, спричиненого війною. Дефолт діє на короткому проміжку часу, 

але не може слугувати основою для будь-якої довготермінової військової компанії. 

Тобто в тимчасовій надзвичайній ситуації держава може бути в стані за замовчуванням, 

але, зрозумію, що репутація уряду буде зіпсована і кожного наступного разу буде складніше 

отримувати від населення необхідні ресурси. Підйом Британії у XVIII-му столітті частково 

був пов'язаний із систематичним характером своєї боргової структури, і одночасною 

здатністю гасити ці зобов’язання. На відміну від французів або правлячих Габсбургів, 

Британська імперія зарекомендувала себе як добрий платник по своїх зобов’язаннях. Швидке 

повернення боргів робить їх не такими обтяжливими, оскільки по ним сплачуються менші 

премії. Кредиторів стає все більше і більше, оскільки вони впевнені, що їхні майнові вимоги 

будуть погашені боржником. Після того, як війна закінчилася, державні витрати не 

знижуються до вихідного рівня. Тобто стрибка у витратах не спостерігається. Після кожної 
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війни держава стає все більш економічно активною і міцнішою, також змінюються типи 

податків. 

Наприклад, часто митні податки є найпростішою політичною і організаційною 

вимогою стягнення. Необхідно лише декілька солдатів або поліцейських в портах, які здатні 

стягувати з капітанів суден мита на їхні товари. Однак, у певний момент вимоги ескалації 

війни змушують державу проникати всередину свого суспільства. Держава більше не може 

покладатися лише на мита. Вона змушена розширювати своє бюрократичне охоплення і 

стягувати безпосередньо з населення податок на прибуток і на власність. Це знову-таки 

робить державу більш потужною, більш здатною для ведення війни і надає більше підстав 

для збільшення оподаткування.  

Війни привели до створення Британської імперії на початку XVIII -го століття, і США в 

кінці XVIII -го століття. Саме війни дозволили цим державам збільшити обсяги доходів, які 

ніколи не поверталися на до військовий рівень. Військові конфлікти дозволяють державі 

менше залежати від простих в адміністративному плані, але дуже негнучких мит. Завдяки 

військовим конфліктам держава більше спирається на внутрішні джерела, які є  з політичної 

точки зору складними, а з економічної - потенційно більш прибутковими. Отже, 

інституційною спадщиною війни стає бюрократичне ускладнення управлінського апарату. 

Висновки. Концентруючись на сутності війн з точки зору соціології і економіки 

розглядається парадокс військових подій, який на відміну від класичних поглядів ХХ-го 

століття розкривається з позитивним ефектом. Парадокс військових подій полягає в 

поєднанні зовсім несумісних речей. В статті взагалі не розглядалася руйнівна сила 

насильства, спричинена військовими конфліктами. На відміну від першої половини ХХ-го 

століття в ХХІ-му столітті значна частина насильства  вражає ті райони, які несуть основну 

відповідальність за створення сучасного образу світу. Сучасні військові конфлікти ведуться 

в нових формах і новими видами озброєння, а значить змінюється вид агрегації, 

інституалізації суспільства. В деякому сенсі це постає проблемою для традиційних 

військових, оскільки стає незрозумілим як боротися з такими війнами. Держави потребують 

додаткових поліцейських функцій для отримання гарантій. На сьогодні метою існування 

війська стає не фізичне знищення ворога, а отримання суспільством впевненості в 

майбутньому. Світ потребує створення достатньої кількості національних і наднаціональних 

установ для того, щоб стримувати хаос і забезпечувати сталий розвиток спільноти. 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В статье охвачена и представлена антропология войны, ее психологическая, социальная, 

экономическая составляющие, благодаря которым происходит формирование и становление 

национального государства. С социальной точки зрения это может восприниматься как вызов 

нормальности или естественным вещам. Военные действия будут представлены как 

определенный фактор, который выступает мощным толчком для зарождения или укрепления 

государственного устройства. 

Предложено рассматривать и использовать военные действия как один из факторов 

дальнейшей социальной перспективы. А также как один из возможных инструментов начала и 

построения государственности со всеми сопутствующими рычагами управления экономикой, 

политикой и социальной сферой. 

Ключевые слова: военные конфликты и национальное государство, построение 

государственного устройства, налогообложение, военные действия и национальное богатство, 

демократия и гражданство, социальное равенство 

 

Ph.D. Gorjacheva K.S. 

ASPECTS OF STATE DEVELOPMENT IN THE COURSE OF MILITARY ACTION 

 

The article covered and presented anthropology of war, its psychological, social, economic 

components, which occurs due to the formation and establishment of the national state. From a social 

point of view, this can be perceive as a challenge to normality or natural things. The war will be present as 

a definite factor that acts as a powerful impetus for the emergence or strengthening of the state apparatus. 

It is propose to consider and use the war as an instrument to further social perspectives. And also as 

a tool to start and build a state with all its attendant arms management of the economy, politics and the 

social sphere. 

Keywords: Military Conflicts and the Nation State, Taxation, Military Action and National Wealth, 

Democracy and Citizenship, Social Equality. 
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Грибок А.О. (КНУ) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
У статті розкривається роль мотиваційних чинників у пізнавальній діяльності студентів 

ВНЗ, а також їх взаємозв’язок з активізацією та розвитком навичок самостійного навчання. У 

запропонованому дослідженні визначаються психолого-педагогічні умови самостійної 

пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.  

Розуміння сутності та значення феномену самовдосконалення є необхідним з боку 

колективу в ході вивчення циклу спеціальних дисциплін, оскільки це сприяє кращому 

змістовному наповненню навчального та виховного процесів. В статті обґрунтовано 

передумови, показники й чинники покращення процесу самостійної пізнавальної діяльності 

студентів вищих навчальних закладів.  

Ключові слова: мотиваційні чинники, самостійна пізнавальна діяльність,  пізнавальний 

інтерес, середовище, самостійна навчальна діяльність, навички. 

 
Постановка проблеми. Виконання соціального замовлення держави на спеціаліста з 

високою фаховою компетентністю можливе лише за умови систематичного та глибокого 

засвоєння майбутніми спеціалістами теоретичних знань, оволодіння практичними 

навичками, активного творчого переосмислення  накопиченого людством професійного 

досвіду і це аксіома. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема моделювання професійно 

важливих якостей майбутнього фахівця та серед них – спроможність до самостійної 

навчальної діяльності. Таким шляхом створюються суттєві можливості цілеспрямованого 

впливу на пізнавальну діяльність студентів з урахуванням особливостей функціонування їх 

психіки та її інтелектуальної складової, специфіки й змісту навчального матеріалу, законів і 

закономірностей функціонування навчального процесу у ВНЗ і різних організаційно-

методичних умов навчальної діяльності студентів.  

Завдання формування у студентів прийомів самостійної пізнавальної діяльності (а для 

початку – як найбільш потрібною: її навчально-пізнавальної складової) не вирішене в 

практиці вищої школи. Все це свідчить про актуальність проблеми навчання студентів 

прийомів самостійної пізнавальної діяльності. 

Особливо актуальною є  вимога для викладача - людини, яка повинна бути духовно 

багатою, ерудованою, мати глибокі професійні знання та вміння, творчо працювати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великі філософи минулого стверджували, 

що освіта та розвиток не можуть бути повідомлені особистості, а той, хто бажає навчатись, 

повинен досягти цього власними силами.  

Більшість учених під самостійною навчальною діяльністю студентів розуміє роботу, 

яка виконується без прямої участі педагога на аудиторних і позааудиторних заняттях.  

І.Зімняя вважає самостійне навчання тих, хто навчається, вищою формою їх навчальної 

діяльності, яка має значний інтерес у плані психологічного аналізу цієї діяльності.   

В.Козаков стверджує, що самостійне навчання студентів – це специфічний вид 

діяльності навчання, основною метою якого є формування самостійності суб’єкта, який 

навчається, а формування знань, умінь і навичок здійснюється безпосередньо через зміст і 

методи всіх видів навчальних занять, як аудиторних, так і поза аудиторних. 

Не дивлячись на те, що в останні роки з’явилась значна кількість публікацій, 

присвячених вивченню проблеми самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів, все 

ж в реалізації підходів щодо організації самостійної навчальної роботи, її активізації, 

підвищення мотивації до такої діяльності і т.п. є чимало питань, які сьогодні потребують 

вивчення та відповідного вирішення.  
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Справа у тому, що самостійну пізнавальну діяльність можна охарактеризувати як 

систему, в якій зміст, обсяг, методи роботи і результати залежать від досить великої 

кількості факторів, кожен з яких практично може змінюватись на ряді рівнів, роблячи таким 

чином цю систему досить громіздкою. Саме з цієї причини, як на наш погляд, в нових 

концептуальних положеннях щодо вищої освіти пріоритетне місце займають інтереси 

особистості, орієнтація на формування у спеціаліста таких професійних якостей, які 

допомогли б йому підготуватись до майбутньої діяльності не лише в професійному, а й у 

соціальному, культурно-історичному контекстах, оскільки людина повинна не просто 

здобути вищу освіту та бути все життя професіоналом своєї справи, а й постійно вчитись, 

самостійно здобувати нові знання відповідно до зростаючих вимог сучасності і нових умов 

діяльності. Тому метою нашого дослідження є психолого-педагогічні умови самостійної 

пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів та визначення ролі 

мотиваційних чинників у пізнавальній діяльності  студентів.  

Виклад основного матеріалу. Проведення анкетування в ряді педагогічних 

навчальних закладів дало можливість з’ясувати загальну картину стану організації 

самостійної пізнавальної діяльності (СПД) студентів та деякі тенденції вирішення цієї 

проблеми. Зокрема, багато студентів (близько 70 відсотків) в тій чи іншій мірі не задоволені 

існуючими формами організації самостійної навчальної роботи. При цьому більшість із них 

стверджують, що люблять самостійно працювати. Водночас менше третини першокурсників 

вважають себе підготовленими до самостійної пізнавальної діяльності, дві третини впевнені, 

що оволоділи навичками конспектування. Лише 34 відсотки з них працюють над додатковою 

літературою. 

Незважаючи на те, що понад 60 відсотків опитаних вважають, що навчання у вищому 

навчальному закладі допомогло їм навчитись самостійно працювати, результати анкетування 

свідчать, що організація самостійної навчальної роботи (як і весь вузівський навчальний 

процес) потребує істотного вдосконалення. Це підтверджує той факт, що близько 80 

відсотків третьокурсників не захоплює робота над додатковою літературою. Більше того, ця 

величина у порівнянні з першим курсом має тенденцію до зростання. Це переконує нас у 

тому, що сьогодні потрібне не просто вдосконалення, а докорінна, принципова перебудова 

системи СПД у закладах освіти. 

В ході дослідження виявлено, що особливо актуальною ця проблема є на перших 

курсах навчання. Забезпечення науково обґрунтованої організації СПД на молодших курсах 

значною мірою визначає рівень адаптації, а згодом-фундаментальності професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів, адже саме на початковому етапі навчання формуються 

навички індивідуальної пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів, забезпечуючи в 

подальшому необхідну неперервність освіти та професіоналізм. 

Самостійну пізнавальну діяльність можна розглядати як: особливий процес навчальної 

діяльності студентів, одну із форм навчання у закладі освіти, метод чи засіб самонавчання 

(самоосвіти). 

За своїм фактичним призначенням самостійна пізнавальна діяльність може 

кваліфікуватись як процес здобуття нових знань для застосування їх на практиці; для 

повторення, перевірки знань, умінь і навичок.  На наш погляд, підвищення ефективності 

СПД можливе за рахунок удосконалення відомих та пошуку нових форм і методів організації 

СПД з відповідним врахуванням зміни системи підготовки фахівців з вищою освітою, 

структури та змісту навчання. 

Для удосконалення СПД необхідним є розвиток взаємодії в системі “викладач-студент” 

в напрямі розширення та удосконалення суб’єкт - суб’єктних відносин в рамках 

співробітництва, розробка шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів, 

удосконалення педагогічної майстерності викладача. 

Очевидно, що для осмислення життя і побудови його перспективи велике значення має 

сформованість у студентів мотивації досягнення і високий рівень самоповаги, 

самосприйняття. “Побудова” часової перспективи, життєве цілепокладання вимагають 
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достатнього рівня розвитку ціннісних уявлень, вольової сфери, самостійності і 

відповідальності. Вироблення життєвої стратегії вимагає від людини потреби і здатності 

здійснювати особистий, самостійний і вільний вибір, набуття корисних навичок планування, 

співвіднесення ближньої та далекої перспектив.  

Отже, для розвитку волі особливого значення набуває підсилення цілі. Це стосується 

студентів – першокурсників, соціальна компетентність яких ще не є високою (особливо це 

характерно при виборі ними своєї майбутньої професії). 

Пізнавальні мотиви тісно пов’язані із змістом навчального матеріалу оскільки 

оволодіння новими знаннями відбувається переважно при вивченні навчальних предметів. 

Однак, у студентів виникає пізнавальний інтерес до різних галузей науки, що спонукає 

викладача до самоосвіти, самостійного здобування знань поза межами навчальних 

дисциплін, адже викладач завжди повинен бути готовим до діалогу зі студентами на різні 

теми.  

Не меншу роль у пізнавальній діяльності відіграють соціальні мотиви. Вони зумовлені 

впливом на особистість студента, його діяльність з боку оточуючих. Виділяють три рівні 

соціальних мотивів: широкі, вузькі, співробітництва. Одні пов’язані з обов’язком студента як 

громадянина і спонукають до набуття знань, щоб бути корисним суспільству. Інші 

спонукають до пізнавальної діяльності як засобу самоствердження, піднесення соціального 

статусу, можливості посісти вище місце у соціальній групі. Можна сказати, що на відміну від 

широких соціальних мотивів, ці мотиви егоїстичні. Треті прямо пов’язані із спілкуванням 

студентів з іншими особами, прагненням поліпшити форми взаємодії. 

Виробити у всіх, хто навчається, вміння поновлювати свої знання, орієнтуватись в 

бурхливому потоці зростаючої інформації – не зважаючи на досить давню постановку такого 

завдання як у теоретичному, так і в практичному плані, залишається актуальним і сьогодні. 

Ця проблема інтенсивно вивчається педагогами, психологами, філософами. Дослідження 

останніх, які базуються на досягненнях логіки і психології, є методологічною основою 

вирішення поставленого завдання в теорії і практиці навчання.  

Завдання формування у студентів прийомів самостійної пізнавальної діяльності (а для 

початку – як найбільш потрібною: її навчально-пізнавальної складової) не вирішене в 

практиці вищої школи. Все це свідчить про актуальність проблеми навчання студентів 

прийомів самостійної пізнавальної діяльності. 

Формування вмінь самостійного навчального пізнання відбувається в процесі активної 

самостійної діяльності, коли оптимально поєднуються репродуктивні і творчі дії студентів. 

Важливою умовою ефективного навчання студентів способам СПД є застосування ними 

знань і способів в їх органічній єдності. Знання тут виступають інструментом самостійного 

пізнання навколишнього світу. Озброєння студентів певними способами СПД сприяє 

переходу їх від нижчого рівня пізнання (репродуктивного) до вищого (творчого). 

Оволодіння прийомами самостійної пізнавальної діяльності можливе (і, на наш погляд, 

є найбільш ефективним) при вивченні студентом нового матеріалу. Саме при оволодінні 

прийомами пізнання нового, одночасно з засвоєнням цього матеріалу, формуванні умінь та 

прийомів пізнання - паралельно з цим відбувається виявлення пізнавальних можливостей 

кожного, встановлюється співвідношення між новими та старими знаннями, 

удосконалюються способи пізнавальної діяльності для більш активного  сприйняття та 

переробки нового навчального матеріалу, в процесі якої стає можливим самостійний відбір 

студентом навчального матеріалу, виділення головного в його змісті і т.п. Все це дає 

можливість зосередити увагу студентів на операційній стороні пізнання і виховання в них 

потреби в оволодінні способами дій в процесі набуття нового знання. 

Дослідники, які вивчають інтереси і нахили студентів, відзначають, що в онтогенезі 

особистості основна роль належить пізнавальним інтересам. Вони впливають на всі 

психологічні процеси і функції: увагу, сприйняття, волю, пам’ять, мислення. Відомо, що учні 

виявляють схильність та особливі інтереси до різних предметів. Що ж стосується змісту 

навчання, то слід чітко виділити: що для студентів є зовсім новим, що відомо частково, а що 
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саме вони можуть засвоїти самостійно. Такий аналіз матеріалу, який вивчається, сприяє 

правильній організації пізнавальної діяльності, створенню проблемних ситуацій, більш 

цілеспрямованому добору навчальних завдань. Коли завдання для самостійного вивчення 

дібрані таким чином, що вони базуються на вивченому матеріалі і в той же час є такими, що 

вимагають напруженої роботи думки, без сумнівів можна констатувати, що таке навчання 

буде ефективним і розвивальним. Запорукою успішного розвитку пізнавальних інтересів 

студентів є їх активна творча робота. Задоволення від одержання нових знань у процесі 

самостійного пошуку приводить до більш глибокого вивчення предмета.  

У процесі  вивчення будь-якої дисципліни ефективним є оптимальне використання 

демонстраційного і репродуктивного матеріалу, ТЗН і т.п. Важливу роль тут відіграє 

закріплення знань, умінь, навичок, якщо процес здійснюється не шаблонно (питання та 

відповіді щодо вивченого матеріалу), якщо використовуються нові приклади, запитання, 

націлені на більш глибоке засвоєння основних понять, на закріплення практичних умінь та 

навичок, застосування нових знань в різних ситуаціях. 

Студенту повинні бути відомі і зрозумілі значення й цілі кожної теми (блок-модуля, 

всього курсу). Чим більш усвідомлено підходить студент до тих чи інших навчальних занять, 

тим глибший у нього інтерес до одержання нових знань. Щоб досягти цього іноді слід 

створювати проблемні ситуації з метою з’ясування цілі у вивченні відповідного матеріалу. 

Одним з дуже важливих шляхів пробудження інтересу є емоційний вплив, коли 

образність, емоційне напруження “заряджає” слухачів. Експериментальні дослідження 

свідчать, що лише байдужий голос викладача знижує працездатність у слабших студентів на 

20%, у середніх – приблизно на 30%, а в хороших – на 37%. Наведене вище є свідченням 

того, яке велике значення має особистість викладача при формуванні інтересу до предмета, 

що вивчається. 

Формування інтересу до навчання слід розглядати не лише як найбільш важливу умову 

для досягнення високої ефективності самостійної пізнавальної діяльності, досягнення 

певного рівня знань на якомусь етапі навчання, а й необхідну передумову всебічного 

розвитку особистості, професійної підготовки та становлення спеціаліста.  

З’ясування особливості усвідомлення основного навчального інтересу, який впливає на 

розвиток  студента – цікаве і важливе питання у вирішенні проблеми удосконалення 

навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Навчальний інтерес – це специфічне емоційно-пізнавальне ставлення студента до 

предмета, який він вивчає. Його особливість полягає в бажанні засвоїти якомога більше 

знань з даного предмета. Розвиток інтересу залежить від адекватності його усвідомлення, 

котре в свою чергу залежить від місця цього інтересу  в ієрархії навчального інтересу 

колективу, розуміння студентами поняття “інтерес”, рівня інтересу та його місця в системі 

інтересів самого студента. 

Висновки. Отже, наші дослідження свідчать, що питанню самостійної пізнавальної 

діяльності поки що не надають належної уваги не лише в загальноосвітніх школах усіх типів, 

закладах профтехосвіти, а й у ВНЗ. Тому вчити вчитися - це сьогодні одне з найважливіших 

завдань в системі освіти. Правильно організована самоосвітня діяльність – шлях до 

забезпечення відповідного рівня професійної підготовки, підвищення кваліфікації чи 

можливості перекваліфікації. Проте для цього слід не лише забезпечити студентів 

відповідною навчально-методичною літературою та підвищенням їх мотивації, а й навчити 

самостійно здобувати нові знання. Сюди можна віднести вміння шукати необхідну 

інформацію, аналізувати, засвоювати та фіксувати її шляхом конспектування за лектором, 

конспектування першоджерел, формування картотеки, підготовки рефератів, доповідей, 

виступів на конференції, використання в практичній діяльності тощо.  
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к.пед.н. Грибок А.П., Грибок А.А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

В статье раскрывается роль мотивационных факторов в познавательной деятельности 

студентов вузов, а также их взаимосвязь с активизацией и развитием навыков 

самостоятельного обучения. В предложенном исследовании определяются психолого-

педагогические условия самостоятельной познавательной деятельности студентов высших 

учебных заведений. 
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Понимание сущности и значения феномена самосовершенствования необходимо со 

стороны коллектива в ходе изучения цикла специальных дисциплин, поскольку это 

способствует лучшему содержательному наполнению учебного и воспитательного процессов. В 

статье обоснована предпосылки, показатели и факторы улучшения процесса самостоятельной 

познавательной деятельности студентов высших учебных заведений.   

Ключевые слова: мотивационные факторы, самостоятельная познавательная 

деятельность, познавательный интерес, среда, самостоятельная учебная деятельность, 

навыки.  

 

Ph.D. Gribok А.Р., Gribok А.А. 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITION OF INDEPENDENT INFORMATIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS IN HIGHER EDUCATION 

 

In the article the role of motivational factors in cognitive activities of university students as well as 

their relationship with the activation and development of skills of independent learning. The proposed 

study determined psycho-pedagogical conditions of self-learning of students in higher education. 

Understanding the nature and importance of the phenomenon of self-improvement is required by 

the team during the study cycle of special subjects, as this promotes better content of training and 

educational processes. In the article the assumptions, parameters and process improvement factors 

independent learning of students in higher education.  

Keywords: motivational factors independent cognitive activity, cognitive interest, the environment, 

independent learning activities, skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378.14                                                           к.пед.н., доц. Кирда-Омелян А.Г. (НАУ) 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ РЕАЛІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЕТИКЕТІ АНГЛІЙЦІВ 

 

У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, 

літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки 

англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ситуаціях), а 

також лінгвістичні  особливості їхнього прояву в мовленнєвому етикеті. Особливу увагу 

акцентовано на таких соціолінгвістичних реаліях, як організація побуту, облаштування й 

меблювання житла, переваги в харчуванні представників різних верств англійського суспільства. 

Доведено, що ознайомлення з системою класового розшарування та соціального позиціонування 

англійців, а також можливість визначення їхнього суспільного становища за допомогою таких 

точних індикаторів, як лексика і вимова, є важливим для формування іншомовної професійної 

компетентності вітчизняних фахівців. 

Ключові слова: соціальний статус, класові відмінності, мовленнєвий етикет, лексика, 

вимова. 

 
Постановка проблеми. Докорінні зміни, що відбуваються нині в державних органах 

України, їхня активна участь у перемовинах спрямованих на подолання загроз миру й 

безпеці та розширення міжнародного співробітництва, передбачають безпосереднє усне й 
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письмове професійне спілкування вітчизняних фахівців, зокрема військовослужбовців, що 

потребує вільного володіння ними іноземними мовами. 

Виконання функціональних обов’язків українських спеціалістів може бути пов’язане з 

безпосереднім спілкуванням з носіями іноземних мов, роботою з іншомовними друкованими 

й аудіоматеріалами, необхідністю долати не лише мовний, а й культурно-ментальний бар’єр 

між представниками різних спільнот. Для ефективної взаємодії й уникнення міжетнічної 

напруги таким експертам необхідно володіти вербальними та невербальними моделями 

поведінки, властивими іншим лінгвокультурним співтовариствам, й усвідомлювати через 

них національно-специфічні особливості сприйняття світу представниками інших країн, бути 

обізнаним з їхніми національними звичаями, традиціями й ціннісними системами, тобто 

мати високий рівень іншомовної професійної компетентності. 

Іншомовна професійна компетентність фахівців, з одного боку, є результатом 

спеціальної іншомовної підготовки ВНЗ, готовністю та здатністю його випускників до 

іншомовної діяльності у відповідній сфері, а з іншого боку, “накладання” іноземної мови на 

контекст професійної діяльності обумовлює інтегровано-динамічний, системно-ціннісний 

синтез професійних, надпрофесійних й особистісних професійно важливих якостей, що 

забезпечує ефективну службову діяльність з використанням засобів іноземної мови або в 

умовах іншомовної культури. 

З метою здобування й декодування актуальної іншомовної інформації професійного 

(економічного, політичного, військово-технічного, екологічного) характеру, приміром, у 

безпосередніх контактах з іноземними колегами, вітчизняному фахівцю необхідно бути 

обізнаним з “реаліями” –  словами і словосполученнями, що позначають специфічно 

національні предмети й події, реальні факти, характерні для культури того чи іншого народу. 

Такі мовні засоби передають національно-історичний колорит епохи, явища, предмета й 

стосуються різноманітних тематичних сфер людської діяльності. Наприклад, 

соціолінгвістичні реалії охоплюють національні й культурні традиції суспільства, його 

повсякденне життя, побут, дозвілля та їхнє віддзеркалення в мовленнєвому етикеті (під яким 

розуміємо правила мовленнєвої поведінки, які закріплені в системі стійких висловів, 

прийнятих даним колективом носіїв цієї мови на певному етапі розвитку суспільства в 

особливих ситуаціях спілкування). 

Неможна говорити про англійський мовленнєвий етикет, не згадуючи розшарування на 

класи, тому що в порівнянні з представниками інших культур, англійці більш гостро 

відчувають класові відмінності й різницю у соціальному статусі. Всесвітньовідомий 

англійський письменник Джордж Оруелл казав, що Англія “божевільна через класовість як 

жодна інша країна у світі” [6]. Будь-який англієць, варто йому заговорити, миттю розкриває 

свою приналежність до того чи іншого прошарку суспільства. Відомі цитати з цієї теми 

належать багатьом інтелектуалам різних часів. Ще давньогрецький філософ Сократ писав: 

“Скажи, щоб я тебе побачив” [7], англійський поет, драматург і літературний критик Бен 

Джонсон заявляв: “Найбільш яскраво характеризує людину мова. Говори, щоб я зрозумів, 

хто ти такий” [1, с. 93]. А британський письменник, романіст і драматург, лауреат 

Нобелівської премії з літератури Джордж Бернард Шоу, висловлювання якого мали 

найбільш виражену класову спрямованість, зауважив: “Тільки-но хтось з англійців відкриває 

рот, як в іншого англійця відразу прокидається або ненависть до нього, або презирство” [1, с. 

93]. 

Іноземні туристи теж зазначають, що англійці мають щось подібне до вбудованого 

комп’ютера глобальної системи соціального позиціонування, який визначає становище 

людини на мапі класової ієрархії, заледве той починає говорити.  

Тому метою цієї статті вважаємо дослідження різноманітних аспектів культури й 

соціальної поведінки англійців та лінгвістичні особливості їхнього прояву в мовленнєвому 

етикеті, що може, на наш погляд, позитивно вплинути на якість перекладу, запобігання 

випадків крос-культурного непорозуміння й організацію успішної професійної співпраці 

вітчизняних фахівців із зарубіжними партнерами. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням англійського мовленнєвого 

етикету присвячені праці ряду дослідників: англійського письменника й лексикографа, 

літературного критика, автора “Словника англійської мови” Джонсона Семюела; 

американського журналіста, автора книг про англійську мову Брайсона Білла, сучасного 

антрополога й соціолога Кейт Фокс та інших [2, 4]. Вони відзначають, що Англія – культура 

з високорозвиненою класовою свідомістю, однак насправді ті категорії, за якими англійці 

визначають соціальний клас і становище людини в класовій структурі – є досить складною 

моделлю. 

Виклад основного матеріалу. Англійці позначають соціальний клас, на думку 

відомого науковця Кейт Фокс, враховуючи складну сукупність ледь відчутних ознак: як ви 

організуєте свій побут, як облаштований ваш будинок, які в ньому меблі; марка автомобіля, 

яким ви кермуєте, а також миєте ви його власноруч у неділю, користуєтеся послугами мийки 

чи покладаєтеся на англійський клімат і дощі; що, де, коли, як і з ким ви їсте і п’єте; де і як 

ви робите покупки; який одяг носите; яких хатніх улюбленців тримаєте; як проводите 

вільний час; які слова ви вживаєте і як їх вимовляєте, які чергові фрази використовуєте, щоб 

розпочати знайомство чи розмову. Кожен англієць тонко відчуває ці ледь помітні 

відмінності, з яких робиться висновок про приналежність людини до того чи іншого класу [1, 

с. 24-25]. 

Дослідниця виділяє два фактори, що допомагають визначити таке становище: лексика і 

вимова – слова, які вживаються, і манера їх вимовляти. Причому вимова – більш точний 

індикатор, адже засвоїти лексику іншого класу значно легше. 

Перший індикатор класової приналежності – тип звуків, яким англієць надає перевагу 

під час вимови, точніше, тип звуків, які він не вимовляє. На думку представників верхівки 

суспільства, вони говорять “правильно” – виразно, розбірливо і чітко, а нижчий клас – 

“неправильно”: їхня манера мовлення “лінива” – невиразна, часто незрозуміла та й взагалі 

неграмотна. Як основний доказ верхи називають невміння низів вимовляти приголосні, 

зокрема проривні (наприклад, звук “t”) і щілинні (приміром, звук “h”), які просто ковтають 

або випускають. Однак, якщо нижчі верстви суспільства не вимовляють приголосні, то 

верхні – ковтають голосні. Наприклад, якщо запитати, котра година, то перші відповідають 

“Alf past ten”, другі – “Hpstn” (half past ten – “половина на десяту”). Слово “A handkerchief” 

(“носова хусточка”) перші вимовляють “ankercheef”, другі – “hnkrchf”.  

Низи замість звуку “th” вимовляють “f” (“teeth” [“зуби”] як “teef”, ‘thing” [“річ”] як 

“fing” або іноді “v” (“that” [“той, та, те”] як “vat”, а звук “g” у кінці слова в них 

перетворюється на “k” (“somefink” замість “something” [“щось, що-небудь”] “nuffink” замість 

“nothing” [“нічого”]. Представники нижчого прошарку звук “a” часто вимовляють як довгий 

“i”: “Dive” замість “Dave” [ім’я]. У свою чергу звук “i” вони вимовляють як “oi”, а 

аристократичний “o” в їхніх устах перетворюється на “or” (наприклад, “naff orf” – від 

“enough of” [“досить, достатньо” чогось]).  

Усі англійці постійно вживають “sorry” (“вибачаюсь”), “please” (“будь ласка, прошу”) і 

“thank you” (“дякую”). Проте останній вираз вони нерідко вимовляють у скороченому 

варіанті – “anks” або “kyou”. 

У той же час слід зазначити, що неправильна вимова деяких слів може бути ознакою 

неосвіченості мовця, що часто вказує на низьке походження. Приміром, “nucular” замість 

“nuclear” (“ядерний”) – це типова помилка насамперед простих людей. Однак мова 

аристократів і “культурна” мова – не завжди одне й те саме, між ними є відмінності. Так 

звана англійська мова дикторів Бі-бі-сі або “оксфордська англійська” – це різновид 

“культурної” мови, але така вимова більше притаманна верхівці середнього класу, ніж 

представникам вищого: вона характеризується відсутністю зайвих призвуків  (“мм”, “е-е”), 

чіткою вимовою голосних та вживанням всіх необхідних займенників, яких уникають 

аристократи. 

Англійська письменниця Ненсі Мітфорд у своїй статті, присвяченій лексиці, яка 

використовується представниками різних прошарків, звернула увагу на слово-індикатор, що 
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називає денний прийом їжі [5]. Представники робітничого класу вживають слово “dinner” 

замість “lunch”. Слово “tea” (“чай”) також вказує на приналежність до низів, якщо ним 

позначають вечірню трапезу: у вищому суспільстві вечерю прийнято називати “dinner” або 

“supper”. “Tea” для вищого класу – це прийом їжі приблизно о четвертій годині пополудні: 

чай, пиріжки, булочки, можливо, невеликі сендвічі. Нижчі прошарки називають цю трапезу 

“afternoon tea” (“підвечірок”). Усі ці тонкощі створюють багато проблем для іноземців: якщо 

вас запросили на “dinner”, коли вам слід прийти: пополудні чи ввечері? Як розуміти 

запрошення “Come for tea” (“Приходьте на чай”)? Як необхідність прийти о четвертій годині 

або о сьомій? Щоб не схибити, краще уточнити, о котрій годині на вас чекають у гості. 

Відповідь допоможе вам визначити суспільне становище господарів. 

Англійський соціолог Кейт Фокс додає ще шість слів, які англійці, що належать до 

вищого суспільства та верхівки середнього класу, вважають безпомилковими індикаторами 

класової приналежності [1, с. 97-104].  

Приміром, під час розмови з англійцем навмисно скажіть що-небудь дуже тихо, так 

щоб вас не почули. Виходець з низів або середньої частини середнього класу перепитає: 

“Pardon?”, представник верхівки середнього класу скаже “Sorry?” або “Sorry – what?”, а от 

людина з вищого суспільства чи робітник, ті обоє запитають: “What?”. Останній, можливо, 

проковтне звук “t” – “Wha’?” 

Витончене французьке слово “serviette” (“серветка”) наразі вважається англійцями 

точним індикатором приналежності до нижних класів. Цей евфемізм вони вживають замість 

традиційного англійського “napkin”, схожого за звучанням на “nappy” (“пелюшка, підгузок”) 

і помилково гадають, що в такий спосіб підвищують свій соціальний статус.  

Ще одним індикатором класової приналежності є слово “sweet” (“десерт”). Верхівка 

середнього класу й вищий прошарок наполягають на тому, що солодка страва, яка подається 

наприкінці обіду або вечері, має називатися “pudding” (“пудинг”), проте аж ніяк не “sweet”, 

“afters” чи “dessert”. Вживання останніх трьох слів вважається ознакою низького походження 

і в середовищі вищих прошарків суспільства є неприйнятним. 

Щоб визначити суспільне становище англійців, можна запитати, як вони називають 

свої меблі. Якщо невеличкий диван, на якому можуть уміститися дві-три людини,  для них 

“settee” або “couch”, це означає, що за соціальним статусом ці люди знаходяться не вище 

середнього прошарку середнього класу. Якщо “sofa” – значить, вони належать як мінімум до 

верхівки середнього класу. 

Ще можна поцікавитися в господарів, як вони називають кімнату, у якій знаходиться 

“settee/sofa”. “Settee” зазвичай розміщений у кімнаті, яку називають “lounge” або “living 

room”, а “sofa” розташовується в приміщенні, яке називають “sitting room” чи “drawing 

room”. Словосполучення “drawing room” (коротка форма від “withdrawing room”) колись 

вважалося єдиним “правильним” позначенням вітальні, але, на думку багатьох представників 

верхівки середнього класу і вищого прошарку суспільства, дещо нерозумно й претензійно 

називати, скажімо, невелику кімнату у звичайному одноквартирному будинку “drawing 

room”, тому в ужиток увійшло словосполучення “sitting room”. 

Представники вищих прошарків англійського суспільства вживають слово “loo” 

(“убиральня”) або “lavatory” (“убиральня, туалет”), яке вимовляється як “lavuhry” з 

наголосом на останньому складі. Іноді припустимо і слово “bog” (“нужник”), але якщо воно 

вимовляється в іронічно-жартівливій манері. Усі вихідці з робітничого класу, так само, як 

низи і середня частина середнього класу, говорять “toilet”, з тією лише різницею, що перші 

ковтають кінцевий звук “t”. Представники нижчого і середнього прошарків середнього класу 

заміняють це слово манірними евфемізмами “gents” (“чоловіча убиральня”), “ladies” (“жіноча 

кімната”), “bathroom” (“ванна кімната”), “powder room” (“жіноча убиральня”), “facilities” та 

“convenience” (“зручності”) чи жартівливими “latrines” (“відхоже місце”), “heads” та “privy” 

(“убиральня”). Жінки зазвичай використовують евфемізми першої групи, а жартівливі слова 

частіше вживають чоловіки. 
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Вищенаведені слова й словосполучення є найбільш очевидними і надійними 

індикаторами класової приналежності, але існує ціла низка інших слів, на які швидко 

реагують внутрішні високочутливі датчики системи соціального позиціонування англійців. 

Так, діти “з простих” називають своїх батьків “mum” і “dad” або “my mum” та “my dad” (чи 

“me mum” і “me dad”); діти “зі світу” – “mummy” та “daddy” (або “my mother” і “my father”). 

Мовою людей з нижчих прошарків англійського суспільства, жіноча сумочка – 

“handbag”, парфуми – “perfume”, кінний спорт, перегони – “horseracing”, відвідання вечірки – 

“go to a do”, закуски й напої – “refreshments”, порція їжі – “portion”, перша страва – “starter”; 

мовою представників верхівки це будуть відповідно: “bag”, “scent”, “racing”, “go to a 

function/party”, “food and drinks”, “helping”, “first course”. Своє житло вихідці з робітничого 

середовища й представники середнього класу назвуть “home”, “property” або “indoors”, 

аристократи скажуть “house”. Молодь з нижчих прошарків середнього класу й верхівки 

робітничого у своїх не захаращених меблями вітальнях розміщує на видноті 

широкоекранний телевізор великого розміру (“TV” або “telly”) і сучасний музичний центр з 

великими колонками. У будинках представників верхівки середнього класу телевізори і 

стереосистеми зазвичай знаходяться в кімнатах, які господарі називають “back room” (“задня 

кімната”) або “family room” (“сімейна кімната”), але в жодному разі не “music room” 

(“музична кімната”). У “music room” вони розміщують піаніно, а не стереосистему. 

В Англії кожен продукт крім переліку інгредієнтів із вказівкою кількості калорій, має 

також невидимий класовий ярлик. Соціальний статус англійця визначає, що він їсть, а також 

коли, де і яким чином, як він називає те, що вживає, і як говорить про це. 

Англійцям всіх класів подобаються сендвічі з беконом (“bacon butties” мовою 

робітників північних областей). Однак, популярна романістка Джіллі Купер, яка чудово 

орієнтується в англійській класовій системі, цитує крамаря, який влучно підмітив: “Коли 

жінка заходить до крамниці й просить свинячу спинку (back), я звертаюсь до неї “мадам” 

(madam); якщо вона запитує про грудинку (streaky), я називаю її “дорогенька” (dear)” [3]. 

Сьогодні на додачу до цих двох частин бекону варто брати до уваги інші ознаки класової 

семіотики: дуже пісний (extra-lean) і натуральний бекон (organic bacon), шматочки сала для 

шпигування (lardons), гостро копчена тонко нарізана шинка (prosciutto), шпик (speck) й окіст 

серрано (іберійський окіст – Serrano ham) – все перераховане – улюблена їжа класу “мадам”, 

тобто освіченої верхівки середнього класу; а от “bacon bits” (шматочки бекону), pork 

scratchings (свинячі шкварки) і bacon-flavoured crisps (чіпси з присмаком бекону) – це їжа 

представників нижчих прошарків населення. 

Ось перелік інших продуктів і страв, що асоціюються з нижчими класами: 

- коктейль з креветок – “prawn cocktail” (зокрема з “коктейльним” соусом); 

- яйце з чіпсами – “egg and chips”; 

- макаронний салат – “pasta salad” (особливо, якщо його подають холодним і 

заправленим майонезом); 

- рисовий салат – “rice salad” (особливо, якщо додана солодка кукурудза); 

- консервований фруктовий компот – “tinned fruit”; 

- нарізані шматочками зварені круто яйця, змішані з томатами й салатом-латуком – 

“sliced hard-boiled eggs and/or sliced tomato in a green salad”; 

- рибні консерви – “tinned fish” (подані окремо); 

- бутерброд з вершковим маслом і смаженою картоплею – “chip butties/chip sandwich” 

[4, с. 305, 306]. 

Англійські робочі часто снідають у їдальнях, а не вдома й запивають їжу великою 

кількістю міцного, солодкого чаю кольору цегли/іржи (чай “будівельників”), розведеного 

молоком. Низи й середні прошарки середнього класу п’ють більш блідий, “світський” тип 

чаю – “Twinings’s English Breakfast”, а не “PG Tips”. Представники верхівки середнього 

класу й вищого прошарку надають перевагу слабкому, майже безбарвному, 

непідсолодженому  “Earl Grey”. Класти до чаю цукор багатьма англійцями розцінюється як 

вірна ознака приналежності до нижчих класів. 
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Висновки. Отже, з огляду на різноманітні аспекти культури й суспільної поведінки 

англійців (організація побуту, облаштування й меблювання житла, переваги в харчуванні) та 

лінгвістичні особливості їхнього прояву в мовленні різних верств населення, можемо 

констатувати, що в мовленнєвому етикеті проявляється характерна самобутність 

англійського народу. Більшість поведінкових ситуацій виникають інстинктивно, традиційно, 

мають постійний характер, часто вказують на становище людини в суспільній ієрархії. Деякі 

соціо-психологічні та лінгвістичні явища відносяться до загальнокультурних універсалій.  

Англія має свою відмінну культуру, для якої характерне більш гостре відчуття 

класових відмінностей й різниці в соціальному статусі. Тому під час формування іншомовної 

професійної компетентності вітчизняних фахівців на заняттях з англійської мови важливим, 

на наш погляд, є ознайомлення з системою соціального позиціонування англійців, навчання 

спостереженню за їхньою поведінкою й мовленням, зокрема вживанням лексики та її 

вимовою, що сприятиме кращому розумінню зарубіжних партнерів, точності перекладу та 

реалізації успішної професійної діяльності за кордоном. 

Особливості вживання лексики та манера її вимови представниками різних регіонів 

Англії можуть бути предметом подальших наукових розвідок. 
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Кирда-Омелян А.Г., Письменная О.А. 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ АНГЛИЧАН 

 

В статье освещены результаты анализа работ зарубежных ученых, писателей, 

литературных критиков, в которых изучаются разные аспекты культуры и общественного 

поведения англичан (негласные правила и нормы, регулирующие общение в различных 

ситуациях), а также лингвистические средства их проявления в речевом этикете. Особое 

внимание акцентировано на таких социолингвистических реалиях, как организация быта, 

обустройство и меблировка жилья, предпочтения в питании представителей разных слоев 

английского общества. Обосновано, что ознакомление с системой классового расслоения и 

социального позиционирования англичан, а также возможность определения их общественного 

положения с помощью таких точных индикаторов, как лексика и произношение, является 
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важным для формирования иноязычной профессиональной компетентности отечественных 

специалистов. 

Ключевые слова: социальный статус, классовые различия, речевой этикет, лексика, 

произношение.  

 

Кyrda-Omelyan А.G., Pysmenna О.O. 

SOCIAL AND LINGUISTIC REALITIES IN SPEECH ETIQUETTE OF THE ENGLISH 

 

The article offers the results of analysis of the publications of the foreign researchers, writers, 

literary critics, who studied various aspects of cultural and social behaviour of the English people (hidden 

rules and norms that regulate communication in different situations) and linguistic peculiarities of their 

speech etiquette mapping. Special attention is accented on such social and linguistic realities as arranging 

family life, furnishing dwelling, preferring food and drinks of various sections of English population. 

Concluded, that the knowledge of class differentiating and social positioning system of the English, as 

well as the possibility of determining their social status by means of such precise indicators as vocabulary 

and pronunciation is important for forming Ukrainian experts’  foreign language professional 

competence. 

Keywords: social status, class differences, speech etiquette, vocabulary, pronunciation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378.147.026                                                                                 Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УКРАЇНІ 

 
У статті розкриваються особливості процесу впровадження і використання засобів 

комп’ютерної техніки та інформаційних технологій в навчальному процесі вищого навчального 

закладу України. Проведено аналіз передумов для створення і широкого розвитку нової 

педагогічної технології, одночасно принципово нової форми організації навчального процесу – 

дистанційне навчання. Деталізована необхідність своєчасного створення і наукового 

обґрунтування методології та методики раціонального використання переваг інформаційних 

технологій, в тому числі формування умінь і навичок експериментально-дослідної діяльності та 

комп’ютерного математичного моделювання. 

Визначені переваги та недоліки дистанційної форми навчання , які впливають на 

виконання безлічі професійних функцій майбутнього фахівця та адаптації вищої  освіти до 

сучасних умов. 

Ключові слова: інформаційні технології дистанційна освіта, сфері інформатизації, 

комп’ютерного математичного моделювання. 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасних інформаційних технологій все більше 

підвищує попит на інтелектуальність в освіті широких мас населення будь-якої країни. Це 

швидкоплинно змінює стан системи вищої освіти в суспільстві. Однією з характерних 

особливостей нашого часу стає перехід людства від індустріальних технологій до науково-

інформаційних, які, на відміну базуються не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, 

на знаннях, якими володіє особистість. У свою чергу, можливість такого переходу і його 
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темпи визначаються рівнем людського розвитку в тій чи іншій країні і рівнем наукового 

потенціалу нації. А рівень людського розвитку і науковий потенціал безпосередньо 

визначаються якістю освіти. 

Як зазначає в зв’язку з цим В.Г. Кремень, “ХХI століття не тільки висуває нові вимоги 

до людини, а отже, і до освіти, але і створює нові, раніше небачені можливості для освітньої 

діяльності. Перш за все, це пов’язано з сучасними інформаційними технологіями, 

комп’ютерною технікою, яка істотно розширює пізнавальні можливості людини ”. За його 

словами, “комп’ютер в сучасну освіту вносить дуже значні зміни, аж до можливого 

перегляду класно-урочної системи організації навчального процесу” [1]. 

Уже в найближчому майбутньому просто не можна буде уявити собі навчальний 

процес без застосування комп’ютера. Цей прогноз можна пояснити такими основними 

обставинами. По-перше, комп’ютер дає студенту можливість стати комп’ютерно грамотною 

людиною, без чого сьогодні практично неможливо бути конкурентоспроможним на ринку 

праці. По-друге, активне використання комп’ютера при вивченні будь-якої навчальної 

дисципліни робить його потужним засобом індивідуалізації навчального процесу. По-третє, 

приєднання комп’ютера до глобальних інформаційних комп’ютерних мереж відкриває його 

користувачам шлях до знань і досвіду світових наукових досягнень. По-четверте, 

принципово нові можливості для навчально-пізнавальної діяльності студента створює просте 

використання так званих електронних версій підручників, навчальних посібників і текстів 

лекцій, оскільки він може користуватися ними в будь-який зручний для нього час. По-п’яте, 

саме застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій в навчальному 

процесі створили передумови для появи і широкого розвитку принципово нової педагогічної 

технології і одночасно принципово нової форми організації навчального процесу – 

дистанційне навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблематики, пов’язаної з 

особливостями впровадження інформаційних технологій в освітній процес активно 

займаються як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, вчені. 

Методологічні аспекти освіти в епоху інформатизації суспільства розглядаються в 

працях Беспалько В.П., Тихомирова О.К., Роберт І.В., Хутірського А.В., Гершунский Б.С., 

Полат Е.С., Вербицького А.А . та інших. Інформатизація розуміється ними як основний шлях 

подолання кризи освіти за рахунок розвитку нових моделей освіти, впровадження нових 

технологій, теорій навчання і педагогічних систем. В якості нових засобів освітньої 

діяльності авторами розглядаються методи навчальних систем, асоціативний метод в освіті, 

навчання на основі інформаційних ресурсів. 

Значний внесок у вирішення проблеми комп’ютерної технології навчання здійснили 

вчені: Г.Р.Громов, В.І.Гріценко, В.Ф.Шолоховіч, О.І.Агапова, О.А.Крівошеев, С.Пейперт, Г. 

Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер і ін. 

Різноманітні дидактичні проблеми комп’ютеризації навчання знайшли відображення в 

роботах А.П. Єршова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, І.В. Роберт; методичні - 

Б.С. Гершунского, Е.І. Машбіца, Н.Ф. Тализіної; психологічні - В.В.Рубцова, В.В. 

Тихомирова та ін. 

Зарубіжні дослідження в даній області, що вплинули на впровадження комп’ютерних 

технологій в навчальний процес, відображені в працях: Р. Вільямса, Макліна К. Девіда, X. 

Джонассена, Г.М. Клеймана, С. Пейперта, У. Річмонда, Б.Ф. Скіннера, Л.М. Столарова, 

Б.Хантера і ін. 

Цілі і завдання інформатизації вищої освіти в Україні визначені законом про вищу 

освіту. Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах: 

1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя; 

2) доступності вищої освіти; 

3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій (крім вищих духовних навчальних закладів); 
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4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській 

простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 

національної вищої школи; 

5) державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей 

економічної діяльності, напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

науково-педагогічної та педагогічної діяльності; 

6) державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема шляхом надання пільг із 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим навчальним закладам, що 

провадять таку діяльність; 

7) сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти; 

8) відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної підготовки 

фахівців з вищою освітою. 

Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються 

шляхом: гармонійної взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з 

метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави [9]. 

Нові вимоги ринку праці, запити  світової спільноти до фахівців включають не тільки 

отримання базових знань за напрямком підготовки у ВНЗ, а й умінь продуктивно 

використовувати інформаційні ресурси, постійно оновлювати знання і навичками в галузі 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. Забезпечення розвитку наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та їх інтеграції з 

виробництвом, створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів 

права на працю,  та рівних можливостей щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності 

на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з урахуванням здобутої 

вищої освіти [9]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз процесу впровадження і 

використання засобів комп’ютерної техніки в навчальному процесі вищого навчального 

закладу , дозволив виділити три етапи інформатизації освіти, умовно названі автоматизацією, 

комп’ютеризацією і інформатизацією освітнього процесу [3,5]. 

Перший етап (кінець 50-х - початок 70-х років) характеризувався широким 

впровадженням засобів обчислювальної техніки в навчальний процес і припускав навчання 

основам алгоритмізації і програмування, математичного моделювання на ЕОМ. Подібний 

підхід передбачав формування у студентів алгоритмічного стилю мислення, оволодіння 

кількома мовами програмування. Застосування комп’ютерів в освіті було засновано на 

придбання досвіду їх використання для реалізації проектів створення навчальних систем і 

проведення наукових досліджень. 

Цей етап комп’ютеризації освіти пов’язаний, в першу чергу, з формуванням 

обчислювальних центрів при найбільших університетах розвинених країн. Інформаційною 

системою тоді були редактор текстів і компіляційного програми, основним видом навчальної 

діяльності було програмування, яке складалося в автоматизації завдань і вправ, а не в 

керівництві діалогом між системою і людиною. 

Другий етап застосування комп’ютерів в освіті (середина 70-х - кінець 80-х) пов’язаний 

з появою персональних комп’ютерів, що сприяють підвищенню темпів комп’ютеризації 

діяльності людини, і програмного забезпечення. У сфері освіти все більше стали 

використовуватися автоматизовані системи навчання, контролю знань і керування 

навчальним процесом. 

Саме на цьому етапі з’явилося поняття користувача - людини, що має свій власний 

персональний комп’ютер. 70-ті роки також стали свідками народження нового покоління 

комп’ютерних засобів підтримки навчання - інтелектуальних навчальних систем. Навчальні 

впливи в системах вибиралися не педагогом, а в залежності від цілей навчання та з 

врахуванням поточного стану знань студентів, навчальних матеріалів, а також інформації 
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про тих, кого навчають. Такий підхід дозволяв адоптивно видавати навчальні впливи і 

проводити глибоку діагностику знань тих, хто навчається. 

Третій, сучасний етап, характеризується появою нових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, мультимедіа технологій і віртуальної реальності. 

Характерною рисою етапу є спілкування користувачів між собою в реальному масштабі 

часу, обмін інформацією за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Важливе 

місце в навчанні займають знання і вміння учнів, пов’язані з новими інформаційними і 

телекомунікаційними технологіями. Персональний комп’ютер стає інструментом для 

керівництва різними периферійними пристроями та є відкритим для їх вільного 

обслуговування за допомогою комп’ютерних мереж, що веде не тільки до інтеграції даних, 

розташованих на фізично віддалених комп’ютерах, але і до глобалізації освітнього процесу. 

[8]. 

У той же час розробка дидактичних основ застосування комп’ютерних технологій в 

навчальному процесі знаходиться тільки на початковому етапі. Серйозність же завдань їх 

широкого застосування вимагає своєчасного створення і наукового обґрунтування 

методології та методики раціонального використання можливостей і переваг інформаційних 

технологій. Актуальність цієї роботи визначається необхідністю вирішення наступних 

завдань: 

- підвищення якості підготовки фахівців, розробки і впровадження на цій основі 

перспективних високих технологій і забезпечення ефективного їх застосування; 

- формування у майбутніх фахівців сучасного наукового світогляду і розвитку досвіду 

емоційно-ціннісних відносин до природи і світу знань; 

- використання інформаційних технологій в практиці вирішення різних психолого-

педагогічних завдань, в тому числі формування умінь і навичок експериментально-дослідної 

діяльності та комп’ютерного математичного моделювання. 

- раціонального вибору змісту комп’ютерної підготовки фахівців різного профілю, 

розробки методики навчання студентів застосуванню інформаційних технологій в якості 

ефективного засобу навчальної, науково-дослідної та управлінської діяльності. 

Успішне подолання цих завдань безпосередньо зв’язане з необхідністю врахування 

певних об’єктивних протиріч, властивих вищий системі освіти України.  

По-перше, зміст освіти і використовувані в даний час методи навчання в достатній мірі 

забезпечують належний рівень знань, цілком відповідає сучасному етапу інформатизації 

суспільства. Однак система освіти повинна носити випереджаючий характер і орієнтуватися 

на кращі світові досягнення, в тому числі, природно, і в сфері інформатизації, де ми ще 

істотно відстаємо від провідних економічно розвинених держав світу. 

По-друге, традиційні підходи до навчання, широко застосовувані у вищій школі, 

недостатньо орієнтовані на розвиток навичок самостійності навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, в тому числі і при виконанні лабораторних і практичних робіт. Крім 

того, не в повному обсязі беруться до уваги індивідуальні здібності студента, що викликає 

втрату інтересу до навчання у найбільш талановитих і розвинених студентів. Комп’ютерні ж 

технології навчання, що використовують ресурси Інтернету, забезпечують можливість як 

істотного підвищення рівня самостійності кожного студента, так і індивідуалізацію процесу 

навчання. 

По-третє, успішної реалізації організаційних форм і методів проведення навчального 

експерименту перешкоджає, на думку С.П. Новикова, “авторитарний підхід в навчанні не 

сприяє повною мірою формуванню способів розумової діяльності і умінь використовувати 

колишні знання і досвід для засвоєння нового навчального матеріалу при вирішенні 

практичних завдань” [2]. 

По-четверте, існує об’єктивна суперечність між обмеженими можливостями 

традиційних педагогічних технологій та особистісними потребами людини в розвитку його 

природних задатків і творчих здібностей, оскільки процес їх розвитку в певній мірі 
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гальмується недостатньо самостійним характером пізнавальної діяльності студентів при 

використанні традиційних методів і технологій навчання. 

Має місце і цілий ряд обставин суб’єктивного характеру, що перешкоджають 

успішному впровадженню в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій на 

основі його інформатизації. Існує проблема опору певної частини викладачів, переважно 

старшого віку до традиційних методів навчання, відверте або приховане небажання 

освоювати комп’ютерні технології, розробляти і використовувати нові методики і навчально-

методичне забезпечення навчального процесу. Залишаючись в рамках норм і уявлень 

авторитарної педагогіки, вони негативно ставляться до пошуків студентами необхідної їм 

інформації в Інтернеті, до того, що студент може оперативно опановувати знання, 

недоступними такому викладачеві внаслідок його професійної, педагогічної та 

інформаційного консерватизму. 

При використанні інформаційних технологій навчання видається цілком ймовірним 

зменшення міжособистісних контактів навчально-виховного процесу за рахунок розширення 

звернення до позбавленої особистісних рис інформації. Це помітно знижує виховний 

потенціал навчання взагалі і виховний вплив особистості викладача на студентів. 

Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта. Виконання соціального 

замовлення суспільства через збільшення витрат на освітню діяльність та кількості 

навчальних закладів не може бути здійснене у повному обсязі, завдяки великому попиту на 

якісні освітні послуги. Тому поява дистанційної освіти - закономірний етап розвитку та 

адаптації освіти до сучасних умов. 

Питання “бути чи не бути” дистанційній освіті вже не є актуальним. У всьому світі 

дистанційна освіта впевнено займає своє соціально-значуще місце в освітній сфері. У кінці 

1997 року в 107 країнах діяло близько 1000 навчальних закладів дистанційного типу. 

Кількість тих, хто здобув вищу освіту в системі дистанційної освіти, в 1997 р. становила 

близько 50 млн. чоловік, у 2000 р. - 90 млн., за прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн. 

чоловік [7]. 

Дистанційна освіта (ДО), завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює 

широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором розвитку та модернізації системи 

вищої освіти в Україні. 

Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили 

про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Однак найчастіше 

за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від 

інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що 

передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних 

технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу 

навчання. 

Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати 

освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або 

проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості.  

Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з 

мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки 

більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато 

раніше, ніж Україна. Для того, щоб знання отримали безпосередній зв'язок з умінням, 

необхідно постійно “навчати себе”, п оповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме ця мета 

є головною у дистанційній освіті [6]. 

Студентам і абітурієнтам пропонується програма навчання, як по спеціальностях, так і 

по окремих курсах. Важливо, щоб учень хоч би один раз на рік відвідував навчальний заклад 

і брав участь в стаціонарних заняттях. Деякі учбові заклади будують процес навчання на 

основі комп'ютерного забезпечення. Це означає, що викладач і студент в реальності не 

контактують один з одним, а отримують і передають інформацію по електронній пошті. На 

Україні дистанційна освіта надзвичайно актуальна. 
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Головні переваги дистанційної форми навчання: 

- доступність всім верствам населення; 

- відсутність необхідності відвідувати лекції і семінари; 

- демократичний зв’язок “викладач - студент”; 

- комплексне програмне забезпечення на основі провідних освітніх технологій; 

- індивідуальний процес навчання та гнучкі консультації. 

Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання на Україні складає 

впровадження в процес комп’ютерної і аудіо-візуальної техніки. В даний час проблему 

дистанційної освіти розробляють практично всі ВНЗ на території України [8]. 

Незважаючи на досить об’ємний перелік позитивних якостей дистанційної освіти, існує 

декілька недоліків. Перш за все інколи складено провести ідентифікацію дистанційних 

студентів, оскільки на сучасному етапі розвитку технологій перевірити, хто ж саме здає 

екзамен досить складно. Однак, ВНЗ, які надають можливість навчання на дистанційних 

курсах, знайшли вихід з ситуації в обов'язковій присутності студента на кількох екзаменах у 

вищому навчальному закладі. При цьому є обов’язковим надання документів, що 

підтверджують особу. 

Досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність каналів передачі 

інформації під час навчальних чи екзаменаційних відео конференцій. Від цього, передовсім, 

страждають дистанційні студенти невеликих містечок України, яким, власне, найбільше 

підходить ДО через географічну віддаленість. 

Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто також виділити 

недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем (тьютором) та 

дистанційним студентом через надзвичайну професійну завантаженість вітчизняних 

педагогів. Студенти закордонних дистанційних курсів можуть отримувати відповіді на свої 

листи вже через кілька годин, оскільки викладачів в країнах зі значним досвідом 

впровадження ДО набагато більше, ніж студентів. На жаль, в Україні склалася протилежна 

ситуація - бажаючих отримати дистанційну освіту у нас багато, а досвідчених викладачів, 

знайомих з новітніми технологіями дистанційного спілкування, обмаль. 
При цьому і студент, і викладач повинні глибоко усвідомлювати двоєдину роль 

інформаційних педагогічних технологій. З одного боку, вони служать дійсно потужним 

засобом інтенсифікації навчального процесу та активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. З іншого ж боку саме дистанційна освіта на базі інформаційних технологій є 

одним з найважливіших інструментів успішного виконання безлічі професійних функцій 

майбутнього фахівця і засобом формування його інформаційної культури як істотного 

елементу професійної компетенції. 

Висновок. Розвиток комп’ютерної техніки та телекомунікаційних систем привів до 

бурхливого зростання інформаційних технологій, процесу подальшої глобалізації 

політичних, економічних, науково-технічних і культурних відносин між країнами і 

народами. З повним правом можна стверджувати, що інформаційні технології є лише 

початком змін в ідеології, в усвідомленні значення і можливостей інформації, техніки і 

технології засобів зв’язку. 

Реформування системи освіти має бути спрямоване як на завдання “інформаційно-

комунікаційного всеобучу” для всіх учасників освітнього процесу, створення необхідного 

ділового клімату в навчальних закладах, так і на нову якість освіти, що спирається на 

можливості електронної освітнього середовища. 

Для того, щоб система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти 

України, потрібно, передовсім, створити глобальну комп’ютерну мережу освіти й науки, 

оскільки саме комп’ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал та водночас є і 

бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що робить його 

одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні [8]. 
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Значне відставання України від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, 

зумовлене об'єктивними та суб'єктивними причинами, стримує розвиток вітчизняної освіти, 

уповільнює темпи її входження в світовий освітній простір як рівноправного партнера. 

Відсутність науково обґрунтованої та чітко сформульованої стратегії дистанційної 

освіти в Україні, невисокий рівень комп'ютеризації суспільства та системи освіти зокрема, 

повільне освоєння вищими навчальними закладами мережевих інформаційних технологій, не 

сформованість національного освітнього простору в Web-середовищі та ін. не дають змогу в 

даний час реалізувати в повному обсязі значні потенційні можливості дистанційного 

навчання.  

Отже, дистанційна освіта - нова форма організації навчального процесу, яка є 

важливим чинником підвищення якості та доступності сучасної вищої освіти в Україні. 

Систематична оптимізація щоденних проблем, творчість є передумовою прогресу в цій 

галузі. Система дистанційної освіти у вищому навчальному закладі України повинна бути 

націлена на забезпеченні саморозвитку студентів, за рахунок активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, зворотного зв'язку з викладачем та професійної 

координації навчальної діяльності з врахуванням індивідуальних особливостей студентів. 

На сьогоднішній день програму дистанційної освіти розробляють практично всі ВНЗ 

території України. 
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Кравченко А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ В УКРАИНЕ 

 

В статье раскрываются особенности процесса внедрения и использования средств 

компьютерной техники и информационных технологий в учебном процессе высшего учебного 

заведения Украины. Проведен анализ предпосылок для создания и широкого развития новой 

педагогической технологии, одновременно принципиально новой формы организации учебного 

процесса - дистанционное обучение. Детализированна необходимость своевременного создания и 

научного обоснования методологии и методики рационального использования преимуществ 

информационных технологий, в том числе формирование умений и навыков экспериментально-

исследовательской деятельности и компьютерного математического моделирования. 

Определенны преимущества и недостатки дистанционной формы обучения, которые 

влияют на выполнение множества профессиональных функций будущего специалиста и 

адаптации высшего образования к современным условиям. 

Ключевые слова: информационные технологии дистанционное образование, сфере 

информатизации, компьютерного математического моделирования 

 

 

Kravchenko O.I. 

THE ASPECTS OF INFORMATIONAL TECHNOLOGY UTILIZATION IN UKRAINIAN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

In the article the aspects of informational technology end computer equipment pieces adoption have 

been revealed in regard to educational process in Ukrainian higher educational institution. The 

background analyses of new pedagogical technique and brand new form of educational process 

organizing named “tele-studying” creation and development have been made. The necessity of well-timed 

development and scientific justification of strategy and methods of informational technology advantages 

utilization that including student’s development of experimental finding skills, mathematical and 

computer simulation ones have been given in detail. 

The new tele-studing method advantages and disadvantages that affect on future spec skill set and 

influence on higher education actual challenges adaptation have been determined. 

Keywords: informational technologies, tele-studing, sphere of informatization, mathematical and 

computer simulation. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
 

У статті запропоновано педагогічні умови підвищення професійного рівня (педагогічної 

майстерності) викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. 

Розроблено циклічну модель професійної підготовки викладачів ВНЗ зі специфічними умовами 

навчання. Визначено спроможність реалізовувати всі освітні компоненти, які зумовлюються 

особистими здібностями, знаннями, навичками, уміннями, засвоєними видами і способами 

навчання та психологічними особливостями. Здійснено порівняння змістовності головних сфер, 

де визначено, чим саме професійна підготовка викладачів відрізняється від навчання курсантів. 

Запропоновано основні характеристики освітньої діяльності викладачів ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання та визначено принципи їх безперервного навчання. Висунуто припущення, що 

проблема професіоналізації викладачів ВНЗ зі специфічними умовами навчання повинна бути 

реалізована шляхом розвитку їхньої педагогічної майстерності та запровадження системи 

безперервного навчання. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна компетентність, вищий навчальний 

заклад зі специфічними умовами навчання, андрагогіка, принципи навчання. 

 

Актуальність проблеми обумовлена переформовуванням відомчої вищої освіти в 

Україні, її трансформацією до рівня освітніх систем провідних країн світу та нагальною 

необхідністю розвитку професійної майстерності викладачів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання. Так, вищі навчальні заклади із специфічними умовами 

навчання (вищі військові навчальні заклади) відповідно до закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. [1] здійснюють на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів 

( слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів 

виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Специфіка цього виду вищих навчальних закладів у сучасних військово-політичних та 

суспільно-економічних умовах України вимагає пошуку поновлених шляхів удосконалення 

педагогічної майстерності викладачів, які працюють або служать у таких ВНЗ. 

Мета статті полягає у дослідженні проблем підвищення професійного рівня 

(педагогічної майстерності) викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 

навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість праць, 

присвячених проблемам професійної підготовки викладачів вищого навчального закладу, 

(М.В. Артюшина [2], В.П. Андрущенко [3], Л.В. Губерський [4], В.І Луговий [3], В.А. 

Казаков, Д.І. Дзвінчук [5], А.К. Маркова [6] та ін.) у відомчій педагогічній науці загалом все 

ще не вистачає досліджень, у яких було б ґрунтовно розглянуто питання підготовки та 

підвищення кваліфікації, а також розвитку педагогічної майстерності ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Переконливо доведено, що 

«цілеспрямована соціально-культурна розвинутість людини - цілковита мета і результат 

освіти...», а також «...розвиток як незворотній процес удосконалення соціально-культурної 

організації людини, ...є показником ефективності... освіти, яка існує заради розвитку» [3]. Ці 
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думки корелюють також із міркуваннями Л.В. Губерського про те, що «смислом і ціллю 

освіти є людина в постійному (впродовж життя) розвитку» [4]. 

Адже розвиток особистості викладача вищого навчального закладу зі специфічними 

умовами навчання як незворотній у часі процес збагачення культурного досвіду людини 

може мати різні форми. 

Певною мірою можна стверджувати, що розвиток професійної майстерностівикладача 

відомчого вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання буде залежати від 

взаємовпливу і вагомості щонайменше двох основних напрямків освіти інституціональної та 

самоосвіти. Це спричинено декількома обставинами: з одного боку, суспільство свідомо 

створило певні інституції, де мають засвоюватися заздалегідь визначені пласти культури 

(інституціональна освіта - сім'я, школа, вища школа тощо); а з іншого -викладач відомчого 

вищого навчального закладу впродовж життя засвоює соціальний досвід (свідомо або 

підсвідомо), а також об'єктивне існування його «культури» і, особливо «субкультури», 

елементи яких засвоюються людиною поза освітніми інституціями [6]. 

Всі компоненти запропонованої схеми взаємопов'язані, і форма розвитку особистості 

буде визначатися вагомістю впливу того чи іншого напрямку освіти. Можна погодитися з 

тим, що відсутність належної інституціональної освіти, з одного боку, а з іншого - великий 

вплив різних факторів «самоосвіти» шляхом самонавчання (вулиця, телебачення, 

субкультура тощо) без належної регуляції спричинять регресивний розвиток конкретного 

індивідуума та обумовлять його маргінальне існування. Протилежний стан чинників -

запорука прогресивного розвитку особистості викладача вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання. 

Віднести освіту до культурного явища можна доповнивши уявлення про дійсний 

(внутрішній) зміст існування культури, яким є розвиток людини як суспільної істоти [4]. До 

цього можна додати слова Бентлі Глесса про те, що «людина, яка вчора набула освіту, 

являється погано пристосованою і неосвіченою сьогодні, непридатна для завтрашнього дня» 

[цит. за 3]. Певною мірою це міркування підтверджує думку, що перерва в освіті- це 

передумова наступного регресу у розвитку особистості. 

Все означене стосується кожної людини будь-якого віку, статі, сфери професійної 

діяльності тощо, та найбільше проблема безперервної освіти актуальна для всіх викладачів і, 

зокрема, викладачів вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Ця 

актуальність визначається головним завданням вищої школи - закласти необхідну 

інтелектуальну та моральну базу, достатню для майбутньої діяльності у сферах науки, 

виробництва, культури, управління тощо та сформувати у людей з вищою освітою головні 

якості [6]: здатність самому вчитися; глобальне мислення; терпимість до відмінностей щодо 

цінностей і норм моралі; культурна компетентність; функціональна грамотність; 

екологічність; культура спілкування; етичність (ідеологія, релігія); естетичність; професійна 

універсальність; професійна гнучкість; професійність як інтеграція загальної освіченості та 

ґрунтовних і широких спеціальних навичок, умінь і знань; здатність застосовувати знання в 

конкретних ситуаціях; самостійність; критичність мислення; відповідальність, 

дисциплінованість, акуратність, духовний контроль та схильність до праці; висока культура 

взаємодій в групах; соціальна підготовленість (ролі). 

Аналіз означених якостей людини з вищою освітою доводить, що на сучасному етапі 

розвитку вищої школи важливо не те, що викладають, а те, як вчаться, та, яке культурне 

середовище оточує тих, хто навчається. Зрозуміло, що досягти означених результатів вищої 

освіти можна лише за певних умов: 

- фактичний матеріал навчання (який відбирає викладач) включає відповідні 

світоглядні позиції, деонтологічні і загальнолюдські компетентності; 

- викладач є не лише носієм інформації, а власним прикладом пропагує морально-

етичні норми цінності; 

- навчання гуманістично спрямоване з балансом «свобода -відповідальність»; 
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- знання мають ставати переконанням, ерудицією та визначати спрямованість 

особистості; 

- навички та вміння викладача доводяться до педагогічної майстерності. 

Навіть побіжний аналіз наведених умов дає можливість дійти висновку: цих умов 

можна дотриматися лише за наявності у вищій школі викладачів з відповідною підготовкою 

до цієї сфери професійної діяльності. Взагалі, наведені якості людини з вищою освітою та 

умови їх формування певною мірою визначають вимоги до педагогічної кваліфікації 

викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання. 

Професійна діяльність у вищій школи (викладач - це професія, пов'язана з освітою тих, 

хто вчиться) - це окрема проблема. В межах цього дослідження можна звернути увагу лише 

на окремі її аспекти. Важко знайти ще одну поширену сферу діяльності, де від науково-

педагогічних працівників законодавчо-нормативно не вимагалось б професійної підготовки 

до цієї діяльності. Дійсно, донедавна для викладання у вищій школі України (заклади І—IV 

рівня акредитації) необхідна лише вища освіта за певним фахом (інженер, економіст, фізик 

тощо). Для зайняття посад доцента, професора - відповідний науковий ступінь та досвід 

викладання у вищій школі. Адже науковий ступінь - це кваліфікаційна ознака науковця. 

Таким чином, викладачі вищої школи - це «аматори» за сутністю, які не мають професійної 

підготовки до викладацької діяльності. Подібна ситуація спостерігається і в професійній 

діяльності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Адже 

«молодий» викладач ВНЗ зі специфічними умовами навчання, будучи беззаперечним 

професіоналом у сфері забезпечення державної безпеки, юристом та досвідченим 

управлінцем, може не мати (і більшою мірою не має) професійної педагогічної підготовки. 

Можливо, витоки такого становища, коли професійною діяльністю викладання як 

складової навчання займаються без відповідної фахової підготовки, необхідно шукати в 

університетській концепції В. Гумбольдта. Головний постулат цієї концепції - це «освіта 

через науку», оскільки розвиток наукових знань в університеті має місце в процесі постійної 

причетності як викладача, так і студента із «чистими ідеями науки» [4]. 

З приматом науки у вищій школі важко не погодитися. Але із часів В. Гумбольдта 

(початок XIX ст.) суттєво змінилися кількісно-якісні характеристики вищої освіти. Вона стає 

масовою (США, Японія мають на меті охопити вищою освітою всіх, хто здобув середню). 

І такі тенденції мають місце в освіті. Наприклад, США у двох офіційних документах 

(«Стратегічний план розвитку освіти на 2000-2020 рр.» та законодавчий акт Конгресу США 

«Поправки 1998 р. до Закону про вищу освіту 1965 р.») передбачають подальший розвиток 

системи підготовки фахівців для вищої освіти, яка спрямовується на виконання двох 

основних функцій - підготовку адміністраторів для вищих навчальних закладів та підготовку 

науково-педагогічного потенціалу даної галузі. Другий приклад - програми бакалаврів та 

магістрів Тель-Авівського університету: консультування в сфері освіти; управління в системі 

освіти; розробка навчальних програм; соціальні основи освіти; системи досліджень, 

вимірювань і оцінок; підготовка викладачів для вищих навчальних закладів [4]. Ці та інші 

приклади свідчать про те, що в багатьох країнах підготовка кадрів для вищої освіти набуває 

системного характеру. 

Отже, проблема професіоналізації вищої школи щодо викладацької діяльності у ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання може бути реалізовано лише одним шляхом - шляхом 

розвитку педагогічної майстерності та запровадження системи безперервного навчання. 

Певною мірою цю проблему можна вирішити за рахунок курсів підвищення професійної 

майстерності викладачів. 

Та і за цих умов проблемними залишаються питання розвитку професійної 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів. Причин тут щонайменше дві. Перша -

безперервна освіта як запорука прогресивного розвитку особистості, а друга - необхідність 

виконання Закону України «Про вищу освіту» [1]. У цьому законі зокрема зазначається 

(ст. 31, п. 2): «Обов'язок щодо вирішення  всіх питань продовження з безперервного здобуття 

вищої освіти покладається на засновника (засновників) вищого навчального закладу». 
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Означене дає всі підстави для того, щоб сформулювати першочергові питання щодо 

професійної підготовки викладачів ВНЗ зі специфічними умовами навчання. Основне 

питання, що виникає в межах Закону України «Про вищу освіту»: хто є засновником такого 

вищого навчального закладу? Відповідь очевидна, про що вже зазначалося на початку 

нашого дослідження. В нашому випадку, як визначає Закон України (ст. 1, п. 6) [1] ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання - це «вищий навчальний заклад державної форми 

власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, 

студентів), ад'юнктів ...з метою задоволення потреб Збройних Сил,... Служби безпеки 

України... тощо». 

Викладачі ВНЗ зі специфічними умовами навчання, як правило, мають вік за 35 років, 

то за існуючою у практичній психології класифікацією - це дорослі, зрілі люди (рання 

зрілість - 25-35 р., середня зрілість - 35-45 р., пізня зрілість 45-60 р., похилий вік - 60-70 р., 

старість - 70-90 років), а саме для розв'язання проблем навчання дорослих слухачів 

розробляється така галузь педагогіки як андрагогіка [3]. 

Андрагогікою пропонуються конкретні педагогічні умови навчання [7]: 

1) потреба у знаннях, існує на основі очевидності отримання власної користі від цих 

знань; 

2) існує потреба повністю розпоряджатися собою як основа відповідальності за власне 

навчання; 

3) життєвий досвід - основа індивідуалізації навчання; 

4) великий обсяг і якість досвіду - це неоднорідність груп навчання, опора на 

індивідуалізованість навчання, використання досвіду дорослих як джерела знань для себе та 

для інших; 

5) готовність щось вивчати з'являється лише за умов усвідомлення того, що навчальна 

дисципліна надасть більшого задоволення від життя, буде основою успіху в майбутньому; 

6) має місце освітня переорієнтація з акумуляції знань (предметне навчання) на 

підвищення рівня компетентності (проблемне навчання) як запорука життєвих успіхів 

черезздатність до ефективних дій при вирішенні конкретних ситуацій. 

До наведених концептуальних засад [8] необхідно додати порівняння змістовності 

чотирьох головних сфер, де з певними застереженнями викладачі відрізняються від курсантів 

та слухачів:  

1) особисте уявлення про навчання;  

2) досвід навчання;  

3) готовність вчитися;  

4) орієнтація на навчання.  

Результати навчання наведено на таблиці. 

Таблиця  

Курсанти/слухачі Викладачі 

1. Уявлення про навчання 

Очікують, що «будуть вчити», будуть 

контролювати», поінформують, що, коли і 

як необхідно вивчити. 

Мають глибинні психологічні потреби щодо 

самонавчання. Ставлять на перше місце питання 

– для чого вчитися? 

2. Досвід навчання 

Вірять, що викладач має набагато більше 

відповідного досвіду і вони багато 

отримують від нього.  

Основа навчання - використання власного 

досвіду, який стає основним джерелом вивчення 

для них самих.  

3. Готовність навчатися 

Для курсантів найважливіше бути «як їхні 

друзі», ніж намагатися досягти 

індивідуального успіху. 

Готові навчатися тоді, коли відчувають потребу 

бути спроможними виконувати життєве 

завдання.  
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1. Втім для навчання викладачів наведені положення андрагогіки потребують певних 

уточнень, які пов'язані з особливостями цієї дуже специфічної групи навчання - викладачів 

ВНЗ зі специфічними умовами навчання. До першорядних ознак такої «специфічності» 

можна віднести спостереження та досвід. 

2. Для реалізації запропонованого підходу професійної підготовки викладачів ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання пропонується циклічна модель навчання, яка складається з 

чотирьох етапів: 1) набуття досвіду (якість дії); 2) критичний аналіз досвіду; 3) висновок 

(підсумки, результат); 4) планування (міркування щодо наступних дій). 

3. Етапи циклу реалізуються наступним чином: 1) набуття досвіду - соціально-

психологічне тестування і отримання даних щодо власних стилів управління навчанням, 

наявність певних обмежень у навчанні тощо; 2) критичний аналіз отриманих результатів - 

осмислення власного рівня компетентності, своїх психічних властивостей тощо; 3) висновок 

- розуміння необхідності змінити становище, уявлення, яке отримане за результатами 

соціально-психологічних досліджень; 4) планування - свідомий вибір програми, що 

максимально наближена до власних висновків або вмотивоване навчання за програмою, яку 

розроблена на основі соціально-психологічних досліджень. 

4. Аналіз визначених педагогічних умов та визначення основних характеристик 

специфічності викладачів ВНЗ зі специфічними умовами навчання дає можливість визначити 

принципові позиції щодо їхнього навчання: 

5. Неприйнятність щодо використання традиційної для ВНЗ організації навчання 

(лекції, семінари, жорсткий контроль тощо). 

6. Пріоритетність засвоєння новітніх технологій навчання. Ця позиція має 

щонайменше такі обґрунтування: саме ця складова компетентності викладача (для більшості 

з них) ніколи не була предметом інституйованої освіти; ефективність навчання визначається 

не стільки тим, що вивчається, скільки тим, як вчаться. 

7. Константність занурення викладачів у процесі навчання в техніку, прийоми, методи, 

способи, технології програми для забезпечення необхідних і достатніх педагогічних умов 

формування майбутнього співробітника правоохоронних органів/військовослужбовця. 

8. Інваріантність змісту предметного навчання викладачів. Цей принцип пов'язаний з 

необхідністю нейтралізації предметної гетерогенності групи слухачів. Дійсно, якщо в групі є 

представники кожної з кафедр ВНЗ (наприклад, в нашому випадку, правові кафедри, центр 

мовної підготовки, спеціальні кафедри тощо) і кожного з викладачів необхідно зацікавити. 

Цей принцип підсилюється наявними проблемами, що пов'язані із соціально-психологічними 

аспектами активної спільної навчальної діяльності у професійній освіті. 

9. Практичність предметної апробації засвоєного викладачем в процесі навчання. Цей 

принцип має забезпечити кожному слухачу можливість впевнитися у тому, що засвоєне ним 

на «психолого-педагогічному» змісті «спрацьовує» і на його предметі, тобто засвоєне є 

предметно-інваріантне, а відтак - фундаментальне для його діяльності. 

На зазначених принципах саме на кафедрі професійної педагогіки ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання необхідно реалізовувати курси підвищення педагогічної майстерності 

науково-педагогічного складу. 

Мета курсів підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічного складу -

актуалізувати потребу поступового переходу навчання курсантів та слухачів ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання від традиційної лекційно-семінарської форми до 

практичних занять на основі широкого використання активних методів навчання. Такий 

4. Орієнтація на навчання 

Розглядають навчання як процес набуття 

знань, які, як вони вірять, будуть корисні 

для них в майбутньому. Потрібна система 

предметів та логічно побудована передача 

інформації. 

Розглядають навчання як процес розвитку та 

збагачення професійної компетентності, яка 

може допомогти досягти певного розквіту в 

їхньому житті – розвитку педагогічної 

майстерності. 
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підхід дозволить формувати необхідні навички та вміння використання спеціальних знань 

для вирішення специфічних завдань. Саме на визначених засадах має здійснюватися 

професійна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та розвиток їхньої професійної 

компетентності. 

Висновки. Компетентність викладача вищого навчального закладу із специфічними 

умовами навчання – це його актуалізована активна спроможність реалізовувати всі освітні 

компоненти, які зумовлюються його особистими здібностями, знаннями, навичками, 

уміннями, засвоєними видами і способами (технологіями) навчання та психологічними 

особливостями (темперамент, риси, спрямованість особистості тощо). 

Отже, компетентність викладача визначається його знаннями, навичками та вміннями 

щодо предмету викладання (на сьогодні – це фактично єдина практично діюча ознака 

професіоналізму викладача), а також зумовлюється його здібностями, знаннями, навичками, 

уміннями, засвоєними видами і технологіями навчання та індивідуальними психологічними 

особливостями. Кожен з означених елементів компетентності може бути вирішальним для 

успішної діяльності викладача, а відтак стає основою для розвитку його педагогічної 

майстерності. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены педагогические условия повышения профессионального уровня 

(педагогического мастерства) преподавателей высших учебных заведений со специфическими 

условиями обучения. Разработана циклическая модель профессиональной подготовки 

преподавателей ВУЗа со специфическими условиями обучения. Определена способность 

реализовывать все образовательные компоненты, которые являются личными способностями, 

знаниями, навыками, умениями, усвоенными видами, способами обучения и психологическими 

особенностями. Осуществлено сравнение содержания главных сфер, где определяется, каким 

образом профессиональная подготовка преподавателей отличается от обучения курсантов. 

Предложены основные характеристики образовательной деятельности преподавателей ВУЗа 

со специфическими условиями обучения и определены принципы их непрерывного обучения. 

Высказано предположение, что проблема профессионализации преподавателей ВУЗа со 

специфическими условиями обучения должна быть реализована путем развития их 

педагогического мастерства и внедрения системы непрерывного обучения. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, высшее 

учебное заведение со специфическими условиями обучения, андрагогика, принципы обучения. 
 

Ph.D. Serikov V. К ,  Ph.D. Artemov V. U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE ROFESSIONALEDUCATOR'SDEVELOPMENT 

PATTHE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONSWITH THE SPECIFIC LEARNING 

CONDITIONS 

 

In the article the pedagogical conditions of the educator's professional development (the 

pedagogical skills) of the higher educational institutions with specific learning conditions are shown. A 

cyclic model of the educator's professional developmental the higher educational institutions with 

specificlearning conditions is developed. The ability implementing all the educational components that are 

personal abilities, knowledge, skills, abilities, learning types, learning methods, and psychological features 

are determined. The comparison of the content main areas of the training of educatorsand the training of 

cadetsdetermining is implemented. The basic characteristics of the educational activities of the university 

educators with the specific learning conditions are offered and the principles of the continuous learning 

are defined. The assumption of the problem of the educator's professionalization of the university with 

specific learning conditions should be implemented by developing their pedagogical skills and 

implementation of continuous learning systems is suggested. 

Keywords: the pedagogical skills, the professional competence, the higher educational institution 

with specific learning conditions, the andragogy, the principles of learning. 
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Шановні автори! 

Хочемо повідомити, що наш «Збірник наукових праць ВІКНУ» пройшов переатестацію (Наказ 

МОН України від 16.05.2016 № 515 ) і його відновлено у переліку наукових фахових видань із 

технічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук. Також «Збірнику…» присвоєно ISSN. 

Для представлення «Збірника…» в науко-метричних базах даних Web of Science (Thomson 

Reuters), Scopus (Elsevier), Гугл Академія (Google Scholar) необхідно дотримуватись ряду додаткових 

вимог в оформленні статей, продиктованих обов'язковими вимогами світових реферативних баз 

даних. 

 

1. РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ трьома мовами: українською, російською, англійською (обсяг 

800-1000 знаків без урахування пробілів). 

При перекладі анотації на російську та англійську мови заборонено використовувати онлайн-

перекладач в Інтернеті. 

2. ЛІТЕРАТУРА: 

Список літератури оформлюється в суворій відповідності з міждержавним стандартом ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. 

3. REFERENCES 

Список літератури (References) для наукометричних БД наводиться повністю окремим блоком, 

повторюючи список літератури до україно-, російськомовної частини, незалежно від того, є чи немає 

в ньому іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю 

повторюються в списку і оформляється таким чином: 

всі автори (транслітерацією), переклад назви статті на англійській мові, назва джерела 

(транслітерацією, якщо джерело не має адекватної англійської назви), вихідні дані з позначеннями на 

англійській мові, або тільки цифрові. Наприклад: 

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). 

Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 

11, pp. 54-57 (In Russian). 

Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися 

програмою на сайті: http://translit.net/ua та http://ukraine.velesava.com/?p=255. 

Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанові КМУ від 27.01.2010 №55 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF). 
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Ukrainian). 

2. Kvietnyj, R., Kompanets', M., Kryvohubchenko, S., Kulyk, A. (2002). Osnovy tekhniky 

peredavannia informatsii. [Fundamentals of technology information transfer], Vinnytsia, UNIVERSUM, 

157p. 

4. ФОРМУЛИ. Для коректної верстки статей, будь ласка, набирайте формули в редакторі 

формул. Інтеграція формул в текст статті як графічний об'єкт не припустима! 

 

Офіційна веб-сторінка журналу: http://miljournals.knu.ua/ 
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